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Verwarming 
Koeling

Ventilatie

INTERESSE IN EEN
oNDERHouDS-
CoNTRACT?
Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!

ROMEE-MODE-DAG
Kom ook zaterdag 17 april

v.a. 11 uur doorlopende show 

Van Cleeffkade 1, Aalsmeer
www.romeemode.nl

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5,5 L / 100 km (1 L op 18,2 km) tot 7,5 L / 100 km (1 L op 13,3 km).
De gemiddelde CO2-uitstoot is 147 g/km tot 195 g/km. Vraag naar de voorwaarden.

DE NIEUWE

V.A. € 23.795,-

Klokkenbergweg 15, Amsterdam-Zuidoost, Tel. 020 565 03 80, www.kia-amsterdamzuidoost.nl

SNEAK PREVIEW:
VRIJDAG 16 APRIL 
14.00-18.00 UUR

ZATERDAG 17 APRIL 
09.00-17.00 UUR

ZONDAG 18 APRIL 
11.00-16.00 UUR

UITERWEG VAN DONDERDAG OP VRIJDAG 
BEPERKT BEREIKBAAR

Op donderdagavond, 15 april vanaf 20.00 uur tot vrijdagochtend 
07.00 uur, wordt de laatste verharding aangebracht op de Uiterweg
(tussen de Baardsebrug en de Grundelweg). Om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken worden deze werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. 

Om doorgang te kunnen verlenen aan personenauto’s en hulpdiensten 
zal het weggedeelte van de Uiterweg tijdelijk verbreed worden. 
Het verkeer moet wel rekening houden met ernstige verkeershinder. 
Voor vrachtwagens geldt van donderdag 20.00 uur tot vrijdagochtend 
07.00 uur een verbod.

De Uiterweg zal zaterdag 17 april weer geheel open zijn 
voor al het verkeer. 

Visiedocument zorgwoningen en duurzaamheidsleningen

Informatief deel over voortgang 
coalitiebesprekingen in Raad
Aalsmeer - 21 Stemmen meer 
heeft het CDA in verhouding met de 
na de verkiezingen fors gegroeide 
partij Aalsmeerse Belangen en dus 
was het aan deze fractie met zes ze-
tels om collega’s uit te nodigen voor 
de coalitiebesprekingen. Natuur-
lijk werd AB, met nu ook zes zetels, 
uitgenodigd om aan de onderhan-
delingen deel te nemen en in eer-
ste instantie de eveneens groter ge-
worden VVD, van vier naar vijf ze-
tels. De drie bereikten een akkoord 
over het coalitieprogramma, maar 
heet hangijzer bleek de portefeuille-
verdeling. Ze kwamen er niet uit en 
dus zat er voor het CDA niets an-
ders op om een andere, derde par-
tij te vragen om deel te nemen aan 
de vorming van een zo breed moge-
lijke coalitie. PACT zei ja en er gaan 
geruchten dat na enkele vergader-
avonden overeenstemming is be-
reikt. Zo goed als zeker gaan wet-
houders van het CDA, AB en PACT 
naast burgemeester Pieter Litjens in 
het pluche plaatsnemen. Als deze 
‘roddel’ de waarheid is, gaat de VVD 
voor het eerst sinds jaren in de op-
positie plaatsnemen. Berry Nijme-
ijer wethouder af, na vier jaar weer 
raadslid? Vanavond, donderdag 15 
april, gaat een officieel tipje van de 
sluier opgelicht worden, want er is 
een extra onderwerp op de agenda 
van de Raad gezet. Een informatief 
deel weliswaar, maar het zal zeker 

nieuws geven. Technisch voorzit-
ter Ko Weststrate gaat namelijk een 
toelichting geven over de voortgang 
van de coalitiebesprekingen. Vol-
gende week, wordt vervolgd! 

Behandelstukken Beraad
Voordat hij echter achter de micro-
foon plaatsneemt, wacht eerst een 
bijeenkomst van het Beraad en de 
Raad voor de nu 21 gemeente-
raadsleden. Voorzitter in het Be-
raad is Joop van der Jagt van AB 
en behandelstukken zijn begroting 
2010 van stichting Auro, visiedocu-
ment zorgwoningen Kudelstaart en 
verordening Duurzaamheidslenin-
gen Aalsmeer 2010. Na de rond-
vraag wordt het Beraad rond kwart 
over negen besloten en neemt bur-
gemeester Pieter Litjens de voorzit-
tershamer ter hand voor de Raad. 
Alleen het vaststellen van de agen-
da wordt besproken. 

Verplaatsing bibliotheek
Het visiedocument zorgwoningen 
Kudelstaart gaat over de planont-
wikkeling voor realisatie van totaal 
117 appartementen in vijf woon-
gebouwen, een zorgsteunpunt en 
een bibliotheek op de voormalige 
schoollocatie naast het winkelcen-
trum. Heerlyckheid, Mijnsherenhof 
en Dominium zijn de namen van 
de gebouwen. Het plan is getoetst 
en een klankbordgroep is in het le-

ven geroepen. Hierbij werd op pro-
blemen met de ondernemers ge-
stuit. Zij hebben een wens het win-
kelcentrum uit te breiden en zagen 
hun gedachte uitbreidingslocatie 
‘ingenomen’ worden door de zorg-
woningen. Hierop volgend is over-
leg met de winkeliers gestart en 
is een zoekgebied voor uitbreiding 
van het winkelcentrum en realise-
ring kinderopvang uitgezet. Voor de 
plek van de huidige bibliotheek aan 
de Graaf Willemlaan en vier wonin-
gen van het Stichtse Pad is uitein-
delijk gekozen. Eind 2010 wordt er 
een visie op de bibliotheken opge-
steld, daar zal besloten worden of 
de bibliotheek daadwerkelijk ver-
plaatst wordt en waarheen. Afhan-
kelijk van deze uitkomst stellen bur-
gemeester en wethouders voor vier 
woningen in de plint van Mijnshee-
renhof te reserveren voor eventue-
le verplaatsing van de bibliotheek. 
Mocht de bibliotheek niet verplaatst 
worden naar de plint, dan zal bezien 
worden of de bieb wordt ingepast in 
de ontwikkeling van uitbreiding van 
het winkelcentrum en kinderopvang 
aan de Graaf Willemlaan. In totaal 
wordt voor dit plan een krediet van 
1.468.302 euro beschikbaar gesteld. 
De bijeenkomst van het Beraad en 
de Raad vanavond, donderdag 15 
april, is in de raadszaal van het ge-
meentehuis, begint om 20.00 uur en 
is openbaar. Publiek is welkom. 

Maandag is aangevangen met het versterken van de kademuur en de oevers 
rond de watertoren in opdracht van Rijnland. De klus zou één dag duren, maar 
nam uiteindelijk tweeënhalve dag in beslag. Hopelijk heeft het Slechtvalken-
paar boven in de toren de activiteiten vijftig meter beneden hen genegeerd.

Nieuw Slechtvalken-stel 
in nestkast op watertoren!
Aalsmeer - Het houdt de gemoe-
deren in Aalsmeer behoorlijk bezig, 
de Slechtvalken in de watertoren. Is 
het stel er nog of zijn ze gevlogen op 
zoek naar een andere locatie om te 
nestelen? Dit duo heeft inderdaad 
gekozen om de nestkast te verlaten 
en is weg. Ze zijn niet meer gezien. 
Echter, er is ook goed nieuws. Een 
nieuw Slechtvalken-stel heeft zich 
aangemeld en heeft de nestkast in 
gebruik genomen. Eerst alleen een 
mannelijk exemplaar, enkele dagen 
later meldde een vrouwtje zich aan. 
“De Valkenwerkgroep gaat er van 
uit dat het de mannelijke Slechtvalk 
betreft die in de voorgaande maan-
den af en toe in de lucht werd ge-
zien en telkens door het paar fel 
werd verjaagd. Nu dit paar het terri-
torium heeft verlaten, kan hij van de 
kast gebruik maken als uitkijkpunt 
en plukplaats”, laat Herman Schol-
ten in een up-date weten. 

Andere Slechtvalk op het oog
Uiteraard houden de leden van de 
werkgroep de watertoren goed in 
de gaten en tot hun vreugde niet 
voor niets. Woensdag 7 april reed 
de Aalsmeerder weer langs de toren 
van Sangster en maakte mee dat 
de Slechtvalk begon te roepen. Het 
vermoeden bestond de dit manne-
tje een andere Slechtvalk op het oog 
had. En dit bleek juist. “Kort daarop 
zie ik een Slechtvalk-vrouw roepend 
rond de toren vliegen. Ze landt aan 
de waterkant van de toren, maar is 
al snel weer in de lucht. Dan landt 
ze op de plank, terwijl het mannetje 
zich in de nestkast terugtrekt. Direct 
daarna volgt ze hem. Er komt veel 
geluid uit de kast. Ze blijven niet sa-
men in de nestkast, het mannetje 
gaat op de plank zitten, het vrouwtje 
vliegt weg en landt uiteindelijk aan 

de waterkant. Ze bleven wel naar el-
kaar roepen”, vervolgt Scholten. 

Wel of niet broeden?
De fervente vogelliefhebber is zater-
dag 10 april in alle vroegte opnieuw 
naar de watertoren gegaan. “Toen 
zat het vrouwtje op de plank. Op-
eens begon ze langgerekt te ‘mau-
wen’, keek strak in een richting en 
vloog weg. Op hetzelfde moment 
landde het mannetje op de plank en 
ging de nestkast in. Waarschijnlijk 
met wat te eten, want het vrouwtje 
landde weer op de plank en stak be-
delend haar kop in de nestkast. Veel 
samen hebben we ze nog niet ge-
zien, maar ze houden roepend con-
tact. De Slechtvalk-man laat zich af 
en toe ergens van de toren vallen 
om vervolgens alles wat te dicht bij 
komt (tot aan Zilvermeeuwen toe) 
te verjagen.” Herman tot slot: “Het 
heeft er heel veel van weg dat dit 
een hecht stel betreft en ze gedra-
gen zich alsof ze gaan broeden. Het 
is echter voor Slechtvalken aan de 
late kant om nog te gaan broeden, 
maar het kan natuurlijk wel. Het lijkt 
me duidelijk dat we wat nu plaats-
vindt, moeten koesteren.” 

Helaas was het rustmoment voor de 
Slechtvalken van korte duur. Afgelo-
pen maandag 12 april is aangevan-
gen met het versterken van de ka-
demuur en de oevers rond de wa-
tertoren in opdracht van Rijnland. 
Ook de gemeente is wat dit betreft 
overvallen. De klus met liefst drie 
boten zou één dag kosten, maar 
was uiteindelijk pas in tweeënhal-
ve dagen geklaard. Hopelijk hebben 
de Slechtvalken de activiteiten vijftig 
meter beneden hen genegeerd en 
‘werken’ ze samen verder aan hun 
nest! Wordt vervolgd. 

Stoer uitstapje kids uit Wit-Rusland
Vuurtje blussen bij brandweer!
Aalsmeer - Op een stoer uitje wer-
den de 32 kinderen uit Wit-Rus-

land afgelopen zaterdag 10 april 
getrakteerd. De brandweer organi-

seerde deze dag voor deze jongens 
en meisjes in de leeftijd van zes tot 
tien jaar oud, die hier twee maan-
den komen ‘bijtanken’ in een stra-
lingsvrije omgeving. De vrijwilligers 
van de brandweer hadden een leuk 
programma bedacht voor de kin-
deren. Ze mochten een ritje maken 
in een brandweerwagen, met af en 
toe de sirene aan, een vuurtje blus-
sen met een echte brandweerspuit 
en in de speciale reddingsboot van 
de brandweer, Jim, werd een ‘race’-
tochtje over de Westeinderplassen 
gemaakt. Aanstaande zaterdag 18 
april gaan deze jongens en meis-
jes nader kennismaken met de Poel 
en haar vele doorvaarten, want ze 
mogen instappen in de rondvaart-
boot van Henk van Leeuwen. De 
dag er voor, vrijdag 17 april, wor-
den vast en zeker de mooiste kle-
ren aangetrokken, want de Tsjerno-
byl-kids gaan op bezoek bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders! Op 5 maart zijn de kinderen 
gearriveerd in Aalsmeer. Op initia-
tief van de Stichting Tsjernobylkin-
deren Aalsmeer verblijven zij twee 
maanden bij gastouders in de ge-
meente en inmiddels is deze perio-

Bank terecht, 
wel vernield!
Aalsmeer - Dankzij een oplettende 
bewoner van Nieuw Oosteinde is de 
‘vermiste’ bank uit de Karperstraat 
weer terecht. “De bank is echter zo 
beschadigd dat hij onbruikbaar is 
geworden. Jammer dat mensen niet 
van andermans spullen af kunnen 
blijven en zich te buiten gaan aan 
vernieling”, aldus de eigenaren.

Aanhouding na 
bedreiging
Uithoorn - De politie heeft dins-
dag 6 april rond half elf in de och-
tend een 40-jarige vrouw uit Uit-
hoorn in haar woning aangehou-
den. De vrouw had even daarvoor 
een buurtbewoner bedreigd met 
een kapot geslagen fles. Naar aan-
leiding van dit incident is de politie 
gewaarschuwd. Agenten hebben de 
vrouw meegenomen naar het poli-
tiebureau. De vrouw is voor onder-
zoek in verzekering gesteld.

Poging doodslag
De Kwakel - Op dinsdag 6 april 
rond negen uur in de avond heeft 
de politie een 62-jarige man uit De 
Kwakel gearresteerd. De man wordt 
ervan verdacht even daarvoor zijn 
buurman te hebben aangevallen 
met een stuk gereedschap. De man 
is voor onderzoek in verzekering ge-
steld. Het gereedschap is in beslag 
genomen.

de alweer bijna voorbij. Op vrijdag 
23 april wordt een afscheidsavond 
georganiseerd met een barbecue en 
disco voor alle gastgezinnen en de 
32 kinderen uit Wit-Rusland. 
Op maandag 26 april om zes uur 
in de ochtend vertrekt de bus voor 
de 32 jongens en meisjes naar huis. 
De chauffeurs hopen vervolgens 
zondag 2 mei weer terug te zijn in 
Aalsmeer.
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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.: Dienstdoende
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
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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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: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

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

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Zondag feest in Bovenkerk
Centro de Assistencia Social 
in Brazilië 35 jaar
Bovenkerk - Het is alweer 35 jaar 
geleden dat de in Aalsmeer geboren 
pater Henk Helsloot zich vestigde 
in Capão Bonito, een stad van cir-
ca 70.000 inwoners in de staat Sao 
Paulo, Brazilië. Hij kreeg daar de be-
schikking over een terrein van cir-
ca 7 ha en stichtte in 1975 het ‘Cen-
tro de Assistência Social’, dat zich 
toelegde op opvang van en onder-
wijs aan kansarme jongeren. Dit jaar 
wordt het 35-jarig bestaan gevierd 
met een terugblik op het feit dat in 
de loop der jaren een levendig cen-
trum tot stand is gekomen met goe-
de perspectieven naar een gezon-
de toekomst! Het Centrum biedt een 
dagopvang voor ruim 500 kinderen 
in de leeftijd van 0,5 tot 14 jaar. Naast 
verzorging wordt met name onder-
wijs en opleiding naar allerlei beroe-
pen geboden door circa 60 mede-
werkers. Onlangs is een school ge-
opend met twee lokalen voor com-
puteronderwijs voor niet alleen de 
kinderen, maar in de avonduren ook 
voor volwassenen. 
Dit project is mogelijk gemaakt met 
de hulp van particulieren, stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer, N.C.D.O. en Wilde Gan-
zen. Voorts is op verzoek van het 
stadsbestuur een afzonderlijke 
voorziening getroffen voor uit huis 
geplaatste kinderen. Uit waardering 
jegens al degenen, die hem financi-
eel en anderszins hebben gesteund, 

wil Henk Helsloot dit jubileum graag 
in Bovenkerk vieren. Bovendien viert 
hij dan het memorabele feit dat hij in 
februari 80 jaar is geworden. Daar-
toe zal hij in dankbaarheid op zon-
dag 18 april om 10.30 uur in de St. 
Urbanuskerk in Bovenkerk voor-
gaan in de Eucharistieviering. As-
sistentie wordt verleend door pastor 
C. Harte en het jongerenkoor Auro-
ra onder leiding van Lous Zandvliet. 
Na de kerkdienst is er vanaf onge-
veer 12.00 uur een feestelijke ont-
moeting in het Noorddamcentrum, 
hoek Noorddammerweg. Ter gele-
genheid van zijn 80ste verjaardag 
is door Beijer Sound and Vision be-
langeloos een film vervaardigd en 
de première hiervan zal tijdens de-
ze ontmoeting plaatsvinden. In één 
van de zijzalen van het Noorddam-
centrum wordt verder een fototen-
toonstelling gepresenteerd, waarbij 
beelden van verleden en heden van 
het Centrum centraal staan. Lief-
hebbers van Braziliaanse muziek 
kunnen tijdens het feest genieten 
van een Salsa-workshop, die door 
Benito Fraenk vanaf circa 15.00 uur 
zal worden gegeven. Deze ontmoe-
tingsdag is bedoeld om zowel het 
dubbele jubileum van Pater Henk 
Helsloot te vieren als wel de resul-
taten te laten zien van de besteding 
van de aan hem toevertrouwde gel-
den. Iedere belangstellende is van 
harte welkom.

Ontmoeting en 
creativiteit in 
Oost-Inn 
Aalsmeer - Woensdag 21 april is 
er weer een Oost-Inn. Van 8.30 tot 
12.00 uur is het tijd voor ontmoe-
ting onder het genot van een kop-
je koffie of thee en aansluitend van 
12.00 tot 13.00 uur kan aangescho-
ven worden voor een overheerlijke 
lunch. ’s Avonds van 19.30 tot 21.30 
uur kan deelgenomen aan een cre-
atieve activiteit. Iedereen is van har-
te welkom. Woensdag 28 april is er 
van 8.30 tot 12.00 uur ook tijd voor 
ontmoeting. Het volledige program-
ma van Oost-Inn is te vinden op 
www.oosterkerk.info. Inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413.

Wat doen met jonge vogels?
Aalsmeer - De Dierenbescherming 
krijgt momenteel veel meldingen 
binnen over het ‘vinden’ van jonge 
vogels. Omdat vogels snel groeien, 
wordt het nest al snel te klein. Dit 
kan er toe leiden dat de jongen er 
uit vliegen of vallen. Vaak kunnen ze 
dan nog niet goed vliegen en ver-
stoppen ze zich bijvoorbeeld onder 
een heg. Soms zitten ze ook wat zie-
lig op de grond of op een tak te pie-
pen. Ze krijgen nog van hun ouders 
te eten en na een dag of twee, drie 
leren ze steeds beter te fladderen. 
Wie een jonge vogel, die uit het nest 
is gevallen, vindt, kan de vogel het 
beste met rust laten. Waarschijnlijk 
komen de oudervogels met voedsel 
te voorschijn, zodra mensen uit het 
zicht verdwenen zijn. Alleen als u er 

heel zeker van bent dat de ouder-
vogels niet meer terugkomen, mag 
u de jongen helpen. Dit kan u doen 
door de dierenambulance te bellen 
of ze zelf naar een vogelopvang te 
brengen. Tot die tijd kunt u het jon-
ge vogeltje het beste voeren met 
kattenvoer uit blik of met geprak-
te hardgekookte eieren. Bedenk wel 
dat ze de hele dag door gevoerd 
moeten worden. Het grootbrengen 
van een jonge vogel kunt u het bes-
te overlaten aan ervaren mensen 
met een vergunning om vogels op 
te vangen. Particulieren mogen na-
melijk geen vogels in hun bezit heb-
ben. Het zelf grootbrengen van een 
vogel is bij wet verboden. 
Bron: Vogelbescherming Neder-
land.

Allen Weerbaar 
dagje op stap
Aalsmeer - Op woensdag 21 april 
staat het jaarlijkse uitstapje van 
buurtvereniging Allen Weerbaar op 
het programma. Voor diegenen die 
meegaan, nog een laatste herinne-
ring: De bus vertrekt om 9.00 uur 
vanaf sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg. De reizigers dienen om 
8.45 uur aanwezig te zijn. Kom op 
tijd, de bus kan, met het oog op vas-
te tijden, niet wachten. 

Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
Spetterende naam voor 
adoptiezeehond
Aalsmeer - Op 16 maart orga-
niseerde de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o., na afloop van haar 
jaarlijkse ledenvergadering, een le-
zing van Zeehondencrèche Lenie ’t 
Hart uit Pieterburen. Omdat de Die-
renbescherming ook de zeehonden 
een warm hart toedraagt, adopteert 
zij een zeehond bij de Zeehonden-
crèche. Deze zeehond zal na verzor-
ging én genezing weer worden vrij-
gelaten in de natuur. De Dierenbe-
scherming riep tijdens de lezing al-
le aanwezige dierenvrienden op om 
een toepasselijke naam te beden-
ken voor de adoptiezeehond. Dege-
ne die de mooiste naam zou verzin-
nen, mag de zeehond vergezellen 
in een bootje naar de zandbanken, 
op weg naar de herwonnen vrijheid.
De geluksvogel is Wim Been ge-
worden. Hij verzon de naam Spet-
ter: Een oer-Hollandse naam voor 
een Nederlandse zeehond. Een bij-
komend voordeel van deze naam is 
dat het zowel aan een vrouwtje als 
mannetje gegeven kan worden. Ook 
heeft deze naam een dubbele bete-
kenis. Het betekent een flinke kerel 
of meid en daarnaast hoopt ieder-
een dat hij/zij nog lang blijft spette-
ren in de zee. In mei/juni worden er 
weer huilers (jonge zeehonden) in 

de Zeehondencrèche opgevangen. 
Eén van deze zeehonden zal dus de 
naam Spetter krijgen. De Dierenbe-
scherming Aalsmeer e.o. wenst de 
heer Been veel plezier bij het vrijla-
ten van deze spetter! Wilt u het ver-
haal van de adoptiezeehond blijven 
volgen? Ga dan naar www.aalsmeer.
dierenbescherming.nl.

Schildpadpoes Noesje 
zoekt nieuw thuis
Aalsmeer - De lieve, Perzische 
schildpadpoes van 14 jaar met de 
naam Noesje zoekt een nieuwe baas. 
Haar bazin is opgenomen in een ver-
pleeghuis. Het dier kan niet bij ande-

re katten, maar wel bij honden. Wie 
interesse heeft om Noesje nog een 
fijne oude dag te geven, kan contact 
op nemen met de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

Zondag 18 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag vg. Gerard 
van der Schee. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven 
ontvangen.)

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag (kinder)dienst om 
10u. en 16.30u. drs. A. Jansen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 
10u. met ds Liesbet Geijlvoet. Ge-
boortedankzeggingsdienst mmv het 
Bindingkoor. Extra collecte: Stich-
ting Doopsgezinde Monumenten in 
Friesland. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag 19u. br. P. Stolk, H.I. Am-
bacht.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 
16.30u.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag (jeugd)dienst 10u. ds. J. van 
Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. C.A.E. Groot, Bar-
neveld. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag. 10u. dienst met S.J. van de 
Vlies, Rotterdam. 18.30u. Bijbelleer-
dienst C.G. Graafland.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
10u. en 18.30u. ds. A. van Vuuren.

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst. Spreker: Martijn 
Piet. 19u. Baan7 Going Deep (sa-
menk. jongeren) met Priscilla de 
Vries.   

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. K. 
Muller, zangdienst mmv André 
Keessen. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag om 9u. euch.viering in Kloos-
terkapel met karmelieten. 10u. in ZC  
Aelsmeer woordcomm. viering met 
A. Blonk. Zaterdag 17u. in Klooster-
hof woordcomm. viering met M. van 
Zoelen. Zondag 10.30u. in Karmel-
dienst olv parochianen thema ‘jon-
geren’. 14.30u. Poolse dienst. 

R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) 
Zaterdag 19u. woordcomm. viering 
met diaken J. Snoek. Mmv Soli Deo 
Gloria.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
10u. ds. J. Vrijhof. Ook Tienerdienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.   

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 9.30u. euch. viering A.B. en 
H.P. Mmv kinderkoor. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 19 april, 20u. Evang. Kees 
Goedhart. 
 
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. 

Rijsenhout zingt 
in Lichtbaken
Rijsenhout - Zondag 18 april om 
half 5 in de middag staat weer een 
‘Rijsenhout zingt’ op het program-
ma. Dit keer wordt de algehele mu-
zikale begeleiding verzorgt door An-
dré Keessen.
André is afgestudeerd aan het 
Sweelinck Conservatorium Amster-
dam in de vakken orgel en kerk-
muziek. Ook heeft hij zich ontwik-
keld tot pianist. Regelmatig verzorgt 
hij de begeleiding van koren tijdens 
uitvoeringen.
Een brede interesse in de muzikale 
taalgebieden heeft ervoor gezorgd 
dat hij zich ook bezig is gaan hou-
den met de lichte kerkmuziek en 
gospel. Zo heeft hij al ruime erva-
ring opgedaan als dirigent van gos-
pelkoren, waarvoor hij zelf ook re-
gelmatig arrangementen maakt. 
Deze middag zullen er weer ver-
schillende nummers gezongen wor-
den die voor iedereen bekend zijn. 
Zowel piano, als het orgel zullen 
voluit klinken. 
Een korte overdenking wordt ge-
daan door dominee Kor Muller. ‘Rij-
senhout zing’ is in Het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderwg 751. Wie van 
zingen houdt,  is zondag van har-
te welkom.

Vermist:
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, zwart-wit gevlekte kater. 
 15 jaar, hoog op de witte poten. Hij heet “Hummel”.
- Ophelialaan in Aalsmeer, langharige driekleur. 
 Lijkt op een boskat.De naam is “Senna”. 

Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat. Zwarte rug, 
 witte snoet, 4 witte pootjes en draagt een bandje.  
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart-witte kat.
- Hoofdweg in Kudelstaart, zwarte kat.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, rood/cyperse kat 
 met witte bef, buik en pootjes. 
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug t.h.v. 315, 
 een rode kater met witte voetjes. Is erg schuw.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug, witte tortelduif.
- Zwarteweg in Aalsmeer, grote grijs-cyperse kat.

Goed tehuis gezocht:
- “Noesje”een perziche schildpad poes van 14 jaar. Kan niet bij  an-

dere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt. Bazin is opgeno-
men in verpleeghuis.
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officiële mededelingen
15 april 2010

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te ver-
lenen:
• Mozartlaan 13, het verwijderen van asbest.
Dit besluit worden op 15 april 2010 verzonden.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, week 15

t/m 15 apr Exploitatievergunnning: Restaurant Kempers Roef, 
Kudelstaartseweg 228; 
Toussaint Aalsmeer, Legmeerdijk 313;

t/m 21 apr Kapvergunning: tussen de Lijnbaan en Oude 
Spoordijk, kadestraal bekend gemeente Aalsmeer, 
G5947, G5946, G5402, alle bomen, diverse 
soorten en elzenhaag kadestraal bekend gemeente 
Aalsmeer G4722, G3572; Nabij Wissel, t.o. het 
woonwagencentrum te Aalsmeer, 2 italiaanse 
populieren (“Populus nigra Ïtalica”);

t/m 22 apr Drank en Horecawet: vergunning verleend: 
Albert Heijn BV, Poldermeesterplein 1;

t/m 22 apr Exploitatievergunning: Prorest Catering BV, 
Van Cleeffkade 15;

t/m 23 apr Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart, 
Kudelstaartseweg 239;

t/m 24 apr Kapvergunning: Kamerlingh Onnesweg 15, 
3 cupressocyparis;

t/m 30 apr Kapvergunning: Oosteinderweg 563, 1 es;
t/m 6 mei Kapvergunning: Beatrixstraat – Constatijnstraat, 

7x plataan, 5x acer pseudo platanus, 1x prunus 
serrulata “kwanzan”; 1x pyrus calleryana 
“chanticleer”, 1x salis babyonica “tortuosa”, 1x salix 
alba, 1x cupressocyparis leylandii, 1x acer pseudo 
platanus, 1x ulmus hollandica, 1x chamaecyparis 
lawsoniana, 2x thuja “gelderland”; Kapvergunning: 
Kudelstaartseweg 16: 2x es, 2x els;

t/m 14 mei Kapvergunning: Bilderdammerweg 120, 3 linden, 
1 kastanje en 1 wilg; Kudelstaartseweg 60, 1 wilg; 
Linnaeuslaan 26, 1 abies concolor en 1 pinus nigra 
nigra;

t/m 26 mei Terrasvergunning: Hotel Chariot, Oosteinderweg 243;
t/m 28 mei Kapvergunning: A. H. Blaauwstraat 60, 

1 larix, Kapvergunning: Beatrixstraat 51, 1 den; 
Molenpad/Dorpsstraat: Elzen: 17 bomen, Berken: 
8 bomen, Wilgen: 4 bomen, Kastanjes: 3 bomen, 
Cupressocyparis leylandii: 1 boom, Malus: 2 bomen, 
Pinus: 1 boom, Metaseqoia glyptostroboides: 
1 boom, Kronkel wilg: 2 bomen, Meestammige 
kastanje: 2 bomen, Meerstammige els: 1 boom, 
Linden: 2 bomen, Fraxinus exelsior (gewone es)
1 boom;

t/m 3 juni Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en 
2 st. coniferen.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 23 april 2010
• Karperstraat 15 en 17, het plaatsen van een carport;
• Maximastraat 20, het vergroten van een woning;

inzagetermijn tot vrijdag 30 april 2010
• Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 11, het vergroten van een woning;

inzagetermijn tot vrijdag 7 mei 2010
• Aalsmeerderweg 394, het vergoten van de woning;
• Apollostraat 61, het veranderen van de berging in woonruimte;

inzagetermijn tot vrijdag 20 mei 2010
• Citroenvlinderstraat 11 te Aalsmeer, het plaatsen van een 

schuur in de voortuin;
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur;

inzagetermijn tot vrijdag 28 mei 2010
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning.

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

serViCePUnt beHeer en UitVoering
ProVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, 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:
• Citroenvlinderstraat 73, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 28, het plaatsen van een brugconstructie 

over een sloot;
• Lisdoddestraat 86, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Lisdoddestraat 88, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Nieuw-Oosteinde, deelgebied 2, eilanden-oost, 

het bouwen van 20 woningen; 
• Stommeerweg 25-31, het vernieuwen van de beschoeiing;
• Uiterweg 127 ws3, het plaatsen van enkele meerpalen en 

zijsteigers op de voormalige ligplaats Uiterweg 127 ws3.

Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg 377a, het vernieuwen van de woning;
• Ophelialaan 247, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten 

van het kerkgebouw.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van ar-
tikel 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:
• Dorpsstraat 22, het vernieuwen van de winkel en bovenwoning;
• Ruisvoornlaan 19, het plaatsen van een terrasoverkapping.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Stommeerweg 82, het plaatsen van een toegangshek.
Verzenddatum bouwvergunningen: 15 april 2010.

ontHeffingen ingeVolge de wet rUimtelijke ordening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Ge-
durende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of monde-
ling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De 
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de 
afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning;

boUwVerordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan. 

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 in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, 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 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

fraCtiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 27 april 
en 18 mei 2010.

gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en 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 mel-
ding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.
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bekendmaking

De gemeenteraad heeft op 14 januari 2010, registratienummer 
2009/17923, besloten om de verordening kwaliteitsregels peuter-
speelzaalwerk, de afvalstoffenverordening en de algemene plaat-
selijke verordening te wijzigen in verband met de toevoeging van 
paragraaf 4.1.3.3. in de Algemene wet bestuursrecht waarbij een fic-
tieve vergunning wordt verleend voor vergunningstelsels die onder 
de Dienstenrichtlijn vallen als de gemeente een vergunningaanvraag 
niet tijdig heeft afgehandeld. Het besluit treedt met terugwerkende 
kracht in werking vanaf 28 december 2009 en ligt ter inzage in het 
gemeentehuis bij de afdeling Bestuursondersteuning, cluster Juri-
dische Zaken. 

ConCePt “Verordening naamgeVing en 
nUmmering aalsmeer 2010”

Het college geeft de nieuwe “Verordening naamgeving en nummering 
Aalsmeer 2010” vrij voor inspraak en zal deze zes weken ter inzage leg-
gen in het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze verordening is een herzie-
ning van de “Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2007”. 
In deze verordening zijn teksten bepalingen opgenomen ten aan-
zien van het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren 
van adresseerbare objecten, overeenkomstig de wet Basisregistratie 
Adressen Gebouwen. Gedurende deze periode bestaat de mogelijk-
heid een schriftelijke inspraakreactie in te dienen bij Burgemeester 
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 

Op grond van mogelijk ingediende zienswijzen zal de definitieve 
“Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2010” aan de ge-
meenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Nadat de gemeen-
teraad de “Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2010” 
heeft vastgesteld, zal deze en de artikelgewijze toelichting, op een 
nader vast te stellen tijdstip, geplaatst worden op de Internet site 
van de gemeente Aalsmeer.

definitieVe besCHikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling 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 kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Aalsmeerderweg 60, 1 larix
• A.H. Blaauwstraat 54, 1 malus en 2 st. cupressocyparis
• Beatrixstraat 51, 1 den
• Molenpad/Dorpsstraat: Elzen: 17 bomen, Berken: 8 bomen, 

Wilgen: 4 bomen, Kastanjes: 3 bomen,
Cupressocyparis leylandii: 1 boom, Malus: 2 bomen, Pinus: 
1 boom, Metaseqoia glyptostroboides: 1 boom, Kronkel wilg: 
2 bomen, Meestammige kastanje: 2 bomen, Meerstammige els: 
1 boom, Linden: 2 bomen, Fraxinus exelsior (gewone es) 
1 boom.

Datum verzending vergunningen: 15 april 2010 
• Uiterweg 77, 1 larix en 2 st. coniferen.
Datum verzending vergunning: 21 april 2010

Nationale Straatspeeldag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van de Nationale Straatspeeldag, door middel 
van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor 
de hieronder genoemde weg op volgende dag geslotenverklaring en 
parkeerverboden in te stellen:
• Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart. 
De ontheffing geldt op 2 juni 2010 tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van 
de APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• Hotel Chariot, Oosteinderweg 243.
Datum verzending vergunning: 13 april 2010.
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Aalsmeer - De winter is voorbij, de 
lente heeft haar intrede gedaan en 
de zomer is op komst. Hoog tijd om 
het vorig jaar vernieuwde recrea-
tie-eiland ‘strandklaar’ te maken. De 
bouw van het restaurant is nog in 
volle gang, maar nadert de voltooi-
ing. Verder wordt het groen al ho-
ger en breder, het schip is speel-
klaar en voor zowel fietsers als au-
to’s is de parkeergelegenheid goed 
geregeld. Het enige wat rest is nog 

wat extra zand op het strandgedeel-
te, zodat de kinderen van de zo-
mer weer heerlijk kunnen graven en 
zandtaartjes kunnen bouwen. Er lig-
gen twee zandbulten klaar, dus deze 
impuls aan het strand laat eveneens 
niet lang meer op zich wachten. Fi-
nishing touch vormt tot slot de bal-
lenlijn voor het creëren van een vei-
lig en ondiep openluchtzwembad. 
Krijgt u/jij al zin in een mooie, war-
me en zonnige zomer?

Zandbulten voor recreatie-eiland

Aalsmeer - Op donderdag 8 april 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den op de Zwarteweg ter hoogte 
van de J.P. Thijsselaan. Een 53-ja-
rige automobilist uit Uithoorn reed 
over de Zwarteweg in de richting 
van de Hornweg en wilde linksaf de 
J.P. Thijsselaan inrijden. De bestuur-
ster die achter hem reed, een 53-ja-

rige vrouw uit Uithoorn, kwam ver-
moedelijk bij het passeren in aanra-
king met de auto. 
De vrouw is met onbekend let-
sel naar het ziekenhuis vervoering. 
Door de aanrijding is de Zwarteweg 
een behoorlijke tijd afgesloten ge-
weest voor verkeer in beide richtin-
gen.

Naar het ziekenhuis na 
aanrijding op Zwarteweg

                                                                       Foto: Ronald van Doorn.

Aalsmeer - Scouting Tiflo is een 
scoutinggroep bestaande uit heel 
veel jonge enthousiaste jongens en 
meiden die in hun vrije tijd leiding 
geven aan een grote groep kinde-
ren. Elke vrijdagavond en zaterdag 
draaien zij een leuk programma in 
elkaar voor de bevers, welpen, ka-
bouters, gidsen, verkenners en wil-
de vaart. Op zaterdagochtend leren 
de bevers, welpen en kabouters met 
elkaar samen te werken door leuke 
spelletjes en op zaterdagmiddag le-
ren de gidsen en verkenners met el-
kaar hoe ze moeten zeilen. Scouting 
is meer dan alleen maar leuk met el-
kaar zijn, scouting is ook leren hoe 
je met elkaar samenwerkt en met el-
kaar omgaat. 
Natuurlijk leer je dat niet alleen bij 
de scouting, dat leer je ook op je 
sportvereniging op school of ge-
woon thuis. Diegene, die tijdens de 
zonnige voorjaarsdagen op de Poel 
zijn geweest en het daarbij nodig 
vonden op het eiland van de scou-
ting Tiflo er een grote bende van 
te maken, die hebben dat blijk-
baar niet geleerd! De scoutinggroep 
heeft een prachtig eiland, genaamd 
de Kluiten. Het eiland wordt door de 
groep onderhouden, zodat de groep 
er tijdens opkomst lekker broodjes 
kan bakken, spelletjes kan doen, in 

de uitkijktoren kan klimmen. Maar 
ook om er gezellige avonden te 
houden. Ook andere scoutinggroe-
pen maken gebruik van dit eiland 
voor hun kampen om er te kampe-
ren. Het eiland heeft onder andere 
blokhutje met sanitaire voorzienin-
gen en een picknicktafel. Alleen nu 
niet meer! De sanitaire voorziening 
is gesloopt, de picknicktafel ligt uit 
elkaar en de blokhut is vernield. Dit 
alles moet weer worden opgeknapt 
en snel ook, want het watersei-
zoen gaat bijna van start en huur-
ders voor eiland hebben zich al ge-
meld. Bevers, kabouters en welpen 
gaan weer varend naar eiland om 
broodjes te bakken. Het opknappen 
brengt weer kosten met zich mee, 
natuurlijk krijgt de scouting subsidie 
van de Gemeente Aalsmeer. Maar 
die 1600 euro besteedt de groep lie-
ver aan haar leden en niet aan men-
sen die het nodig vinden om het 
plezier van andere te verpesten door 
dingen te vernielen. Misschien vind 
je het stoer en vind je scouting alles 
behalve stoer! Scouting Tiflo zou het 
stoer vinden als je komt helpen, niet 
alleen met alles opknappen, maar 
ook om eens mee te draaien als lei-
ding. Kijken wie er dan stoer is! 
Scouting Tiflo
www.tiflo.nl/info@tiflo.nl 

Vernielingen op eiland Tiflo
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AGENDA
Muziek/Toneel/Film
Donderdag 15 april:
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 17 april:
* Concert Sursum Corda in burger-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Jazz met Katelijne van Otterloo in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Back in Time discofeest in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
* Into the Groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
17 en 18 april:
* Toneelvereniging brengt ‘Goed 
Fout’ in Dorpshuis Kudelstaart. Za-
terdag voorstelling 20u. en zondag 
om 14u. Ook op 24 april.
Woensdag 21 april:
* Film ‘De wraak van Arghus’ bij 
Binding Oost, Machineweg 12. Van 
13.15 tot 15u. Voor schooljeugd.
Zaterdag 24 april:
* Glamrock met 15 Aalsmeerse zan-
gers en zangeressen en band in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Toonkunstkoor brengt Haydn’s 
oratorium ‘Die Schöphung’ in De 
Bloemhof, Hornweg v/a 20u.
Zondag 25 april:
* Concert Amerikaans muzikanten 
Stacey Earle en Mark Stuart in Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.

Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 17 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open,11 tot 16u. 
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Van 13.30 tot 16.30u., 
ook zondag open.
Tot en met 25 april:
* Expositie in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg met schilderijen en 
glaskunst, Open zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. 
Zondag 25 april:
* Olifantenbeeldjes verzameldag 
aan Hoofdweg 120, Kudelstaart van 
10 tot 16u.
Tot en met 9 mei:
* Touwsculptures van Sonja Weber 
Gilkey en schilderijen van Yolanda 
Eveleens in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u.

Diversen
Donderdag 15 april:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 

Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 16 april:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 
Haya van Somerenstraat, 15-18u. 
* Zegelkids bijeen in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 19-20.30u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Klaverjasavond Supportersver. Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.
Zaterdag 17 april:
* Boomplantdag stichting De Bo-
venlanden. Vertrek: 9.15u. vanaf Lei-
muiderdijk. Aanmelden: 320713.
* Postzegelruilbeurs, laatste dit sei-
zoen, in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 9.30u.
* Boekenmarkt in De Spil, Ku-
delstaart van 10 tot 15u.
* Kledingbeurs in De Reede in Rij-
senhout. Verkoop: 12.30-14u.
* Tweedehandskleding en speel-
goedbeurs in ‘t Baken, Sportlaan. 
Verkoop: 9.30-12.30u.
* Zesballentoernooi in café Sport-
zicht, Sportlaan, 20-23u.
Zondag 18 april:
* Recreatieve menwedstrijden in 
Amsterdamse Bos, Kalfjeslaan, Am-
stelveen, 8.30 tot 17u.
* Fietstocht Lions Ophelia voor ver-
halentafel zorgcentra. Start: 10.30u. 
bij Stokman, Hornweg 87. 
Dinsdag 20 april:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoe-
gen bij OTT, Hortensialaan v/a 19u.
Woensdag 21 april:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat vanaf 10u.
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalia-
laan van 8.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Knutselen voor basisschooljeugd 
in Binding Boven, Zijdstraat, 13-15u
Zaterdag 24 april:
* Sam’s kledingactie voor mensen in 
nood. Open Hofkerk, Ophelialaan en 
Ontmoetingskerk Rijsenhout, 9-12u.
* Viering 85 jaar Nivon Aalsmeer 
met 10u. officiële start, gevolgd door 
activiteiten in buurthuis en gymzaal, 
Roerdomplaan, Hornmeer.

Vergaderingen
Donderdag 15 april:
* Beraad en Raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u.
Maandag 19 april:
* Jaarvergadering en speelavond 
buurtvereniging De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 19.30u.
Donderdag 22 april:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis, Roerdomplaan v/a 20u.

Zaterdag optreden plaatsgenote!
Jazz met zangeres Katelijne 
van Otterloo in Bacchus
Aalsmeer - Voor het eerst een KCA-
jazzconcert met het kwartet van Ka-
telijne van Otterloo in Bacchus. On-
ze plaatsgenote (zij woont aan het 
einde van de Uiterweg) komt aan-
staande zaterdag 17 april optre-
den met Michiel Buursen op piano, 
Wolf Martini op gitaar en haar echt-
genoot Bas van Otterloo (de oud-
ste zoon van Rogier) op contrabas. 
Katelijne van Otterloo is overtuigen-
de jazz-zangeres met groot improvi-
satie-vermogen en onderscheiden-
de performance. Een personality die 
met veel gemak en beeldend zingt. 
Haar optreden is muzikaal, puur en 

bovenal volstrekt natuurlijk. Haar 
nieuwste cd ‘Colors of Jazz’ kreeg 
een zeer bijzondere hoestekst-aan-
beveling van First Lady of Jazz: Rita 
Reijs. Katelijne is relaxed. Haar fra-
sering, haar gevoel voor swing en 
timing is er altijd. Haar optreden 
is bescheiden, maar tegelijkertijd 
ook zeker en overtuigend. En dat is 
goed. Zo hoort het!’ Het KCA jazz-
concert is in cultureel café Bacchus 
aan de Gerberastraat en begint za-
terdagavond om half tien. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, 
tel. 0297-325304.

Laatste van dit seizoen
Postzegel(ruil)beurs in het  
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17 
april om half tien gaat de deur van 
het Parochiehuis voor alle ruilers 
en verzamelaars weer open.Cor en 
Sietze hebben hun best gedaan. 
Deze laatste ruildag van het winter-
seizoen moet dus wel slagen. Naast 
het aantrekken van handel probe-
ren zij ook sponsors voor de prijzen 
van de verloting te vinden. Er is dus 
altijd wel wat nieuws op het gebied 
van postzegels of prijzen van de ver-
loting. Waarvoor komt U eigenlijk, 
handel, ruilen of verloting? Naast de 
5 eurocent boeken van de vereni-

ging kunt u natuurlijk ook met an-
dere verzamelaars ruilen. Ook pre-
senteert Cor weer een minitentoon-
stelling. Zo laat hij elke maand weer 
een ander facet van zijn hobby zien. 
Maar gewoon even bijpraten kan 
natuurlijk ook. Het bezoek aan de 
ruilbeurs is gratis, ook voor niet le-
den.Waar vindt u dat nog? 

De volgende ruilbeurs is in het nieu-
we seizoen op zaterdag 18 sep-
tember. Voor informatie kan gebeld 
worden naar Cor, tel. 343885 of Siet-
ze, tel. 340257.

De Hint houdt open dag
Aalsmeer/Uithoorn - Op zater-
dag 24 april organiseert Kunsten-
centrum de Hint haar jaarlijkse open 
dag. De Hint biedt vele cursussen 
aan voor jong en oud, zoals mu-
ziekles, klassiek ballet en jazz- en 
streetdance en theater. Naast jaar-
cursussen zullen er het volgend sei-
zoen diverse kortere projecten wor-
den aangeboden, waaronder en-
semblespel, musicalklas, composi-
tieklas. De Hint biedt tevens kun-
steducatieve programma’s voor  ba-
sisscholen en biedt haar activitei-
ten aan in de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en De Ronde Venen. De 
open dag voor belangstellenden uit 
de hele regio vindt plaats bij De Hint 
Uithoorn. Iedereen is  van harte wel-
kom van 13.00 tot 17.00 uur aan de 
Prinses Christinalaan 120. Tijdens 

deze dag zullen enthousiaste do-
centen en leerlingen door middel 
van optredens en informatiestands 
laten zien en horen wat er allemaal 
op de Hint te doen is! Natuurlijk is 
het mogelijk diverse instrumenten 
zelf te proberen. Tevens is informa-
tie over de lessen, overigen activitei-
ten en informatie over inschrijving te 
verkrijgen. In een grote tent op het 
voorterrein zijn verschillende optre-
dens te zien. Naast leerlingen van 
De Hint zullen onder andere de leer-
lingen van de  Harmonie- en Fanfa-
reverenigingen een muzikale bijdra-
ge leveren. Ook verschillende ande-
re culturele organisaties bieden hun 
informatie aan. Er zijn gratis work-
shops, onder andere in beeldende 
vorming en streetdance. Informatie: 
www.dehint.nl

Hits uit jaren 60 tot 90 zaterdag
Dubbelfeest tijdens Back 
in Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 17 april organiseren de dj’s 
en gastheren Cees van der Schil-
den, Meindert van der Zwaard en 
Ruud Vismans weer het maandelijk-
se Back in Time, het grote gouwe 
ouwe dansfeest dat elke derde za-
terdagavond van de maand plaats-
vindt in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Tijdens Back In Time-
avonden staan de muziek en gezel-
ligheid centraal. Bekende en min-
der bekende hits uit de jaren zes-
tig tot negentig zullen deze avond 
weer te horen zijn. Het is een uit-
stekende gelegenheid voor ieder-
een die gezellig een avondje ple-
zier wil maken, een drankje wil ko-
men drinken en/of wil swingen op 
de dansvloer. Vj Alex Wahlen van X-
treme Showproductions toont weer 
een selectie van leuke videoclips op 
het grote scherm. Bovendien krijgt 
iedere bezoeker bij de entree weer 
de Favoriete Top 3-verzoeknummer-
kaart uitgereikt. Hierop kunnen drie 
favoriete muzieknummers geno-
teerd worden. Wanneer deze bij de 
dienstdoende dj wordt ingeleverd, 
pikt deze de leukste suggesties er 

tussen uit om te draaien. Met de 
Favo Top 3-kaart wordt in grote ma-
te de muziek van de avond bepaald. 
Aanstaande zaterdag is het eigen-
lijk dubbel feest. Dj Meindert is na-
melijk jarig die dag. En waar kan je 
nou beter je verjaardag vieren dan 
in The Beach tijdens Back in Time? 
Het spreekt voor zich dat Meindert 
de beste dance classics aanstaande 
zaterdag afwisselt met z’n eigen fa-
vorieten. Daardoor kan het voorko-
men dat er tijdens het feest platen 
gedraaid worden die je echt al een 
hele tijd niet meer gehoord hebt! De 
avond start om 21.00 uur. Vanaf dat 
moment start dj Meindert de avond 
op, waarna dj Cees het tweede ge-
deelte voor zijn rekening neemt. The 
Beach heeft ook een speciale ro-
kersruimte. In dit inpandige, ruim-
bemeten, behaaglijke en gezelli-
ge onderkomen klinkt ook de mu-
ziek van Back In Time, zodat nie-
mand iets van de sfeer hoeft te mis-
sen tijdens de rookpauze. Meer in-
formatie is te vinden op de website:  
www.backintime.nu. Kaartverkoop 
aan de deur. Entree slechts 5 euro 
(inclusief 2 consumptiemunten).

Expositie in Het Oude Raadhuis
Hoofdrol voor natuur in 
etsen Yolanda Eveleens
Aalsmeer - Afgelopen zondagmid-
dag was kunstenares Yolanda Eve-
leens in het Oude Raadhuis om een 
toelichting te geven bij haar expo-
sitie in de tentoonstellingsruimte in 
de Dorpsstraat. Het toegestroom-
de publiek reageerde bijzonder en-
thousiast bij het zien van de fijnzin-
nige etsen waar de natuur een hof-
rol speelt. Stichting KCA ontdek-
te dat deze kunstenares die in de 
Beemster woont en werkt van oor-
sprong Aalsmeerse is. Haar vader 
was Wim Eveleens, zoon van Piet 
Eveleens en Trijntje Jongkind. Yo-
landa vertelt: “Het eerste jaar van 
mijn leven (1951-‘52) woonde ik 
in de Seringenstraat, op nummer 
28. Mijn opa Piet heb ik nooit ge-
kend, hij overleed jong. Samen met 
zijn broers Ab en Dirk Eveleens had 
hij een kwekerij aan de Oostein-
derweg. Mijn oma Trijntje was na 
de dood van haar man in de Zijd-
straat gaan wonen, vlak bij de mo-
len, naast haar broer Han Jongkind, 
die een sigarenwinkeltje had. In de 
sigarenwinkel was het altijd gezel-
lig, het was de pleisterplaats voor 
veel oude Aalsmeerders. Er werden 
sigaartjes gerookt en nieuwtjes uit-
gewisseld. De huisjes zijn onlangs 
gesloopt. Achter het huis, waar nu 
het parkeerterrein is, had mijn ome 

Han nog landjes en een kas, waar 
hij onder andere dat fijne groen, wat 
je vroeger tussen de anjers stopte, 
kweekte. In de kas rook het zo heer-
lijk naar warme, vochtige aarde. Op 
het achtererfje van mijn oma, hur-
kend op het grind, bellen blazen uit 
een wit stenen pijpje met sop van 
groene zeep in een emaillen teiltje. 
Het tinkelen van het pijpje tegen het 
sopteiltje, de geur van de klimroos 
tegen de schutting, het heerlijke al-
leen spelen in de stilte van een vroe-
ge zomerochtend. De weemoed van 
het verloren verleden. ’s Zondags op 
mooie dagen, gingen we met de fa-
milie roeien, in de slootjes langs de 
seringenlandjes en naar de Poel. De 
geur van het water in de lente en 
van de geteerde boot, het piepen 
van de riemen, het bukken onder de 
bruggetjes, met je hand in het stil-
le water, allemaal jeugdherinnerin-
gen die ik nooit zal vergeten. Mijn 
diepe verbondenheid met aarde en 
water is hier ontstaan.” Naast de et-
sen van Yolanda Eveleens zijn in het 
Oude Raadhuis touwsculpturen van 
Sonja Weber Gilkey te zien. De ex-
positie duurt tot en met 9 mei en is 
iedere donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur gratis 
te bewonderen in het monumentale 
pandje in de Dorpsstraat.

Voorstellingen zaterdag en zondag
TV Kudelstaart presenteert 
tragikomedie ‘Goed Fout’  
Kudelstaart - Er kan weer gekeken 
worden naar een voorstelling van 
Toneelvereniging Kudelstaart. De 
afgelopen maanden is er door al-
le spelers keihard gerepeteerd on-
der de bezielende leiding van regis-
seuse Mirjam Angenent. De groep 
is er helemaal klaar voor om be-
zoekers een onvergetelijke avond 
te bezorgen. Het stuk ‘Goed Fout’ 
uit 1991 van Haye van der Heyden 
wordt op de planken van Dorpshuis 
Kudelstaart gebracht. Deze tragiko-
medie gaat over de nasleep van de 
Tweede Wereld oorlog waarin met 
name duidelijk wordt dat de twee-
de generatie daar nog steeds mee 

geconfronteerd wordt. Het verhaal 
draait 60 jaar na de bevrijding om 
het balanceren tussen (ver)oordelen 
waarin iedereen zijn eigen waarheid 
zoekt. Maar is er een waarheid? 
Is er een goed, is er een fout? De 
voorstellingen worden gegeven op 
17, 18 en 24 april. De toneelavonden 
op zaterdag beginnen om 20.00 uur, 
de voorstelling op zondag om 14.00 
uur. Eén uur voor aanvang is de zaal 
open. De toegangsboekjes kosten 8 
euro per stuk en kaarten zijn te koop 
bij Gal & Gal in winkelcentrum Ku-
delstaart, verkrijgbaar aan de zaal of 
telefonisch te bestellen bij Lia Bon, 
tel. 0297-360042 of 06-22410451.

Yolanda Eveleens voor één van haar kunstwerken in Het Oude Raadhuis.

Keuze in bijna 120 bananendozen
Boekenmarkt in De Spil
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
17 april wordt in De Spil in de Spil-
straat 5 een boekenmarkt gehou-
den. De boekenmarkt wordt geor-
ganiseerd vanuit de Samen op Weg-
gemeente van Kudelstaart. Met de 
komende vakantieperiodes in het 
vizier, willen veel mensen vast hun 
leesvoorraad weer vernieuwen. 
Honderden titels zijn in de afgelo-

pen maanden bijeengebracht en 
gesorteerd op schrijver, genre, etc. 
Er zijn bijna 120 bananendozen no-
dig om de gehele marktvoorraad in 
op te kunnen bergen. De verkoop 
begint om 10.00 uur en gaat door tot 
15.00 uur. Er is ook een koffietafel. 
De volledige opbrengst is bestemd 
voor de Samen op Weg-gemeente 
te Kudelstaart.

Kudelstaart - Ook dit jaar wordt 
door Vrienden van de Olifant weer 
een olifantbeeldjes verzameldag ge-
organiseerd. Iedereen die op zoek 
is naar olifantbeeldjes is welkom 
op zondag 25 april tussen 10.00 en 
16.00 uur op de Hoofdweg 120. In de 
tuin van het Olifant Informatie Cen-
trum in Kudelstaart worden (over-
dekt) honderden olifantjes uitge-
stald. Olifantjes-verzamelaars kun-
nen hun hart ophalen aan de vele 
beeldjes in alle soorten en maten en 
andere attributen, die overzichtelijk 
opgesteld staan. Vrienden van de 
Olifant ondersteunt specifieke pro-

jecten met betrekking tot bescher-
ming van olifanten. Er zijn bijvoor-
beeld Peetouderprojecten in Kenia, 
Sri Lanka en Thailand. De opbrengst 
van de verzameldag komt dit jaar 
geheel ten goede aan het olifan-
tenweeshuis Elephant Transit Home 
op Sri Lanka. Dit olifantenweeshuis 
vangt babyolifantjes op die geen 
moeder meer hebben of verstoten 
zijn uit de kudde. Uiteindelijk wor-
den de olifantjes weer vrijgelaten in 
de natuur. Nadere informatie is te 
vinden op de website www.olifan-
ten.org, per telefoon 0297 364224 of 
via de e-mail: info@olifanten.org.

Zaterdag Into the Groove met dj Feigo

Glamrock en Amerikaans 
duo in De Oude Veiling
Aalsmeer - Even lekker ontsnap-
pen aan de drukte en genieten in 
De Oude Veiling met lounge en nu-
jazz met dj Feigo. Aanstaande za-
terdag 17 april staat Into the Groove 
weer op het programma van De Ou-
de Veiling in de Marktstraat. In het 
café kan heerlijk genoten worden  
van een hapje en een drankje met 
ontspannende muziek van dj Feigo. 
Hij draait de lekkerste lounge en nu-
jazz. Deze muzieksoorten zijn mo-
menteel heel geschikt om even lek-
ker te relaxen (of te swingen) na een 
drukke week! Aanvang: rond 22.00 
uur. Entree gratis

Vijftien zangers/zangeressen
Glamrock is ruim onderbelicht, en 
daar gaat op 24 april iets aan gebeu-
ren in De Oude Veiling. Maar liefst 
vijftien Aalsmeerse zangers en zan-
geressen zullen het podium betre-
den voor één van hun beste glam-
rock nummers aller tijden. De muzi-
kale begeleiding zal worden gedaan 
door een speciaal voor deze gele-
genheid samengestelde band met 
veel bekende en onbekende gezich-
ten. De avond zal verschillende peri-
oden belichten van de seventies met 

David Bowie, Queen en Mud, tot nu 
met Lady Gaga en Mika. Andere ar-
tiesten die de avond zullen passeren 
zijn The Stones, Suzy Quatro en El-
ton John. Uiteraard zullen alle num-
mers doorspekt zijn van glitter en 
glammer. De entree bedraagt 5 eu-
ro, de aanvang is 21.30 uur. 

Stacey Earle en Mark Stuart
En op zondag 25 april presenteert 
De Oude Veiling een luisterconcert 
van de Amerikaanse singer-song-
writers Stacey Earle en Mark Stuart. 
Vanaf 1993 vormen zij een duo en 
maakten een groot aantal cd’s voor 
hun eigen label Gearle Records. Na 
ruim 17 jaar hebben beide beslo-
ten om muzikaal hun eigen weg te 
gaan. Dit lijkt dus voorlopig de laat-
ste maal dat Stacey en Mark samen 
optreden! 
Hun eerste optreden in De Ou-
de Veiling in 2008 was van grote 
schoonheid, de hoogste tijd om dit 
te herhalen. Aanvang is 15.00 uur en 
de entree bedraagt 15 euro. Kaarten 
reserveren kan via info@deoudevei-
ling.nl of 0297-368378 en verkrijg-
baar bij de bar van De Oude Veiling 
in de Marktstraat.

opbrengst voor olifantenweeshuis
Vrienden van de Olifant 
organiseert verzameldag

STAGE
MUSIC SHOP

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

Zaterdag: Cobra-gitaarsnarenset (akoestisch) 3,75

AAnbIEdInG:
GrEGG bEnnETT-

WESTErn
195,- 169,-

‘dAnElECTrO’
EffECTPEdAlEn
o.a. Echo, Chorus

à 23,05

‘HArTkE’
STEMAPPArAAT

gitaar/bas

à 22,50
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Zondag fietstocht Lions voor 
Rozenholm en Aelsmeer 
Aalsmeer - Iedereen is van harte 
welkom om zondag 18 april deel te 
nemen aan een fietstocht van 32 of 
een fietstocht van 45 kilometer.  De 
route voert langs veel mooie plek-
jes en bezienswaardigheden in de 
regio. Na afloop kan deelgenomen 
worden aan een leuke prijsvraag. 
Vanaf 10.30 uur start de inschrijving 
bij Peter en Marian Stokman aan de 
Hornweg 87 in Aalsmeer, in Bilder-
dam tegenover het atelier van Ada 
Gons Goossen en in Leimuiden bij 
dierenartspraktijk Westeinder aaan 
de Nokweg 12. 
Het inschrijfgeld bedraagt  5 euro 
voor volwassenen en 2,50 euro voor 
kinderen onder de 12 jaar. De orga-
nisatie van de fietstocht is in han-
den van Lions Club Aalsmeer Ophe-
lia. De dames van Ophelia organise-
ren voor het negende jaar een fiets-
tocht door de regio ten gunste van 
een goed doel. 
Dit jaar is de opbrengst bestemd 
voor de aanschaf van een Verha-

lentafel voor de bewoners van ver-
pleeghuis Rozenholm en zorgcen-
trum Aelsmeer. Een Verhalentafel 
is een bijzonder vormgegeven ta-
fel voorzien van media apparatuur, 
die aan drie tot zes bewoners plaats 
biedt. De Verhalentafel is samen 
met ouderen ontwikkeld en sluit aan 
op de wensen en vaardigheden van 
ouderen. 
Op de ingebouwde beeldschermen 
is historisch foto- en filmmateriaal 
te zien, zoals oude liedjes, Polygoon 
journaals, korte filmpjes uit het alle-
daagse leven en foto’s en films van 
Oud Aalsmeer. 
Uit onderzoek is gebleken dat het 
delen van herinneringen bijdraagt 
aan het algemeen welbevinden van 
ouderen. Doel van de Verhalenta-
fel is dat bewoners van de bei-
de zorgcentra in Aalsmeer aan de 
hand van herinneringen met elkaar 
of met familie en vrijwilligers in ge-
sprek gaan. Voor meer informatie: 
06-51223760.

Zin in een dagje natuur?
Stichting Bovenlanden houdt 
zaterdag weer boomplantdag 
Aalsmeer - Dit jaar organiseert 
Stichting Bovenlanden Aalsmeer 
(SBA) weer een boomplantdag voor 
vrijwilligers. 
Aanstaande zaterdag 17 april zullen 
er op een voormalige seringenakker 
een groot aantal bomen en struiken 
geplant worden om een stuk nieu-
we natuur te maken. In 2009 heeft 
de Bovenlanden een seringenakker 
in de Rijsen aangekocht, in de zuid-
westhoek van het bovenlandenge-
bied. Uiteindelijk is er geen huurder 
gevonden die het perceel voor se-
ringen, sneeuwballen of ilex in ge-
bruik wilde nemen. 
Omdat het perceel aansluit aan het 
reigersbos van Staatsbosbeheer en 
andere natuurpercelen van de Bo-
venlanden zelf is besloten natuur te 
creëren. Door het perceel een aan-
tal jaren ongemoeid te laten ont-
staat er vanzelf een moerasbos, 
maar door het perceel aan te plan-
ten wordt de natuur een handje ge-
holpen en ontstaat er minder over-
last door onkruiden e.d. op naast-
gelegen akkers. Ook wordt het per-
ceel gevarieerder gemaakt door en-
kele struiksoorten toe te voegen 
die aantrekkelijk zijn voor vogels 
en kleine zoogdieren, zoals lijster-

bes en hazelaar. Wie deel wil nemen 
aan de boomplantdag kan opstap-
pen op een boot, die klaar ligt aan 
te Leimuiderdijk ongeveer 100 me-
ter voorbij jachthaven De Stormvo-
gel, richting Burgerveen. De Storm-
vogel ligt aan de overzijde van het 
kanaal in De Rijsen. Parkeergele-
genheid is er in de berm van de Lei-
muiderdijk. 
Trek laarzen of stevige schoenen 
aan en warme kleding. Neem bij 
voorkeur een eigen plantschep mee. 
De Bovenlanden zorgt voor de koffie 
en thee en voor tussen de middag 
een lekkere kop soep. Brood even 
zelf meenemen. Toiletvoorziening is 
aanwezig.
De boot zal rond 9.15 uur aan de 
Leimuiderdijk aanmeren. Het pro-
gramma duurt tot ongeveer 14.30 
uur. Wie tussentijds eerder huis-
waarts wil keren, kan met een eigen 
boot komen. Zin in een lekker dag-
je natuur? 
Aanmelden voor de boomplant-
dag zaterdag kan bij Anton de 
Boer, tel. 0297-320713 of via info@ 
bovenlandenaalmeer.nl. Meer infor-
matie over Stichting Bovenlanden 
Aalsmeer is te vinden op de website  
www.bovenlandenaalsmeer.nl

Lustrum Aalsmeerse moederverwendag 
Aalsmeer - Vijftig moeders van kin-
deren met een verstandelijke of fy-
sieke beperking of chronische ziek-
te uit Aalsmeer beleefden zaterdag 
13 april weer een compleet verzorg-
de verwendag. Deze dag werd al 
weer voor het vijfde achtereenvol-
gende jaar georganiseerd door Ro-
taryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uit-
hoorn, speciaal voor moeders die 
vanwege de noodzakelijke verzor-
ging van hun kind niet of nauwe-
lijks van huis kunnen. Al vroeg in de 
ochtend werden de moeders door 
hun ‘persoonlijke chauffeur’ opge-
haald van huis en naar de Histori-
sche Tuin gebracht, om daar te wor-
den verwelkomd door de zoete to-
nen van mandolinemuziek. Traditie-
getrouw werden de moeders met 
zeer gewaardeerde warme woorden 
toegesproken door burgemeester 
Pieter Litjens en ook voorzitter Piet 
Hogenhout van Rotary AMU liet 
weten dat de serviceclub deze moe-
derverwendag al weer voor de vijfde 
keer van harte ondersteunt en orga-
niseert. Hij liet zelfs weten dat de-
ze dag in ieder geval nog voor min-
stens twee jaar financieel gegaran-
deerd is. Uiteraard werd dit nieuws 
met dankbaar applaus ontvangen. 
Na de ontvangst vertrokken de 
moeders, van wie een aantal voor 
het eerst mee was, met hun chauf-
feurs naar Roelofarendsveen waar 
de Koningin Juliana van Rederij 
van der Meer klaarlag om een dag 
lang de Hollandse wateren te beva-
ren. En het weer werkte volop mee. 
Aan boord konden de dames on-
der de vakkundige begeleiding van 
Anke Brugman en Hansje Havinga 
een sierlijke kralenketting maken en 
onderwierpen ze zich met graagte 
aan een heerlijk ontspannen stoel-
massage, gegeven door Joke Be-

sançon, Winanda Delzenne en Mie-
neke Kenninck. Veel tijd was er om 
met elkaar te praten, nieuwe con-
tacten op te doen en tips uit te wis-
selen. Elkaar deelgenoot maken van 
waar je als gezin voor komt te staan 
bij de verzorging en opvoeding van 
deze bijzondere kinderen is een ge-
waardeerd onderdeel van de moe-
derverwendag. Na een smakelijke 
lunch werden de benen gestrekt in 
een korte wandeling naar Woubrug-
ge. Daar ging ieder weer aan boord 
en konden de moeders nog heerlijk 
binnen of aan dek genieten van een 

ontspannen middag.
De Koningin Juliana  meerde om vijf 
uur aan in Leimuiderbrug bij grand 
café De Parel, waar tot verrassing 
van de moeders gitarist en zanger 
Dick Kuin hen opwachtte met de 
gelegenheidsformatie ‘De Parelhap-
pers’ en zorgde voor een geweldi-
ge muzikale avond. De dames lie-
ten zich ondertussen het uitsteken-
de diner goed smaken. Om 21.00 
uur stonden de chauffeurs weer 
klaar om de moeders na een wel-
bestede en welverdiende verwen-
dag weer veilig thuis te brengen. 

Voor de moeders betekent een ver-
wendag veel meer dan een dagje 
uit. Een van de moeders vertolkte 
het als volgt: “In al onze kinderen 
schuilt zo iets bijzonders wat voor 
ons als moeders herkenbaar is. Wel-
iswaar vragen de kinderen van ons 
veel zorg en liefde, maar toch is dat 
het stuk wat ons allen bindt. Onze 
dank gaat uit naar de dames en he-
ren van de Rotary die het opnieuw 
voor ons mogelijk hebben gemaakt 
dit gevoel op een geweldige manier 
met elkaar te kunnen delen.” Ook in 
de Ronde Venen en Uithoorn orga-
niseert de plaatselijke Rotary jaar-
lijks een dergelijke verwendag voor 
moeders uit die gemeenten.

De moederverwendag startte bij de Historische Tuin.

Introductie vlakwatervaren
Amstelveen - Op 1 mei start bij ka-
novereniging Frisia de beginners-
cursus vlakwatervaren. Na een gra-
tis en vrijblijvende introductieavond 
is inschrijving voor de cursus moge-
lijk. In acht lessen leren deelnemers 
efficiënt en blessurevrij varen in sta-
biele wedstrijdboten. 
De cursus is een uitstekende intro-
ductie voor het vlakwater-, fitness- 
en prestatie-varen. De introductie-
avond vindt plaats op dinsdagavond 
20 april van 20.00 tot 22.00 uur. De 
8 lessen vinden plaats op zaterdag-
ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur, 
van 1 mei tot en met 19 juni. Deel-
name aan de cursus, inclusief ge-
bruik van het materiaal, kost 50 eu-
ro. Informatie en aanmelding voor 
de introductieavond: introductie@
kvfrisia.nl.Of eventueel telefonisch 

bij Frans Nijenhuis, 0297-346027. 
K.V. Frisia is te vinden in het Am-
sterdamse Bos. Het bos heeft mooi 
kanowater, met een goede beschut-
ting tegen weer en wind. Dat bete-
kent dat de cursus onder vrijwel al-
le weersomstandigheden door kan 
gaan.Voor meer informatie over Fri-
sia: www.kvfrisia.nl.

Winkeliersvereniging Centrum
Prijzen voor puzzelaars
Aalsmeer - De prijswinnaars van 
de Paaspuzzelwedstrijd in de Nieu-
we Meerbode van 1 april zijn be-
kend. Dinsdag 13 april heeft Re-
né Waning van de activiteitencom-
missie van de Winkeliersvereniging 
Aalsmeer Centrum veertien prijs-
winnaars getrokken uit bijna 200 in-
gezonden oplossingen. De prijswin-
naars hebben inmiddels een brief 
thuis gekregen waarmee ze hun 
prijs bij de desbetreffende winkelier 
kunnen ophalen.
De Oude Veiling, dinerbon voor Ans 
Jennings-de Klerk uit Aalsmeer.
Waning Tweewielers, Next Gene-
ration autoped voor T. de Vries-van 
Nierop uit Aalsmeer.
R&S Jachttechniek, cadeaubon voor                 
K. Hoogendijk uit Aalsmeer.
De Plantentuin, bloemstuk voor                    
N. Scharff uit Hoofddorp.
Teddy’s, Vingino boxershort voor                

N. van de Groep uit Aalsmeer.
Boekhuis Aalsmeer, cadeaubon voor                 
J.M. Langelaar uit Aalsmeer. 
Banketbakkerij Ab Müller, taartje 
voor K. Lieuwes uit Aalsmeer.
Lingerie v.d. Schilden, cadeaubon 
voor J.H. van Binsbergen uit Hoofd-
dorp.
Bertram & Brood, 2 x lunch voor                  
A. Haspels-Schreuder uit Aalsmeer.
Total Copy Service, mok met bedruk-
king naar keuze voor Ineke Ceelen 
uit Aalsmeer.
Wereldwinkel Aalsmeer, pakket kof-
fie/thee/chocolade voor A.M. v.d. 
Schilden uit Aalsmeer.
Romee Women, cadeaubon voor                 
Brad Jongkind uit Aalsmeer.
Sparnaaij Juweliers, Swatch horloge 
voor M.J. de Jong-van Es uit Lisse
Eetcafé ’t Holland Huys, koffie met 
appeltaart voor mevrouw Hoogen-
boom uit Kudelstaart.

Ook AED steunpunt Ophelia
Aalsmeer - Op initiatief van de 
winkeliersvereniging Ophelia is het 
AED steunpunt bij C1000 Koster 
gerealiseerd. Dit is een belangrij-
ke stap in het werk van de stichting 
AED Westeinder om samen met be-
drijven en inwoners van Aalsmeer 
de gemeente AED-proof te maken 
door zes minuten zones te creëren. 
Door het bedrijfsleven in Aalsmeer 
en Kudelstaart is het mogelijk ge-
maakt om 24 steunpunten te reali-
seren. Sinds december 2009 zijn er 
al diverse oproepen geweest waar 
de vrijwilligers van stichting AED 
Westeinder op af zijn gegaan. Mis-
schien heeft u ze al gezien. Allemaal 
mensen in groene hesjes die komen 
helpen bij een reanimatie oproep. 
Alle steunpunten en materialen, die 
worden gebruikt door de stichting, 
zijn gerealiseerd door onder ande-

re sponsoring van het Aalsmeerse 
en Kudelstaartse bedrijfsleven, de 
gemeente en door giften en dona-
ties van particulieren. Om te blijven 
bestaan is uw steun hard nodig. De 
winkeliersvereniging Ophelia geeft 
een voorbeeld. Zij sponsoren geza-
menlijk een steunpunt bestaande uit 
een kast en een AED. Wilt u als in-
woner van Aalsmeer en Kudelstaart 
ook steunen? Dit kan door een kleine 
bijdrage over te maken op giroreke-
ning 48.42.825 van de ING. De stich-
ting is er voor en door de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart. Oud, 
jong, groot, klein, het maakt niet uit. 
Wilt u meer weten over de vorderin-
gen van de stichting of hoe u iets 
kan betekenen voor de stichting kijk 
op www.ehboaalsmeer.nl of stuur 
een e-mail naar aedwesteinder@ 
ehboaalsmeer.nl.

Nu aanmelden voor vrouwen 
klusworkshop in Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdagmorgen 
22 april vindt er een be izzy klus-
workshop plaats in Aalsmeer.  Be iz-
zy, de gereedschapslijn voor vrou-
wen, houdt in het hele land klus-
workshops speciaal voor vrouwen. 
Iedereen die wel wil klussen maar 
niet zo goed weet hoe te beginnen 
is van harte welkom. De 2,5 uur du-
rende klusworkshop biedt klusken-
nis, creativiteit en gezelligheid in 
een notendop. Na het volgen van de 
klusworkshop heeft elke vrouw een 
flinke dosis materiaal- en gereed-
schapkennis, weet hoe de elektra 
van stekkers en contactdozen werkt 
en welke boor en schroef te gebrui-

ken. Natuurlijk gaat iedereen ook 
zelf aan de slag en wordt er flink ge-
timmerd en geknutseld om zo meer 
feeling met het gereedschap en het 
materiaal te krijgen. Al het be izzy 
gereedschap is tijdens de workshop 
te verkrijgen. De kosten voor de 
klusworkshop bedragen 17,50 euro 
per deelneemster. Hiervoor ontvangt 
iedereen koffie of thee, een eigen 
gemaakt vogelhuisje en een handi-
ge be izzy shopping bag om de cre-
atie mee naar huis te nemen. Geïn-
teresseerden die donderdag 22 april 
in Aalsmeer tussen 10.00 en 12.30 
willen deelnemen, kunnen zich op-
geven via info@beizzy.com. 

Kaasmand van ‘Blokje om’
Kudelstaart - Kaaswinkel Een blokje om in het winkelcentrum heeft voor de 
Pasen een actie gehouden. Via kassabonnen kon kans gemaakt worden op 
een rijkelijk gevulde kaasmand. De winnaar is getrokken. De heer Janmaat kan 
zich tegoed gaan doen aan diverse soorten kaas, nootjes en nog veel meer 
lekkers! Afgelopen week is deze smakelijke prijs uitgereikt.

Verenigingen in Nieuw Nat
Aalsmeer - Het zevende nummer 
van Nieuw Nat is nog maar net uit of 
het volgende is alweer in de maak. 
Nu staat het thema Verenigings-
leven centraal, nummer acht gaat 
over reizen. Geheel volgens de nor-
men van deze tijd is Nieuw Nat te 
lezen via het internet. En dat werkt! 
Het aantal belangstellenden groeit 
explosief zoals de cijfers uitwijzen. 
En het zijn niet alleen de inwoners 
van Aalsmeer die willen weten wat 
er leeft in hun dorp, ook de spijt-
optanten die Aalsmeer verlieten en 
zelfs uit Nederland vertrokken lezen 
Nieuw Nat met genoegen. Nieuw 
Nat is meer dan een krant, Nieuw 
Nat is een opinieblad dat eens in het 
kwartaal verschijnt en anders dan 
de lokale kranten verder op de za-
ken ingaat. 

Pittige artikelen
Een thema uitdiept door middel 
van pittige artikelen. Iedereen die 
maar wil, kan aan bod komen via 
zelf goed onderbouwde geschreven 
teksten of met wetenswaardige ver-
halen die worden opgetekend. De 
hiervoor verantwoordelijke redac-
teuren hebben elk hun eigen ach-
terban, inbreng en netwerk. Ton Of-
ferman (film, theater en toneel) Erik 
van Itterzon (literatuur) Han Carpay 
(tekstschrijver en politiek) Hélène 
Hohman (onderwijs) Ansje Weima 
(cultuur en literatuur). Vaste colum-
nist van het blad is Peter Maarsen, 
hij is tevens vaste assistent van Of-
ferman bij het maken van de film-
pjes. 
Nieuw Nat wordt gemaakt door 
mensen die naast een rijk gevuld 
leven het belangrijk vinden dat er 
gediscussieerd wordt in Aalsmeer. 
Daarom gaat de redactie regelma-
tig op pad of benadert mensen via 
de telefoon. Zij willen weten hoe de 
inwoners van het voormalige bloe-
mendorp Aalsmeer nu  werkelijk 
denken, wat hen echt bezig houdt. 
Want er valt wel het een en ander 

te klagen, maar zijn er ook oplos-
singen te bedenken. En hoe zien 
die oplossingen er uit, hoe kunnen 
zij worden uitgevoerd? Zo ontstaat 
hoor en wederhoor en diepgang. De 
lezer wordt door middel van een ge-
schreven artikel op ideeën gebracht 
waarover wordt nagedacht en waar-
op verder geborduurd kan worden.  
Nieuw Nat vervult en voortrekkers-
rol, is een forum voor ideeën die in-
spireren op allerlei gebied. Uit de 
reacties die de lezers kenbaar ma-
ken via de e-mail blijkt deze door de 
redactie gekozen formule goed te 
werken. Bovendien zorgt een weke-
lijkse column voor de actualiteit. Het 
maakt Nieuw Nat tot een interes-
sant opinieblad voor iedere betrok-
ken inwoner van Aalsmeer! 

De twintigers
Daarom is het begrijpelijk dat het 
de redactie van Nieuw Nat verbaast 
dat  nog maar zo weinig jongeren 
enthousiast te krijgen zijn om hun 
medewerking te verlenen of een bij-
drage te leveren. Naar hun mening 
wonen er toch ook genoeg kritische 
penvaardige twintigers in Aalsmeer. 
En het is terecht dat zij zich dat af-
vragen, want de huidige redactiele-
den waren die twintigers van toen. 
Zij startten in de tachtiger jaren met 
Nieuw Nat in gedrukte vorm en zijn 
nu opnieuw, zoveel jaren ouder, aan 
de slag gegaan met Nieuw Nat al-
leen op een wijze die financieel 
meer haalbaar is. Overigens wordt 
er ook meegedacht met degenen 
die niet in het bezit zijn van com-
puter of internet. De redactie zoekt 
naar mogelijkheden om Nieuw Nat 
in gedrukte vorm te laten verschij-
nen. De lezer blijft dan echter ver-
stoken van de filmpjes, gemaakt 
door Maarsen en Offerman, die op 
een geestige en originele wijze de 
kijkers tonen wat er schort aan en in 
Aalsmeer. De volgende Nieuw Nat 
verschijnt midzomer.
Janna van Zon

Computerhulp voor 55+ers
Aalsmeer - Dit voorjaar organiseert 
Computerhulp 55+ weer diver-
se workshops en informatiebijeen-
komsten in wijksteunpunt Mean-
der in de Clematisstraat. Dinsdag 20 
april wordt het computerprogram-
ma Skype behandeld. Door middel 
van dit programma kan met de com-
puter wereldwijd gebeld worden 
en videogesprekken gevoerd wor-
den. Met medegebruikers van Sky-
pe kan dit zelfs helemaal gratis! Hoe 

dit gratis programma op de compu-
ter geïnstalleerd kan worden (op de 
SimPC staat het al) en hoe het werkt 
wordt deze middag uitgelegd. Voor 
het bijwonen van deze bijeenkomst 
is van te voren opgeven een vereis-
te, het aantal plaatsen is beperkt. De 
bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 
uur en kost 5 euro inclusief koffie 
of thee. Informatie en aanmelden 
bij Vita welzijn en advies, tel. 0297-
323138.
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Concert Sursum Corda 
zaterdag in Burgerzaal
Aalsmeer - Zaterdag 17 april geeft 
muziekvereniging Sursum Corda 
haar jaarlijkse voorjaarconcert in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. 
Om een afwisselend programma te 
kunnen bieden is bewust niet geko-
zen voor een speciaal thema. Deze 
avond zal de muziek centraal staan. 
Het programma begint met York-
shire Ballad en Alvamar Overture 
beide van James Barnes. Met deze 
stukken haalde Sursum Corda een 
hoog puntenaantal op het festival 
in Bodegraven in november 2009. 
Voor de pauze volgen Aquarium (de 
naam zegt het al) en The Saint and 
the City van Jacob de Haan. 
Jeugd- en opleidingsorkest Jong 
Sursum opent het programma na 
de pauze met een uitstapje naar het 
jaar 1600, en A conductors Night-

mare waar in een komische act de 
verteller verslag doet van het rei-
len en zeilen op een repetitieavond. 
Het grote orkest zet het programma 
voort en neemt de bezoekers mee 
door te tijd. Onder andere kan ge-
noten worden van Sergeant Pep-
per een medley van de Beatles, het 
zwoel swingende Sway en Benny 
Goodman Goodies. 
De avond wordt afgesloten met Les 
Toréadors uit Carmen. Genoeg re-
denen om het concert bij te wo-
nen. Iedereen is zaterdag van harte 
welkom in de burgerzaal, aanvang 
20.00 uur. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijg-
baar, de toegang is 7,50 euro. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Dona-
teurs van de vereniging krijgen de 
kaarten thuisbezorgd.

recensie
Flamboyant KCA Concert
Aalsmeer - Omdat er vooraf moest 
worden ingezongen en gespeeld, 
verscheen Opera Mista, bestaan-
de uit Wilma Bierens, sopraan, Li-
vio Gabrielli, tenor en pianist Peter 
Nilsson ruimschoots voor de tijd dat 
de Oude Katholieke Kerk haar deu-
ren opende om de luisteraars van 
het laatste KCA concert van dit sei-
zoen welkom te heten. Er werd lo-
vend gereageerd op de omgeving 
en akoestiek. Toen de eerste bezoe-
kers de kerk binnenkwamen trok 
het gezelschap zich terug. Spijker-
broeken en vrijetijdskleding wer-
den ingeruild voor stemmige pak-
ken en een sensuele jurk. De kelen 
werden nog wat gesmeerd, de vin-
gers gestrekt en met een gezonde 
spanning werd er gewacht op het 
eerste applaus. Hun verschijning en 
uitstraling op het kerkpodium was, 
op zijn zachtst gezegd, flamboyant. 
Het publiek werd een concert be-
loofd in een theatraal jasje en bij het 
eerste duet van Gaetano Donizetti´s 
Don Pasquale en L´Elisisir d´amore 
was het al meteen raak. Het ontbrak 
niet aan vilein, liefde en passie, zo-
als het de opera eigen is. De expres-
sie van zowel Bierens als Gabrielli 
was perfect. Gabrielli buitte zijn er-
varing dramaturgie en toneel prach-
tig uit. Bierens is een absolute mu-
ze waar menig beeldend kunstenaar 
van wakker moet liggen. Beide zan-
gers wisten hun publiek mee te ne-
men naar een muzikale wereld, die 
zoveel vreugde en plezier oproept 
dat het de alledaagse zorgen doet 
vergeten. Een bijzonder groot com-

pliment verdient Peter Nilsson aan 
de piano. Zijn spel steeg tot grote 
hoogte. Afgelopen zondag viel er 
met de aria’s en duetten uit opera’s 
van Verdi, Menotti, Puccini, Lehar en 
Bellini weer veel schoons te beluis-
teren. 
En dat zal ook zeker weer in het sei-
zoen 2010-2011 het geval zijn. Op 
de tweede zondag van oktober om 
half vier kunnen de muziekliefheb-
bers weer luisteren naar het eer-
ste KCA klassieke concert van het 
nieuwe seizoen. Dan zal het Storio-
ni Trio optreden. In november wordt 
het Pentachord Ensemble verwacht. 
Hanna Shybayeva verzorgt in de-
cember een pianorecital en in janu-
ari zijn Lars Wouters van den Ou-
denweijer en Hans Eijsackers te be-
luisteren. In februari treedt het Ma-
tangi Strijkkwartet op, het Amster-
dam Ensemble maakt in maart haar 
opwachting. Tot slot het Duo Bilitis 
dat in april het interessante muziek-
seizoen weer afsluit. Voor de trouwe 
luisteraars van radio vier zullen veel 
van bovengenoemde namen geen 
onbekenden zijn. KCA organiseert 
volgend jaar op zondag 16 januari 
in de bovenzaal van de Oude Veiling 
ook weer een familie concert. Deze 
muzikale kindervoorstelling is leuk 
voor de hele familie. 
Wie het volledige programma van 
het volgend seizoen wil ontvangen 
of  een abonnement wil bestellen, 
kan bellen naar Nico de Groot, tel. 
0297-324160.

Janna van Zon

Terras open op Koninginnedag
De Klugt live in Centennial
Aalsmeer - Ook in Aalsmeer-Oost 
wordt Koninginnedag gevierd op 30 
april. Zo is er in Centennial een op-
treden van de Aalsmeerse band De 
Klugt en wie een kop koffie bestelt, 
krijgt er gratis een appelgebakje bij. 
Dit alles gebeurt op het nieuwe ter-
ras van het restaurant en hotel aan 
de Oosteinderweg 243. Het optre-
den van De Klugt is van 14.00 tot 
18.00 uur. De Klught is een no-non-
sense coverband met een voor-
keur voor de zestiger jaren. Dat is 
niet verwonderlijk, want de mees-
te bandleden hebben in die perio-
de de basis gelegd voor hun muzi-
kale carrière. Ook hun roots hebben 
ze gemeen. Allen zijn geboren in het 
Farregat, ofwel Aalsmeer Oost. Zan-
ger Gerard van den Broek en solo-
gitarist Dick Offerman en iets later 
bassist Jan Ratterman speelden hun 
eerste songs in de bloemenschuur 
bij Gerard thuis. Onder de naam The 
Sounds werd veelvuldig opgetreden 
in Aalsmeer en Amstelveen. In die-
zelfde periode ontstond ook de band 
Daytimes, met een wat ruiger ima-
go. Daarin ook drummer Wim van 
Tol. In deze roerige sixties wissel-
de de Sounds vaak van samenstel-
ling en ook nog van naam. Onder de 
naam Denigration en met een ijve-

rige manager werden veel podia in 
de provincie aangedaan. Korte tijd 
maakte ook de later zo succesvol-
le zangeres Jody Pijper deel uit van 
de band. Eind zestiger jaren was de 
koek echter op en werd de stekker 
er uit getrokken. Dick Offerman was 
al eerder gestopt. Maar het was juist 
Dick die in 1997 Gerard en Jan over-
haalde om weer muziek te gaan ma-
ken. Gerard en Dick hadden thuis 
nog wel eens de gitaar opgepakt 
maar Jan had bijna 30 jaar geen 
noot gespeeld. Kort daarna sloot 
Wim van Tol (ex Daytimes) zich bij 
de groep aan. Inmiddels bestaat de 
band alweer 12 jaar en zijn de he-
ren ongeveer 140 optredens verder. 
In 1998 werd de band versterkt met 
Wil Straathof. Wil had nooit eerder in 
een band gespeeld. Mondharmoni-
ca spelen kon hij al, maar daar kwa-
men al snel keyboard en accordeon 
bij. De Klught is nu een in Aalsmeer 
bekende band met een trouw eigen 
publiek.   Het repertoire is groten-
deels vernieuwd, maar de jaren zes-
tig zijn nog steeds favoriet bij band 
en publiek. Centennial is gevestigd 
naast Hotel Chariot aan de Oostein-
derweg 243, tel. 0297-388144.  
Bezoek voor meer informatie de 
website: www.centennial.nu.

“Ik vind het heerlijk om te zingen”
Oud-Aalsmeerder Robin 
wint zangtalentenjacht
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heeft 
Robin Huber een belangrijke zang-
talentenjacht gewonnen in Zand-
voort. Als hoofdprijs mag deze oud-
Aalsmeerder nu een eigen cd ma-
ken met producent Eric Dikeb en 
Joan van Berlo (bekend van onder 
meer Popstars) en SLS Productions. 
Ook zal hij gepresenteerd worden 
bij Sterren.nl, het muziekprogram-
ma op Nederland 1. De talenten-
jacht vond plaats in Hotel Danzée in 
Zandvoort en bestond uit vier voor-
rondes in maart en de finale afgelo-
pen 9 april. Van de 76 talenten ble-
ven er uiteindelijk 13 over die nau-
welijks voor elkaar onder deden. 
De concurrentie was moordend en 
de jury onder leiding van Joan van 
Berlo zeer kritisch. De deelnemers 
moesten twee nummers ten geho-
re brengen. Met de nummers ‘She’s 
a lady’ van Tom Jones en ‘De Clown’ 

van Ben Cramer wist Robin de jury 
en het publiek te overtuigen. Laat in 
de avond viel de beslissing en werd 
hij als winnaar naar voren geroepen. 
Robin ontving uit handen van Eric 
Diceb de prijs. De in Badhoevedorp 
wonende zanger mag nu een eigen 
cd productie uitbrengen en hoopt 
hiermee natuurlijk een hit te sco-
ren. Robin Huber is met zijn 36 jaar 
een laatbloeier. Hij zingt nog niet 
eens zo lang. De laatste twee jaar 
treedt hij op tijdens feesten, diners 
en bruiloften. Robin is er zelf nuch-
ter over het winnen van de talenten-
jacht. Hij verwijst naar de winnaars 
van het grote Idols, waar je toch ook 
niet meer veel van verneemt. “Maar, 
je weet maar nooit, ik heb nu wel de 
juiste mensen om me heen”, aldus 
de winnaar. “Ik vind het in elk geval 
heerlijk om op feesten te zingen en 
elk genre staat op mijn repertoire.”

Upload Cinema geopend!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond de eerste voorstelling van Up-
load Cinema plaats in de bioscoop-
zaal van De Oude Veiling. De film 
van deze avond toonde een over-
zicht van de 40 beste internet film-
pjes van 2009. Het aanwezige pu-
bliek rolde van zijn stoel van de 
veelal hilarische, bizarre, en kun-
stige internet films als slaapwande-
lende honden, een Nederlands zin-
gende Bonnie Tyler, de Matrix in Le-
go, een zingende pursor, een vrolij-
ke huwelijksdans, de virtuoze 6-ja-

rige gitarist Jason Mraz, de ontdek-
king van Susan Boyle, skatende ba-
by’s, schapen met LED lampjes, een 
hele serie walk-in fridges en enke-
le vrolijke flashmobs die door een 
redactie tot een 90 minuten duren-
de speelfilm waren gemonteerd. De 
Upload Cinema zal elke eerste za-
terdag van de maand plaatsvinden. 
Kom achter je computer vandaan, 
en kom naar de Upload Cinema. Za-
terdag 1 mei is de volgende kans om 
dit mee te maken. Het thema is dan 
Pussy Galore.

Eerste soloproject Aalsmeerder
Ep ‘Hoog’ van rapper Bagga
Aalsmeer - De Aalsmeerse rapper 
Michel Westerhuis  heeft een Ep ge-
maakt. ‘Hoog’ is de titel van de plaat 
en gaat over het leven en de erva-
ringen van Bagga, Michel’s arties-
tennaam. ‘Hoog’ is zijn eerste so-
lo project, los van de crew Sobrevo 
waar hij deel van uit maakt. Bagga 
vertelt waar hij voor staat, waar hij 
vandaan komt, wat hem bezig houdt 
en hoe hij er mee om gaat. Er wordt 
op de Ep samengewerkt met onder 
andere Rare Villains, Knify (Durty-
Soundz), Opium en L. Alle tracks 

zijn opgenomen en gemixed in de 
OjaweL studio door Opium. De Ep is 
te beluisteren op youtube: NextLe-
velrecordsnl’s Channel en kan ook 
op diverse hiphop site  gedownload 
worden. 

Wil je toch liever de Ep thuis, in de 
auto of waar dan ook hebben lig-
gen? Dat kan! De Ep is te koop bij 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 
12 en bij Stage Music Shop in de 
Schoolstraat 7. De Ep kan verder ook 
besteld worden via www.sobrevo.nl.

Foto: Jacqueline Kristelijn

Opbrengst kleding- en speelgoedbeurs

2.500,- voor MCC in Haïti
Aalsmeer - Zaterdag 10 april werd 
in de Doopsgezinde Kerk een kle-
ding- en speelgoedbeurs gehouden. 
De opbrengst was bestemd voor 
noodhulp door Mennonite Cen-
tral Committee aan de slachtoffers 
van de aardbeving in Haïti. MCC 
werkt sinds 1928 in Haïti en onder-
steunt herbebossingsprogramma’s 
en duurzaamheidseducatie. Daar-
naast steunen ze mensenrechten-
programma’s en programma’s voor 
veilige voeding. MCC geeft nu eerst 
prioriteit aan noodhulpverlening 
door middel van hulppakketten en 
voedselhulp. De MCC-werkers ken-
nen de mensen, de lijnen zijn kort 
en direct. Daarnaast zal er aandacht 
zijn voor traumaverwerking. Voordat 

de deuren om 10.30 uur open gin-
gen stonden de eerste kopers al op 
de stoep. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee werd tot 15.00 
uur door jong en oud naar hartelust 
gepast en gekocht. De sfeer was 
prima. Na afloop van de beurs kon 
de organisatie zich verheugen in 
een opbrengst van liefst  2.508 eu-
ro! Dit bedrag komt geheel ten goe-
de aan MCC. 
Niet verkochte kinderkleding is 
weggebracht naar OBS Samen Eén, 
waar deze week een kledinginza-
meling wordt gehouden voor het 
Boston Childrens Centre in Nairo-
bi. Dorcas Hulp Nederland heeft de 
overige kleding en schoenen opge-
haald.

Zonnebloem in de Keukenhof
Aalsmeer - Dinsdag 13 april  is de afdeling Rijsenhout en Burgerveen van de 
Zonnebloem een middagje naar de Keukenhof geweest. Met tien gasten werd 
een kleine rondrit door de bollenvelden gemaakt. Daarna naar de Keukenhof 
waar alles prachtig in bloei stond. Het weer werkte ook mee. Eerst een rond-
je wandelen, daarna een kopje koffie of thee met appelgebak in paviljoen Juli-
ana . Daarna was er nog tijd om alles nog beter te bekijken. Om half vijf  ging 
de groep, na een mooie middag, weer huiswaarts.

Historie herleeft in de 
Historische Tuin
Aalsmeer - Het was museumweek-
end afgelopen zaterdag en zondag 
en de medewerkers en vrijwilligers 
van de Historische Tuin hadden flink 
uitgepakt om de bezoekers kennis 
te laten maken met de historie van 
tuinbouwdorp Aalsmeer in de ruim-
ste zin des woords. Er werd beide 
dagen een veiling gehouden op de 
oude bloemenklok uit vroeger vei-
ling Bloemenlust uit 1930, demon-
straties gegeven van omenten van 
seringen en de werking van de ou-
de zaadschoonmachine, buxusknip-
pen stond op het programma en 
een kleine expositie was ingericht 
over de geschiedenis van het Bloe-
mencorso. In het Historisch Cen-
trum kon een reis door de tijd ge-

maakt worden middels de tentoon-
stelling ‘Aalsmeer op de kaart’ met 
totaal 55 kaarten en foto’s van het 
centrum. Vaste expositie in het His-
torisch Centrum is ‘Reis door de tijd’ 
met de ontstaansgeschiedenis van 
Aalsmeer, Kudelstaart en Calslagen 
en in de vitrines gebruiksvoorwer-
pen van toen die archeologen op-
gegraven hebben in onder andere 
het centrum. Het museumweekend 
was tevens de start van het nieu-
we seizoen van de Historische Tuin, 
die bereikbaar is via het Praamplein. 
Een bezoek brengen kan iedere 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag en zon-
dag is de Tuin open tussen 13.30 en 
16.30 uur.

Kledingbeurs in 
het Baken
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
17 april wordt een tweedehands 
kinderkleding- en speelgoedbeurs 
georganiseerd in het ’t Baken in de 
Sportlaan. 
Voor kleine prijzen kan kleding en 
speelgoed gekocht en verkocht 
worden. De kleding is verkrijgbaar 
vanaf maat 56 tot en met maat 176. 
Ook regenlaarzen, slofjes, badjas-
sen en veel speelgoed voor groot 
en klein is verkrijgbaar. De moei-
te waard om te gaan snuffelen! De 
verkoop vindt zaterdag van 9.30 tot 
11.30 uur plaats. Uiteraard is de toe-
gang gratis.

Vrijmarkt in
winkelcentrum
Kudelstaart - De vrijmarkt op Ko-
ninginnendag zal dit jaar weer 
plaats vinden in en rond het winkel-
centrum in de Einsteinstraat. Door 
gebrek aan mensen kan de orga-
nisatie niet meer door de Pretpeu-
ders verzorgt worden. De winkeliers 
hopen dat alle deelnemers hun rest 
spullen netjes opruimen en geen 
rommel achter laten. Er zal in over-
leg met de gemeente gezocht wor-
den naar een oplossing voor het af-
val probleem. Het plaatsen van ex-
tra containers is een optie. De Fami-
ly en de Chinese Muur zullen open 
zijn op Koninginnedag.
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Ingrijpende 
dorpsvernieuwing
Aalsmeer - Over enkele jaren, het 
duurt niet eens zo gek lang, is het ka-
rakteristieke uit het dorp Aalsmeer 
voorgoed bijna verdwenen. Hoe-
wel er op dit moment ook al weinig 
over is gebleven van dat karakteris-
tieke, zullen we straks vrijwel niets 
meer van weleer herkennen. Het 
dorp, dat van oudsher uit de Zijd-
straat en de Dorpsstraat als woon- 
en winkelkern bestaat, is niet meer. 
Ik bedoel niet dat het dorp op ster-
ven na dood is, dat is natuurlijk ab-
soluut niet zo. Maar plotseling is de 
voortgang, de vernieuwingsdrang, de 
grote ingrijpende veranderingen, niet 
meer te stuiten. Om de vernieuwing 
van Aalsmeer Dorp te realiseren gaat 
de botte bijl erin. Waar in? In, met na-
me, dat karakteristieke, dat dorpse 
sfeertje. Aan het begin van de Zijd-
straat, denk vanaf de drogist tot aan 
bijna het Molenplein, zal er veel plat 
gaan. Van de huidige karakteristie-
ke pandjes blijft er nog één staan en 
gelukkig blijven ook het oude post-
kantoor (Boekhuis) en naast het Mo-
lenplein het oude pand waarin vroe-
ger het kruidenierswinkeltje van Dil-
lewijn gevestigd was, staan. Geluk-
kig maar, anders zouden we hele-
maal de weg kwijt raken. Ongemerkt 
is er nu al veel veranderd daar. Het 
nieuwe pand van de grootgutter aan 
het Praamplein en de nieuwe winkel-
gebouwen aan de Zijdstraat. Ik ver-
nam dat de winkel van Koudijs (Ex-
pert) dicht is. Hoe lang zal dat pand 
nu weer leeg staan?
Aan het begin van de Zijdstraat gaat 
het nog niet zo oude winkelpand 
van drogisterij/parfumerie Piet van 
der Zwaard ook plat. Daardoor kan 
er ruimte gemaakt worden voor de 
nieuwbouw aan het Molenpad. Dat 
zal daar, hoek Zijdstraat/Molenpad, 
totaal veranderen met al die winkels 
en appartementen. Ongeveer op die 
plek stond vroeger het grote heren-
huis ‘Rustoord’ met de tuin ervoor 
waarin ook de oude dikke beuken-
bomen stonden. Zo herinner ik het 
me nog. Als kind bezocht ik daar mijn 
oma toen ze daar in het bejaarden-
huis woonde. En wat te denken van, 
binnenkort de nieuwbouw van het 
Wapen van Aalsmeer aan de Dorps-
straat? Het zal daar een heel ander 
gezicht worden. Nu staat het oude 
pand er nog waar vroeger de hoef-
smid werkte en later de herberg in 
kwam. Ook daar wordt het anders. Ik 
begrijp dat het moet maar voor mijn 
nostalgische gevoel zit het niet lek-
ker. Karakteristiek behouden blijkt 
allang niet meer te kunnen, ook al 
roept ‘iedereen’ dat we dat sfeertje 
wel moeten behouden. Karakteris-
tieke pandjes zijn geen monumenten 
en dus niet beschermd. Het vormt 
echter wel het dorpsbeeld en straalt 
de sfeer uit van het knusse dorpsge-
voel. Zoiets is niet uit te leggen aan 
mensen die daar geen waarde aan 
hechten. De nieuwbouw gaat door, 
het dorp is geen knusse winkelstraat 
meer en zal een winkelgebied wor-
den. Het karakteristieke moet plaats-
maken voor allure. Het mijmeren over 
vroeger, over de slootjes en de brug-
getjes, over de leuke oude geveltjes 
en dat ons-kent-ons gevoel raak je 
kwijt. Hoe was toén?...
Maar goed. We behouden tenmin-
ste nog een aantal gebouwen die iets 
blijvend toevoegen aan het dorp. Ik 
noem ze even. In de Zijdstraat: de z.g. 
tweelinhuisjes, slager Maarse, bak-
ker Tokkeneer, kruidenier Dillewijn, 
Boekhuis, winkeltje Oud Aalsmeer, 
de Doopsgezinde kerk en korenmo-
len de Leeuw. In de Dorpsstraat: het 
z.g. bodehuisje, het Oude Raadhuis, 
de Ned. Herv. kerk, het Wapen van 
Aalsmeer (nog even) het v.m. domi-
neeshuis, het schoutenhuis en res-
taurant de Halve Maen. Deze panden 
blijven wel, maar het is nog weinig 
wat er over is vanuit het verleden. De 
Oude Veiling en de v.m. Uloschool, 
het stukje Kerkwetering en de Histo-
rische Tuin horen ook in het dorp. De 
vernieuwing van het dorp is niet ver-
keerd maar laten we zuinig zijn op 
‘alles’ wat er nu nog is. 
Niet meer: ooit was...

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Wmo-raad 
opgericht!
Aalsmeer - Op 6 april heeft het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders besloten een Wmo-raad in te 
stellen. Met deze Wmo-raad wordt 
gestreefd de participatie van bur-
gers en belanghebbenden rondom 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning structureel vorm te geven. 
De gemeente Aalsmeer beschikte al 
enkele jaren over twee formele ad-
viesraden, te weten de Participa-
tieraad gehandicaptenbeleid en de 
Seniorenraad. Deze twee raden zul-
len onder de vlag van de Wmo-raad 
als klankbordgroep doorfunctione-
ren. Daarnaast wordt deelgenomen 
aan de Wmo-raad vanuit de kerken, 
de Zonnebloem, het Rode Kruis en 
vanuit de wijkraden. 

Motorrijdster gewond na botsing
Aalsmeer - Op zaterdag 10 april 
rond het middaguur heeft op de 
kruising Jac. P. Thijsselaan met de 
Linnaeuslaan een aanrijding plaats-
gevonden. Een 67-jarige automobi-
list uit Aalsmeer reed over de Thijs-

selaan in de richting van de Zwar-
teweg. Vanaf de Linnaeuslaan na-
derde een motorrijdster de kruising. 
Vermoedelijk heeft de bestuurder 
geen voorrang verleend aan de 52-
jarige motorrijdster uit Hillegom. De                                                                        Foto: Ronald van Doorn.

ingezonden

Dat namaak mooier is dan echt, was 
de enige conclusie die je kon trek-
ken na de ‘inspraakavond’ over het  
plan Zijdstraat afgelopen 31 maart.  
Het was een nette avond met een 
voorzitter en deskundigen, maar ik 
moet zeggen dat het een ontluiste-
rende avond was. Het had dan in ie-
der geval niets te maken met wat 
een gewone burger zich onder de 
term ‘inspraak’ voorstelt. Ik was er 
gekomen omdat de sloop van een 
paar van de oudste pandjes van 
Aalsmeer mij aan het hart ging. 
Toen ik vroeg waarom het niet mo-
gelijk was om deze meer dan 300 
jaar oude huizen te bewaren was 
het antwoord van de heer Panne-
koek (ontwerper van het plan) heel 
simpel dat de projectontwikkelaar 
dit niet wilde. Toen ik de gemeente 
er op aansprak of dit zo maar kon, 
was het antwoord dat het bestaan-
de bestemmingplan het plan van de 
projectontwikkelaar toe staat. 
Ik beargumenteerde dat dit echt wel 
een paar van de oudste huizen wa-
ren van Aalsmeer. Zulke oude hui-
zen, die door elke buitenlander wel 
als pittoresk zouden worden gezien. 
Het argument hier tegen was dat de 
stichting Oud Aalsmeer ze verge-
ten was om ze op de lijst van huizen 
met een beschermd dorpsgezicht te 
plaatsen. Zo gemakkelijk werd die 
verantwoordelijk door de gemeente 
in de schoenen van de stichting Oud 
Aalsmeer geschoven. U kunt begrij-
pen dat ik maar weer even ging zit-
ten. Elke poging tot ‘inspraak’ was 
naar mijn idee op dat moment zin-
loos. Het is niet de schuld van de 
gemeente dat ze worden gesloopt,  
hun handen zijn gebonden en de 
projectontwikkelaar Van Berkel had 
beschikt. De enige conclusie die ik 
kon trekken was dat een projectont-
wikkelaar dus machtiger is dan de 
gehele politiek van Aalsmeer. Zijn 
er ook verkiezingen om op project-
ontwikkelaars te stemmen? Ik deed 
nog een nieuwe poging en gooide 
nieuwe argumenten in de strijd. Is 
het wel zo verstandig om nog meer 
winkelruimte in het dorp te ontwik-

kelen, aangezien de meeste nieuwe 
winkels nu al leeg staan. En het een 
algemene verwachting is dat binnen 
5 tot 10 jaar de hoeveelheid winkels 
zal afnemen tussen 10 en 20 pro-
cent wegens de opkomst van het In-
ternet. Heeft u al eens cd, boek of 
bijvoorbeeld een camera gekocht 
via het web? Ik werd gelukkig va-
derlijk toegesproken dat dit risico 
bij de projectontwikkelaar ligt en die 
zal toch wel niet dom zijn. Blijkbaar 
interesseerde de gemeente dit ook 
niet zolang zij op de korte termijn 
niet voor de eventuele extra kosten 
van leegstand hoefde op te draai-
en. Mijn laatste troef als inwoner 
van het dorp en ervaringsdeskun-
dige: Het parkeerprobleem. Heeft u 
ook al eens op een zaterdag rond-
jes over het nieuwe Praamplein ge-
draaid op zoek naar een parkeer-
plekje? Om daarna en twee straten 
verder te parkeren en mokkend met 
tassen volgeladen met glas voor de 
glasbak, plastic voor de plasticbak 
en statiegeldflessen voor de nieu-
we AH over straat te zeulen? Nou, 
dit zou ook geen probleem vormen 
en bovendien is met wat creatief re-
kenen (zie poster bij de optiekwin-
kel van de heer Dames) zo opge-
lost. Bovendien is gelukkig onze ge-
meente, volgens henzelf, hier niet 
verplicht om op te letten. Nou, ik 
kan hier nog niet zo mee zitten, ik 
zeul nog wel met al mijn zooi, zolang 
ik het kan. Echter, ik vind wel dat de 
gemeente zich verplicht zou moe-
ten voelen om het erfgoed van ons 
allen te behouden. Ik hoop dat de 
gemeente nog op tijd die verplich-
ting gaat voelen en in overleg met 
de projectontwikkelaar gaat om te 
kijken of ze zich aan hun plicht kun-
nen houden. 
De nieuwe overhangende balkon-
netjes uit het plan vallen overigens 
net buiten de grens van het huidi-
ge bestemmingplan, dus daar kunt 
u nog wel uw inspraak over laten 
horen. 

Herman Coorengel, Schoolstraat 6.
HermanCoorengel@Hotmail.com

Is retro mooier dan oud?

Aalsmeer - In september of okto-
ber dit jaar hoopt Synchroon de eer-
ste paal de grond in te kunnen slaan 
voor de ontwikkeling van de nieu-
we woonwijk Dorpshaven, het voor-
malige Lijnbaangebied tussen de 
Oude Spoordijk en de N201 in het 
centrum. Projectontwikkelaar Syn-
chroon gaat invulling geven aan het 
gedeelte tussen de Oude Spoor-
dijk en de Lijnbaan, terwijl Timpaan 
uit Rijsenhout gaat bouwen op het 
’zandland’ tussen de Lijnbaan en de 
N201. In samenspraak met de ge-
meente hebben de twee ontwikke-

laars samen een plan gemaakt voor 
ontwikkeling van het hele gebied. 
De ontwerpers hebben zich qua 
invulling laten inspireren door de 
landschapsstructuur met lange ka-
vels en veel water. Het water krijgt 
een open verbinding met de Ring-
vaart. Het project omvat eilandwo-
ningen, woonboothuizen, watervil-
la’s, evenals appartementen voor 
starters en senioren. Op dit mo-
ment is de ontwikkelaar bezig met 
het bouwrijp maken van het terrein. 
Er zijn nog woningen te koop, maar 
de belangstelling is groot. Voor de 

eilandwoningen hebben gegadig-
den zelfs voor de deur van de make-
laar geslapen en ook voor de andere 
woningen was op de eerste inteken-
dag een lange rij wachtende te zien 
op het Praamplein. Als zeventig pro-
ject is verkocht, gaan aangevangen 
worden met de bouw. 
De verwachting is dat Aalsmeer over 
tweeënhalf jaar een mooie, waterrij-
ke wijk rijker is! Voor meer informa-
tie over de verkoop van de wonin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met EKZ Makelaars, telefoon 
0297-344444.

Eerste paal in september/oktober grond in
Dorpshaven: Waterrijke woonwijk

Zaterdag open voor al het verkeer
Uiterweg nacht donderdag op 
vrijdag beperkt bereikbaar!
Aalsmeer - Er is de laatste tijd ge-
werkt aan het toegangsgedeelte van 
de Uiterweg. Het laatste stuk tus-
sen de Baardsebrug en de Grun-
delweg wordt donderdagavond van 
20.00 uur tot vrijdagochtend 07.00 
uur van een laatste laag verhar-
ding voorzien. Om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken worden 
deze werkzaamheden ’s nachts uit-
gevoerd. Om doorgang te kunnen 
verlenen aan personenauto’s en 
hulpdiensten zal het weggedeelte 
van de Uiterweg tijdelijk verbreed 
worden. Het verkeer moet wel reke-
ning houden met ernstige verkeers-

hinder. Voor vrachtwagens geldt van 
donderdag 20.00 uur tot vrijdagoch-
tend 07.00 uur een verbod. De Uiter-
weg zal zaterdag 17 april weer ge-
heel open zijn voor al het verkeer. 

Werkzaamheden Grundelweg
Als de werkzaamheden aan de Ui-
terweg klaar zijn wordt maandag 
19 april begonnen met de sanering 
en het aanleggen van de fundering 
van de Grundelweg. De Grundelweg 
wordt hiervoor vanaf de t-splitsing 
met de Uiterweg gedurende een pe-
riode van ongeveer zes weken af-
gesloten. 

vrouw is ten geval gekomen en liep 
verwondingen op aan haar been. De 
52-jarige is voor behandeling naar 
het ziekenhuis vervoerd.

Provincie Noord-Holland en ‘gaanwedoen’

Initiatief voor mobiele keuken 
op Binding Zolder beloond! 
Kudelstaart - Van cultuur en edu-
catie tot sport en eten: De negen 
winnende Noord-Hollandse jonger-
eninitiatieven zijn zeer gevarieerd. 
In de afgelopen maanden stuurden 
jongeren uit de provincie Noord-
Holland 37 ideeën op, waarop tot 4 
april gestemd kon worden. Het idee 
voor een poppentheater in Zand-
voort was het populairste jonger-
eninitiatief. Ook binnen de prijzen is 
Manon Zwart uit Kudelstaart geval-
len. Zij deed een verzoek om en mo-
biele keuken aan te schaffen voor 
de Binding Zolder in Kudelstaart. 
Manon en de acht andere jongeren 
met de beste ideeën ontvangen een 
geldbedrag van maximaal 3.000 eu-
ro dat moet worden besteed aan de 
uitwerking van het ingezonden idee. 
De gewonnen ideeën komen uit al-
lerlei hoeken van Noord-Holland en 
uit allerlei verschillende leeftijdsca-
tegorieën, en variëren van plannen 
op het gebied van sport, cultuur en 
milieu tot culinaire ideeën voor de 
buurt. Het idee voor een poppen-
theater in Zandvoort won met 915 
stemmen de prijs voor het beste 
jongereninitiatief. Met het winnen-
de geldbedrag wordt een poppen-

theater voor kinderen gemaakt, dat 
gerund wordt door jongeren, onder 
begeleiding van professionele pop-
penspelers, decorbouwers en the-
atermakers. De Kudelstaartse Ma-
non wist 490 stemmen te vergaren. 
Alle uiteindelijke winnaars krijgen 
hulp van een coach bij de uitvoering 
van hun idee. De afgelopen maan-
den heeft de provincie Noord-Hol-
land jongeren tot 25 jaar opgeroe-
pen ideeën in te sturen voor projec-
ten die een positieve bijdrage leve-
ren aan de samenleving. Jongeren 
konden hun ideeën kort en krach-
tig presenteren met een eigenge-
maakt filmpje en dat vervolgens op 
de website www.gaanwedoen.tv 
plaatsen. In anderhalve maand tijd 
stroomden 37 ideeën bij de provin-
cie binnen, waarop iedereen kon 
gaan stemmen voor het beste idee. 
Op de website kunnen alle ingezon-
den ideeën nogmaals worden be-
keken. Vanwege het succes van de 
wedstrijd, start de provincie Noord-
Holland op 10 mei met een tweede 
ronde van het jongereninitiatief dit 
jaar. Ook dan kunnen jongeren tot 
13 juni weer hun idee insturen via 
genoemde website.

Aalsmeer - Op 30 maart heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders besloten om één bezwaar-
schrift tegen een verleende bouw-
vergunning voor de bouw van een 
viaduct ter plaatse van de Hornweg 
niet-ontvankelijk te verklaren en de 
overige zes bezwaarschriften ont-
vankelijk, doch ongegrond te ver-

klaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. Dit laatste met dien 
verstande dat  overeenkomstig de 
aanbeveling van de welstandscom-
missie Noord-Holland Zuid aan de 
bouwvergunning de voorwaarde 
wordt verbonden dat de rode band 
aan de buitenzijde van het viaduct 
uitgevoerd gaat worden in lichtgrijs.  

Bezwaren bouw viaduct 
over Hornweg ongegrond

Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer 
komt op 22 april bijeen in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Van 19.30 tot circa 20.30 uur is een 
medewerker van de gemeente aan-
wezig om de rioleringswerkzaam-

heden in de Fuutlaan en Roerdom-
plaan toe te lichten. Daarna volgt de 
wijkraadsvergadering met de mo-
gelijkheid voor bewoners om ande-
re onderwerpen in te brengen en te 
bespreken. Ieder is welkom!

Wijkraad stelt 
vergadering uit
Aalsmeer - De geplande vergade-
ring van wijkraad Stommeer op 21 
april gaat niet door. De eerst vol-
gende bijeenkomst van wijkraad 
Stommeer is op woensdag 19 mei 
vanaf 19.30 uur in de Parklaan 27. 
Voor meer informatie zie
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Wijkraad Hornmeer op 
22 april in vergadering

Wie stelt tuin open tijdens 
Open Tuinen-weekend?
Aalsmeer - De Open Tuinencom-
missie van de afdeling Groei en 
Bloei van Aalsmeer en omstreken 
is op zoek naar enthousiaste tuin-
ders die hun tuin graag open wil-
len stellen tijdens het Open Tuinen-
weekend op zaterdag 5 en zondag 6 
juni. Al voor de dertiende keer gaat 
dit weekend georganiseerd worden 
in Aalsmeer, Kudelstaart en omstre-
ken. De commissie is altijd op zoek 
naar nieuwe en inspirerende tuinen, 
zodat de route er ieder jaar weer an-
ders  uit kan zien. Inmiddels hebben 
vijf enthousiaste tuinenbezitters zich 
aangemeld bij de organisatie, maar 
er moeten er nog meer bij komen! 
De organisatie hoopt toch weer on-
geveer 25 tuinen aan het publiek 
te kunnen tonen. Vooral tuinen in 
de nieuwe wijken in Aalsmeer, zo-
als Nieuw Oosteinde  en in De Riet-
landen en de wijk op de voormali-
ge sportvelden in Kudelstaart zou de 
organisatie graag in de Open Tui-
nenroute opnemen. Het leukste is 

kunnen bezoeken. Wilt u uw stukje 
grond ook wel eens aan anderen la-
ten zien? Ook wanneer u in het ver-
leden al eens uw tuin heeft open 
gesteld, kunt u zich opgeven. U kunt 
zich aanmelden bij: Nico Straver, tel. 
0297-320173 of Theo en Marjorie 
Meijer, tel. 0297-341093. Mailen kan 
naar: opentuinenaalsmeer@live.nl.

als er een aantal tuinen dicht bij el-
kaar liggen, zodat de bezoekers op 
een klein gebied meerdere tuinen 
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Vanaf 17 april aanmelden 
voor de Kindervakantieweek
Aalsmeer - Ook deze zomervakan-
tie wordt weer een kindervakantie-
week georganiseerd voor kinderen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart in de 
leeftijd 6 tot en met 12 jaar. De week 
staat garant voor een bomvol pro-
gramma met allerlei activiteiten, zo-
als het bouwen van hutten, knutse-
len, de zeskamp en een spetterende 
disco. De Binding-meiden Tessa en 
Manon en de vrijwilligers zijn voor-
nemens er een leuke, actieve en ge-
zellige week van te maken. De kin-
dervakantieweek vindt plaats van 
maandag 9 tot en met vrijdag 13 au-
gustus en is ook dit jaar weer in en 
rond jongerencentrum N201 aan de 
Zwarteweg 90. 
Opgeven voor deze week is noodza-
kelijk. Er kunnen maximaal 150 kin-
deren deelnemen aan de week en 
vol is echt vol!  Aanmelden kan door 

een e-mail te sturen met naam of 
namen van de deelnemer(s), leef-
tijd, adres en telefoonnummer naar 
kindervakantieweek@debinding.nl. 
Na de inschrijving volgt een beves-
tigingsmail. Een kind is ingeschre-
ven wanneer deze bevestigingsmail 
is ontvangen. Om onduidelijkheid te 
voorkomen, kunnen ouders alleen 
hun eigen kinderen opgeven. Op-
gegeven voor deze week kan vanaf 
17 april 9.00 uur tot en met vrijdag 
14 mei. Aanmeldingen, die voor 17 
april 9.00 uur binnen komen, wor-
den niet ingeschreven. De kinder-
vakantieweek wordt georganiseerd 
door stichting de Binding met fa-
cilitaire ondersteuning van stich-
ting Cardanus. Voor meer informa-
tie over de Kindervakantie week 
kan een kijkje genomen worden op  
www.debinding.nl

Kinderen uit Wit-Rusland 
genieten in Linnaeushof
Aalsmeer - Goede Vrijdag 2 april 
stond een bezoek aan speelpara-
dijs Linnaeushof op het program-
ma voor de groep kinderen uit Wit-
Rusland. Met een bus van de stich-
ting Veteraan Autobussen vertrok 
de groep richting Bennebroek. De 
toegang werd gedeeltelijk financi-
eel ondersteund door de speeltuin 
in Bennebroek. In het Linnaeushof 
konden kinderen klimmen, schom-
melen en ook de hoge glijbaan was 
een succes. De kabelbaan en de wa-
terfietsen waren voor veel kinderen 

een nieuwe ervaring. Het restaurant 
van het Linnaeushof zette haar bes-
te beentje voor  door tussen de mid-
dag de hele groep te trakteren op 
een heerlijk patatje met een pak-
je drinken. Een zeer gewaardeerde 
actie! Na het eten gingen de kinde-
ren weer snel het speelparadijs in. 
Om twee uur werden de jongens en 
meisjes nog getrakteerd op een ijs-
jes met een Linnaeushof lolly voor in 
de bus. Mede door het mooie weer 
kan terug gekeken worden op een 
geslaagde dag.

Zegelkids bijeen 
in Parochiehuis
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 april 
komen de Zegelkids weer bij elkaar 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. Wat zij die avond gaan 
doen? De opdracht was om een puz-
zel met vragen over koningin Beatrix 
te maken. Het beste is om gewoon 
te komen, dan merk je pas hoe ze-
gelpret gemaakt wordt. Nieuwsgie-
rig? Kom vrijdagavond langs van 
19.00 tot 20.30 uur. Je bent van har-
te welkom. Willen je ouders meer in-
formatie dan kunnen zij contact op-
nemen met Ellie, tel. 361819, Saskia, 
tel. 569660 of Gerdien, tel. 323918.

Kleurwedstrijd Wereldwinkel
Aalsmeer - Bij de opening van de 
nieuwe Wereldwinkel in de Zijd-
straat op nummer 15 konden kin-
deren een wereldtekening kleuren, 
een plaat waarin mensen hand in 
hand een cirkel vormen. Meer dan 
44 kinderen leverden een kleur-
plaat in. De winnaars van de kleur-
wedstrijd hebben hun prijs inmid-
dels opgehaald. Prijswinnaars zijn 

Floor Kreeft, de broers Jens en En-
no Zethof, de zusjes Norah en Sa-
rah Boonstra, Rosa Piet en Benja-
min van de Vaart. Voor de andere 37 
deelnemers ligt een leuke prijs klaar 
in de Wereldwinkel. De winkel is alle 
dagen, met uitzondering van maan-
dagmorgen, geopend van 9.30 tot 
17.30 uur en op de vrijdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur.

Uitgeverij te gast op Jozefschool
Aalsmeer - Boekhandel TheRead-
shop en Uitgeverij Lemniscaat or-
ganiseerden op dinsdag 6 april een  
informatie uurtje voor de groepen 
6 van de Jozefschool. Jacques en 
Kirsten, enthousiaste medewerkers 
van de uitgeverij, vertelden hoe leuk 
lezen is, hoe fantasierijk en humo-
ristisch een boek kan zijn. Ze lazen 
voor uit ‘Het bange mannetje’ waar-
bij kinderen uit de klas de persona-
ges speelden. Ze legden ook uit wat 
er allemaal komt kijken bij het uitge-
ven van een boek. 
Van contacten met de schrijver en 
de illustrator,  en natuurlijk de druk-
kerij, totdat het boek uiteindelijk in 
de winkel ligt. De kinderen konden 
vragen stellen. Lemniscaat geeft  
kinder- en jeugdboeken uit, van 
prentenboeken tot leesboeken voor 
15-plussers. Diverse boeken gingen 

rond in de klas en daar was zelfs 
een jeugdboek in braille bij. Op de 
Jozefschool is in samenwerking met 
TheReadshop een boekenwinkel-
tje waar  kinderen wekelijks kunnen 
sparen voor een boek dat ze wil-
len kopen. Opzet van het winkeltje 
is kinderen wegwijs te maken in de 
wereld van het kinderboek en ze te 
stimuleren om naast strips een goed 
boek te lezen. Boekenmoeders be-
geleiden dit en bestellen de boeken 
bij TheReadshop waar medewerk-
ster Ellen hen  adviseert voor een zo 
goed en breed mogelijk aanbod op 
school. Kinderen kunnen ook in de 
winkel in de Ophelialaan een boek 
uitkiezen waarvoor ze op school wil-
len sparen. 
Ter afsluiting  kreeg ieder kind van 
uitgeverij Lemniscaat een poster en 
een boekje cadeau.

Knutselen en film voor jeugd 
Aalsmeer - Volgende week vinden 
er allerlei activiteiten plaats bij de 
Binding. Op woensdag 21 april is 
er van 13.00 tot 15.00 uur een frut-
sel en knutselclub bij de BindingBo-
ven in de Zijdstraat 53. Er gaat ge-
werkt worden met papiermaché. De 
kosten zijn 2,50 euro. Aanmelden 
kan bij Lenneke@debinding.nl. Van 
15.30 tot 17.00 uur is er vervolgens 
inloop. Waveboarden staat op het 
programma, neem je eigen spullen 
mee! Deze activiteit is gratis en van 
tevoren aanmelden is niet nodig. 

Beide activiteiten zijn bestemd voor 
kinderen uit groep 3 tot en met 8 
van de basisschool. Op dinsdag 20 
april is er van 15.15 tot 17.30 uur in-
loop bij De  Binding Oost aan de 
Machineweg 12. Neem je skates 
mee! Op woensdag 21 april wordt 
van 13.15 tot 15.00 uur de nieuw-
ste film van huis Anubis ‘De wraak 
van Arghus’ vertoond. De filmbe-
zoekers worden getrakteerd op al-
lerlei smaakjes chips! De kos-
ten zijn 2 euro. Opgeven kan bij  
eveline@debinding.nl.

Anniek wint Kikker-prijsvraag
Aalsmeer - Heel veel jonge kinde-
ren kennen Kikker, de beroemde fi-
guur uit de prentenboeken van Max 

Lessen en rondleidingen
Met een schoolklas naar 
Het Oude Raadhuis?!
Aalsmeer - In Het Oude Raadhuis 
is op dit moment een tentoonstel-
ling met touw-sculpturen van Son-
ja Weber Gilkey te zien. Daarnaast 
zijn er fijnzinnige etsen van  Yolanda 
Eveleens. Beide kunstenaars hebben 
hun jeugdjaren in Aalsmeer doorge-
bracht, de natuur en vooral het wa-
ter spelen een hoofdrol in de kunst-
werken. Reden voor Stichting KCA 
om schoolklassen uit te nodigen 
voor een kennismaking met kunst. 
Leerlingen van een basis school uit 
Mijdrecht kwamen afgelopen vrij-
dag naar het Oude Raadhuis voor 
een interactieve kunstkijkles. Daar 
leerden de jongens en meisjes al-
les over hoe kunstwerken ontstaan 
en waar de kunstenaars hun ma-
terialen vinden. De emmer waar-
mee Sonja Weber Gilkey in Maine 
de stranden afstruint en de mooiste 
stukjes glas, kurken, touw en kreef-

tenkooien meeneemt en verwerkt in 
haar beelden. Aan de hand van al-
lerlei opdrachten leren de kinderen 
goed te kijken naar de werken, kri-
tisch na te denken en te verwoor-
den wat ze zien: ‘Hoe teken en schil-
der je gevoelens?’, ‘Wat vind je in de 
natuur en kan je gebruiken in een 
kunstwerk?’ en waar vond Yolan-
da Eveleens het vogelnest met twee 
skeletten? Leerkrachten uit het pri-
mair onderwijs zijn van harte wel-
kom om met hun groep een bezoek 
te brengen aan Het Oude Raad-
huis. Er zijn voorbereidende lessen 
en rondleidingen speciaal voor het 
primair onderwijs ontwikkeld. De 
inhoud van een bezoek kan ook in 
overleg worden vastgesteld. Voor 
meer informatie kan contact op-
genomen worden met de afdeling 
educatie: Annefie van Itterzon via  
kcainfo@kpnplanet.nl.

Kinderpostzegelactie dit 
jaar in teken onderwijs
Aalsmeer - Stichting Kinderpost-
zegels Nederland wil voor álle kin-
deren goed onderwijs in een veilige 
omgeving. Dat is immers bepalend 
voor de ontwikkeling van kinderen. 
Daarom kiest Kinderpostzegels op-
nieuw voor ‘Laat kinderen leren’ als 
thema van de Kinderpostzegelac-
tie in 2010. Dit jaar verbeelden de 
fotografen Anuschka Blommers en 
Niels Schumm het thema in het ont-
werp van de kinderpostzegels. Op 
woensdag 29 september gaan kin-
deren van groep 7 en 8 van de ba-
sisscholen langs de deuren om kin-
derpostzegels en kaarten te verko-
pen. In de campagneperiode staan 
een buitenlands en een Nederlands 
project centraal die kinderen on-
dersteunen bij hun ontwikkeling en 
hen de kans geeft op te groeien tot 
evenwichtige volwassenen. In Cam-
bodja komt kinderarbeid veel voor. 
Kinderen moeten daar een bijdra-
ge leveren aan het gezinsinkomen 
of leven alleen op straat. Bij de veer-
pont in Neak Loeung, een stad die 
op een belangrijke route naar de 
hoofdstad Phnom Penh ligt, zijn veel 
werkende kinderen te vinden die op 
straat leven. Kinderpostzegels zorgt 
er met partnerorganisatie Damnok 
Toek voor dat deze kinderen worden 
opgevangen. Ook leren de kinde-
ren lezen en schrijven. Zo kunnen zij 
later doorstromen naar het regulier 
onderwijs en hebben zij kans op een 
beter bestaan. In Nederland zijn er 
kinderen die moeite hebben de les-
sen op school bij te benen. Daardoor 
kunnen zij zich niet optimaal ont-
wikkelen. Kinderpostzegels steunt 
partnerorganisatie Palet, die huis-
werkbegeleiding van leerlingen uit 

groep 6, 7 en 8 organiseert. De be-
geleiders zijn vaak studenten die in 
leeftijd en achtergrond dicht bij de 
leerling staan en als vrijwilliger de 
kinderen ondersteunen. Zij bieden 
een luisterend oor, letten op de mo-
tivatie en begeleiden de leerlingen 
bij hun schoolwerk. De ervaringen 
met deze vorm van begeleiding zijn 
positief. Kinderen krijgen meer zelf-
vertrouwen, leren beter omgaan met 
problemen en kunnen op school be-
ter mee komen. Ilja van Haaren, di-
recteur Stichting Kinderpostzegels 
Nederland: “Goed onderwijs in een 
veilige omgeving is van doorslagge-
vend belang voor de ontwikkeling 
van kinderen. Daarom kiezen wij in 
2010 opnieuw voor ‘Laat kinderen 
leren’ als thema van de Kinderpost-
zegelactie.” Kijk voor meer informa-
tie op www.kinderpostzegels.nl.

Kleuters van pcob De Brug 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Op dinsdag 13 april be-
zochten de kleuters van basisschool 
De Brug kinderboerderij Boeren-
vreugd. Het was prachtig weer met 
een frisse wind. ‘s Morgens ston-
den de ouders en opa’s en oma’s 
al klaar om de kinderen te brengen. 
Een aangekomen op de kinderboer-
derij, stond voor de diverse groepjes 
een speurtocht op het programma. 
Ondertussen werden alle dieren ge-
aaid. De lammetjes, de geitjes, de 
konijntjes en de cavia’s! Zo voelden 
de kinderen dat schapen een vetti-
ge vacht hebben. De pauw liet zijn 
mooie gekleurde veren zien. De kip-

pen kwamen wel erg dichtbij, toen 
de kinderen gingen eten en drin-
ken. Dat was toch wel erg spannend 
en een beetje eng. Het leukste was 
nog het vrij spelen in de speeltuin. 
Na een tijdje kwam er een verras-
sing en alle kinderen moesten op 
de rand van de zandbak gaan zit-
ten. Want de kinderen kregen een 
heerlijk ijsje! 
Toen nog even spelen en daarna 
was het alweer tijd om naar school 
te gaan. Zittend op een tractor was 
de mooiste zin van de ochtend: “Ik 
ben een boer!” Een super geslaag-
de ochtend!

Ed Kriek Optiek
Nikki Bosse kwartaalwinnaar 
kinderbrillenkampioenschap
Aalsmeer - Een nieuwe kwartaal winnaar van het kinderbrillen kampioen-
schap is bekend gemaakt bij Ed Kriek Optiek. Nikki Bosse is gekozen tot win-
nares. Met 161 voorkeursstemmen liet zij de andere deelnemers ver achter 
zich. Nikki gaat nu voor de grote prijs, brillenkampioen van 2010, samen met 
Jip Röling en de twee nog aankomende kwartaalwinnaars.

Velthuijs. Hoewel de schrijver in 
2005 overleed, leeft Kikker voort. De 
boeken met de gevoelige, vrolijke, 
soms verdrietige en dappere Kik-
ker zijn nog altijd razend populair 
en uitgeverij Leopold organiseert 
elk jaar de Kikkertiendaagse. In dit 
kader hield Boekhuis Aalsmeer eind 
maart een Kikker-prijsvraag. Kinde-
ren konden de naam van hun fa-
voriete Kikkerboek invullen op een 
speciaal formulier. Uit de inzendin-
gen trok de winkel aan de Zijdstraat 
een winnaar. Het meest verkozen 
boek was ‘Kikker is bang’. De drieja-
rige Anniek Dee uit Aalsmeer-Oost 
was één van de jonge lezers die dit 
boek als haar favoriet had opge-
geven. Afgelopen week ontving zij 
als winnares van de prijsvraag een 
mooie Kikkerpop, een boek en iets 
lekkers. Het Boekhuis dankt alle in-
zenders voor hun deelname!
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10 Jaar jonger dan uw echte leeftijd
Nieuw concept in de regio: 
Meso Skin Therapy
Kudelstaart - Het is geen behan-
deling, maar een concept en nieuw 
in de regio. Slechts een handvol 
schoonheidsspecialistes in ons land 
werken er mee: de Meso Skin The-
rapy.
Beauty specialiste Kitty van Rijn 
werkt met deze nieuwe huidver-
beteringsmethode, die de  metho-
de met injecties vervangt. De the-
rapie werkt middels elektroimpul-
sen. Via een gesloten circuit wor-
den de werkstoffen de huid inge-
trokken. Het aanbrengen werkt op 
dezelfde manier als een deodo-
rantroller. Kitty gaat hiermee langs 
het gezicht en halsgebied, volstrekt 
pijnloos dus. Behalve dat dit unie-
ke concept pijnloos is, mag het re-
sultaat spectaculair genoemd wor-
den. In haar salon aan de Midvoor-
dreef 32, waar deze unieke behan-
delingen worden gegeven, ontvangt 
Kitty graag haar cliënten waarbij 
een gratis en vrijblijvend advies al-
tijd de eerste stap is. Met de Me-
so Skin Therapy wordt het gezicht 
naaldloos ondervuld en tevens her-
steld. Verkrampte gelaatsspieren 
worden effectief verstevigt en glad-
der gemaakt. Het voorkomt huid-

veroudering en rimpels. Ideaal voor 
vrouwen en mannen die een hekel 
hebben aan de injectie en de scal-
pel. Meso beauty lift kiest de zachte 
weg van de porotatie, een techniek 
die gebruikmaakt van de open ka-
naaltjes in de huid. Verkrampte ge-
laatsspieren worden weer strak, in 
plaats van verlamd door botuline-
toxine. De huid kan zo tot in de die-
pere huidlagen 100 procent biomo-
leculen opnemen. De Amerikaan-
se wetenschappers, die dit princi-
pe ontdekten, ontvingen hiervoor 
de Nobelprijs. De huid ziet er na de 
kuur glad strak en gelijkmatig uit, 
met een gezonde teint. Harde ingre-
pen worden zo overbodig, geen lit-
tekens en u blijft zo uw eigen ge-
laatsuitdrukking behouden. Een en-
kele behandeling duurt ongeveer 70 
minuten. De beste resultaten wor-
den bereikt in kuurverband, die ook 
verzorging voor de huid en het li-
chaam bevat. Kitty nodigt u uit voor 
een gratis vrijblijvend informatiege-
sprek. Daarna kan eventueel geko-
zen worden voor een testbehande-
ling. Testprijs is 89 euro. Beauty spe-
cialiste Kitty van Rijn is bereikbaar 
via 0297-340233.

Primeur in Nederland, 16, 17 en 18 april:
Nieuwe Kia Sportage bij Van 
Kouwen Amsterdam-Zuidoost
Aalsmeer - Op de recente Autosa-
lon van Genève heeft Kia de com-
pleet nieuwe Kia Sportage geïntro-
duceerd. Inmiddels is de nieuwste 
Kia al te bestellen en in juli arriveert 
hij in Nederland. Op 16, 17 en18 april 
staat de nieuwe Sportage echter al 
voor een exclusieve ‘pre-view’ in de 
showroom van Kia-dealer Van Kou-
wen in Amsterdam-Zuidoost. Dit is 
de eerste dealer in Nederland die de 
nieuwe Kia drie dagen in de show-
room heeft staan. Op 1 en 2 mei is 
de auto te bewonderen bij de Van 
Kouwen vestiging in Aalsmeer.

Sportage Roadshow
Ruim voordat de nieuwe Sportage 
medio juli in de Nederlandse Kia-
showrooms verschijnt, is de nieu-
we Kia al te zien tijdens de Sporta-
ge Roadshow. Vanaf 16 april zal de 
Sportage gedurende tien weken zijn 
opwachting maken bij de Neder-
landse Kia-dealers. “En wij zijn de 
allereerste dealer waarbij hij in de 
showroom staat”, zegt de directeur 
Theo van Kouwen. 
“De Sportage wordt pas in juli lever-
baar, maar hij is al te bestellen. Het 
is dan ook prettig dat geïnteresseer-
den dit nieuwe model nu al in leven-
den lijve bij ons kunnen zien tijdens 
de speciale ‘pre-view’. Speciaal voor 
snelle beslissers lanceert Kia overi-
gens een speciale First Edition van 
de nieuwe Sportage.” De Kia Spor-

tage First Edition is te combineren 
met alle uitrustingsniveaus en voegt 
daar gratis een panoramadak ter 
waarde van 1.295 euro aan toe. De 
nieuwe Sportage First Edition is bij 
Kia-dealer Van Kouwen-Zuidoost te 
bestellen tot 1 juli 2010 in combina-
tie met de 2.0 benzine- en diesel-
motoren. De Kia Sportage 2.0 CVVT 
X-tra First Edition is leverbaar vanaf 
23.795 euro.

Verbeterd verbruik en veiligheid
De nieuwe Kia Sportage is 91 kilo 
lichter dan zijn voorganger, met een 
verbeterd brandstofverbruik tot ge-
volg. 
Ondanks de toegenomen afmetin-
gen zijn de kenmerkende SUV-ei-
genschappen behouden gebleven, 
zoals de hoge zitpositie, het gro-
te gevoel van veiligheid en de ster-
ke aanwezigheid op de weg. Ver-
der is de nieuwe Kia Sportage voor-
zien van verbeterde bescherming 
voor inzittenden en voetgangers, is 
er keuze uit vier motoren met ver-
beterd brandstofverbruik en lagere 
emissies en een uitgebreide stan-
daarduitrusting. 
De nieuwe Kia Sportage is te zien 
van 16 tot en met 18 april bij Van 
Kouwen Amsterdam-Zuidoost aan 
de Klokkenbergweg 15. En op 1 en 
2 mei bij Van Kouwen Aalsmeer aan 
de Oosteinderweg 110. Voor meer 
informatie: www.vankouwen.nl. 

Komend weekend sneak preview:
Roadshow Mégane CC bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Liefhebbers van ca-
brio-rijden kijken reikhalzend uit 
naar de komst van de Renault Mé-
gane Coupé Cabriolet. Officieel ver-
schijnt dit elegante model in juni in 
de Nederlandse showrooms. Echter, 
komende vrijdag en zaterdag zijn 
er al drie exemplaren van de stijl-
volle Mégane Cabrio te bewonde-

ren in de Aalsmeerse vestiging van 
de Renault dealer. Wie getuige wil 
zijn van deze primeur en als één van 
de eersten in Nederland kennis wil 
maken met de Mégane CC,  is wel-
kom bij Renault Nieuwendijk aan de 
Zwarteweg op vrijdag 16 april van 
12.00 tot 21.00 uur en zaterdag 17 
april van 12.00 tot 17.00 uur. 

“Het leven is een feest, vier het!”
Nieuw: Ballonnenservice.nl
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
ging de kurk eraf voor het nieu-
we Aalsmeerse bedrijf Ballonnen-
service.nl. Met een feestelijke ope-
ning gaven de twee jonge onderne-
mers Erik Witteveen en Leon Ver-
goossen het officiële startsein voor 
hun nieuwe onderneming in de bal-
lonnenwereld. Direct na de start en-
kele weken geleden kregen ze al di-
verse leuke opdrachten in Aalsmeer 
en omgeving, maar ook wel eens ver 
daarbuiten. Een ballonnenboog, bal-
lonnenpilaar, decoraties met heli-
umballonnen, je kunt het zo gek niet 
noemen of ze kunnen het leveren. 
Vanaf 4 uur ’s middags verzamelden 
een kleine 100 gasten zich bij het 
pand in de Teelmanstraat op bedrij-
venterrein Hornmeer voor een hapje, 
drankje en een bezichtiging van het 
kantoorpand en de werkruimte. Het 
onderkomen was door het tweetal 
stijlvol aangekleed met diverse ver-
schillende ballondecoraties. Even 
na half 6 stond iedereen buiten in 
de zon en nam Erik het woord om 
een aantal mensen te bedanken die 
de start van dit bedrijf mede moge-
lijk gemaakt hebben. Daarna nam 

zijn compagnon Leon ook de micro-
foon en vroeg de aanwezige kinde-
ren naar voren te komen om de bei-
de heren te helpen. Een levensgrote 
champagnefles stond klaar gevuld 
met liefst 1000 heliumballonnen. 
Met de hulp van zes kleine kinde-
ren werd de fles met een flinke ruk 
aan het koord ontkurkt en vlogen 
de ballonnen de lucht in als spreek-
woordelijke lancering van het nieu-
we bedrijf ballonnenservice.nl. Met 
een strakke maar duidelijke websi-
te vinden de klanten hun weg naar 
het Aalsmeerse ballonnenbedrijf. 
Voor feesten en partijen, voor ope-
ningen van winkels, jubilea, een ge-
wone verjaardag: De mogelijkheden 
zijn eindeloos. “Met een ballonnetje 
wordt alles gewoon veel leuker!”, al-
dus Erik en Leon. Onder het motto: 
“Het leven is een feest, vier het!” ho-
pen de twee jonge ondernemers dat 
zij voor vele particulieren en bedrij-
ven een bijdrage mogen gaan leve-
ren aan de feestvreugde. 
Ballonnenservice.nl is te berei-
ken via telefoonnummer 0297-
712065 en uiteraard via de website  
www.ballonnenservice.nl.

Koffieproeverij Ridder & Co: 
Een heerlijk succes!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag en 
zaterdag waren het weer bijzonde-
re dagen bij Ridder & Co. Er was 
een koffieproeverij waar men heer-
lijk kon genieten en proeven van Ta-
ztu koffie. Deze dagen werd de Taz-
tu Gayo Sumatra Gold geschonken, 
een heerlijke, maar ook eerlijke In-
donesische koffie met een volle aro-
matische smaak met chocoladeto-
nen. Vele mensen wilden wel eens 
weten hoe of dat smaakte, en kwa-
men een lekker kopje koffie proe-
ven. Men kon kiezen tussen diverse 
sterktes, en het was natuurlijk ook 
leuk om de diverse sterktes van een-
zelfde koffie eventjes naast elkaar te 

kunnen proeven! Natuurlijk was er 
een prachtige aanbieding met gro-
te korting, en kon men desgewenst 
de koffie laten malen in de nieuwe 
maler van Ridder & Co, geheel naar 
eigen wens. Ridder & Co kan weer 
terugkijken op een geslaagde en 
gezellige koffieproeverij, die zeker 
voor herhaling vatbaar is, met weer 
een andere koffie in the spotlight! 
Vooralsnog is er een breed assorti-
ment voor handen van de allermooi-
ste koffiebonen, van waar ook ter 
wereld. Ridder & Co heeft nog ge-
noeg andere koffiesoorten die vra-
gen om een andere, volgende heer-
lijke proefdag!

Sportzaak Deportivo in 
de Zijdstraat geopend
Aalsmeer - In de Zijdstraat heeft 
de jonge ondernemer Onno Ver-
beek zijn droom verwezenlijkt door 
de deuren te openen van zijn eigen 
sportzaak. 
De deuren kunnen letterlijk en fi-
guurlijk wagenwijd open: de glazen 
pui is enorm. Opvallende blikvanger 
in de winkel is de gigantische graffi-
ti beschildering, gemaakt door neef 
Mark Solman, met de naam van de 
zaak. Deportivo betekent, zeer toe-
passelijk, sportief in het Spaans. De 
lage toonbanken, strakke muren en 
vloer en de zwarte paskamer ma-
ken het geheel tot een ruim uitziend 
en fris ogend pand. Met de rood en 
wit geverfde pilaren verwijst Onno 
met een knipoog naar zijn favoriete 
voetbalclub Ajax. Zelfs heeft hij een 
aparte hoek met officiële merchan-
dise van zijn club. “Ik verkoop niet 
alleen spullen van Ajax hoor, van al-
le eredivisie- en ook buitenlandse 
clubs bied ik waren aan. Denk aan 
pyjama’s, petten, sjaals, broodtrom-
mels en rompertjes, je kunt het zo 
gek niet bedenken.” Onno Verbeek 
heeft de detailhandelsschool door-
lopen en heeft zes jaar in een sport-
zaak in Amsterdam gewerkt. Toen 
hij uiteindelijk bedrijfsleider was en 
tóch nog een stapje verder wilde, 
ontstond het idee voor een eigen 
sportzaak. Door marktonderzoeken 
en een goed ondernemersplan is dit 
gelukt. Zaterdag 10 april was van-
af één uur de feestelijke opening. 
“Tot dat tijdstip hebben we nog de 
laatste puntjes op de i gezet qua in-
richting. Op de airco’s en de elektra 
na hebben we, met hulp van familie 
en vrienden, namelijk alles zelf ge-
daan”, vertelt Onno trots. Door een, 
hoe kan het ook anders, rood-witte 

ballonnenboog druppelden de eer-
ste klanten binnen. Deportivo was 
een feit. 

Sportschoenen
De hoofdmoot van de sportwinkel is 
de verkoop van sportschoenen. Het 
assortiment  (zaal)voetbalschoenen 
is groot, maar ook voor tennis-, run-
ning- en vrijetijdsschoenen kan On-
no een goed advies geven. Naast 
schoenen worden er trainingspak-
ken en overige sportkleding ver-
kocht. Voor het bedrukken van 
shirts en de aanschaf van teamkle-
ding kan Deportivo ook de aange-
wezen partner zijn. “Ik heb een gro-
te voorraad merkartikelen van on-
der andere Nike, Adidas, Puma, La 
Costa en Fred Perry. Alles buiten 
dit assortiment is uiteraard te be-
stellen. Ik weet nog niet precies wat 
de Aalsmeerder wil, maar als je iets 
nodig hebt wat ik niet in de winkel 
heb staan of hangen, dan zal ik al-
tijd mijn best doen om het toch te 
leveren. Op de aanwezige televi-
sieschermen zullen dagelijks live 
sportuitzendingen getoond worden 
en de beelden van het naderende 
WK voetbal zal ik je niet onthouden. 
Als sportfanaat, wil ik natuurlijk zelf 
ook zo weinig mogelijk missen.” De 
winkel in de Zijdstraat nummer 80 
is geopend op maandag van één tot 
zes uur, dinsdag tot en met donder-
dag van negen tot zes, vrijdag van 
negen tot negen en zaterdag van 
negen tot vijf uur. Via de website  
www.deportivoaalsmeer.nl kan 
naast het inwinnen van meer infor-
matie ook aangemeld worden voor 
een maandelijkse nieuwsbrief. Het 
telefoonnummer van Deportivo is 
0297-362462. 

Veel Prosecco en rosé bij 
proeverij Wittebol Wijn
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
waren ruim 100 klanten van Wittebol 
Wijn op de jaarlijkse voorjaarsproe-
verij afgekomen. In de speciaal om-
getoverde proefruimte van Bruinsma 
Hydrokultuur was wederom weer ie-
dereen zeer geïnteresseerd in wat 
er voor het voorjaar en de zomer op 
de tafel stond. De temperatuur laat 
het nog ietwat afweten, maar door 
het proeven van de velen Prosecco 
en rosé wijnen kwamen de klanten 
al aardig in de stemming voor de zo-
mer. Het assortiment wijnen kwam 
uit landen als Italië, Portugal, Frank-
rijk, Hongarije, Oostenrijk, Duits-
land en Zuid-Afrika. Op zowel ta-
fel 1 en 2 stonden volop Prosecco’s, 
Frizzante’s en Asti’s te proeven , al-
lemaal Italiaanse mousserende wij-
nen van droog tot zoet, wit, rosé en 
rood, voor een ieder wat wils. Tafel 3 
was voorzien van een aantal nieuwe 
wijnen die zelf door Wittebol geïm-
porteerd worden. Wijnen uit Zuid-
Frankrijk, Corbieres, Minervois, en 
de nieuwe jaargang van Domaine 
des Caillots uit de Loire. Ook tafel 4 
stond vol met nieuwe eigen import 
wijnen. Topwijnen uit Egri, Honga-
rije, met als afsluiter de mooie, zoe-
te Tokaji Aszu 5 Puttonyos. De tafel 
die daarna volgde was vol met bio-
logische wijnen, mooie Franse wij-
nen van Domaine Begude, zeer zui-
ver van smaak!

Rosé van het jaar
Op tafel 5 stond de rosé van het jaar 
uit Italië van Terre del Noce, een op 

en top rosé met een hele fijne neus, 
zacht rood fruit en fris met veel sap. 
Ook op deze tafel lekkere terraswij-
nen uit Frankrijk van Colombelle en 
de gehele serie van Kiwi Cuvée. De 
daarop volgende tafel stond in het 
teken van het druivensoort Viognier. 
Van een mooie strakdroge Viognier 
tot een zoete Viognier. Ook op deze 
tafel de voor de zomer zo handige 5 
liter Bag-in-Box verpakkingen. Ook 
Zuid-Afrika was goed vertegen-
woordigd op tafel 8. Onder andere 
wijnen van Knorhoek & Saronsberg 
waren op deze tafel te proeven. Als 
laatste het toetje van deze avond, de 
Amarula Cream Likeur uit Zuid-Afri-
ka. De nummer twee Cream Likeur 
van de wereld. Deze avond werd de 
FIFA World Cup 2010 Limited Edi-
tion geïntroduceerd. Wittebol Wijn 
koppelde de verkoop van een fles 
Amarula aan een gratis DVD, deel 
1, of 2 van Voetbalvrouwen, een ac-
tie die zeer gewaardeerd werd. De 
Amarula was te proeven met over-
heerlijke bonbons. De voorjaars-
proeverij kon na al dit lekkers suc-
cesvol worden afgesloten. Alle gas-
ten gingen met een voldaan gevoel 
naar huis. Dirk en Linda van Zoolin-
gen en medewerkers zijn met alle 
Prosecco, witte en rosé wijnen klaar 
voor de zomer. Wilt u weten wel-
ke wijnen er deze avond op de ta-
fels stonden? Kijk dan op de web-
site www.wittebolwijn.nl. Wie inte-
resse heeft in één van deze wijnen, 
is welkom in de winkel aan de Op-
helialaan 116. 

Aanvraag indienen tot 26 april
Schipholfonds al 15 jaar
Aalsmeer - Het Schipholfonds 
heeft tijdens een feestelijke uitrei-
king ter gelegenheid van zijn 15-ja-
rig bestaan de donaties van het eer-
ste kwartaal 2010 uitgereikt. In to-
taal werd een bedrag van 120.492 
euro geschonken aan 51 instellin-
gen en organisaties op maatschap-
pelijk, cultureel of sportief gebied 
in de omgeving van Schiphol. De 
hoogste donaties (van 2.500 euro 
en hoger) zijn 8 april uitgereikt door 
Jos Nijhus, president-directeur van 
Schiphol Group, samen met Michael 
van Praag, voorzitter, Anton Temme, 
Paul Luijten en Menno de Haan, be-
stuursleden van Het Schipholfonds.

Voor een donatie komt in princi-
pe een instelling in aanmerking 
als die: statutair gevestigd is bin-
nen het werkgebied van het fonds; 
eenmalig gericht project realiseert 
binnen het werkgebied van het 
fonds; in de afgelopen 36 maan-
den geen donatie van het fonds 
toegekend heeft gekregen en aan 
de door het fonds gestelde crite-
ria voldoet. Uitgebreide informatie 
staat op de website van het fonds:  
www.schipholfonds.nl. 
Voor het indienen van aanvragen 
voor donaties in het tweede kwar-
taal 2010 is de sluitingsdatum 26 
april aanstaande.
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Fraaie overwinning 2e team 
van schaakclub Aalsmeer  
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is de 
laatste ronde in de externe schaak-
competitie gespeeld. De mannen 
van Aalsmeer 2 hebben een mooi 
seizoen achter de rug, waarin he-
laas drie keer met het kleinst mo-
gelijke verschil verloren is, waar-
door de stand op de ranglijst toch 
wat tegenviel. Nadat eerder de kop-
loper er aan had moeten geloven 
was nu de beurt aan nummer twee 
in de competitie. Chess Society 2 uit 
Zandvoort werd kundig afgedroogd 
en moest met een 6-2 nederlaag de 
thuisreis aanvaarden. Bij Aalsmeer 
was de runner up van dit seizoen El-
ham Wasei. Elham heeft een fantas-
tische prestatie neergezet door van 
de zeven wedstrijden er ook zeven 
te winnen, en dat tegen tegenstan-
ders die gemiddeld sterker waren 
dan hij. Ook dit keer wist hij het te 
winnen in een scherpe partij waar-
in hij wat gulzig de pionnen van de 
tegenpartij ruimde, die daar echter 
een mooie aanval voor terugkreeg.  
Stoïcijns werd de aanval afgeslagen 
en kwam de eerste overwinning van 
de avond in zicht. Gerrit Harting en 
Arie Spaargaren remiseerden. Het 

begin was er. Langzaamaan namen 
de mannen van Aalsmeer de over-
hand. Huup Joosten op bord 1 en  
Jan van Willigen op bord 8 brach-
ten de punten binnen en de stand 
liep uit naar 4-1. Koen Beentjes, ook 
niet onverdienstelijk dit seizoen met 
zes uit zeven, wist zijn tegenstan-
der uiteindelijk te verschalken door 
pionwinst op de koningszijde. Een 
klein voordeel maar het bleek ge-
noeg.  Op bord 2 kon invaller Cees 
Verburg het niet bolwerken. Met 
een kwaliteit achter bleken de to-
rens van de tegenstander toch te-
veel druk op te bouwen en moest 
de vlag gestreken worden. De laat-
ste partij die nog gaande was werd 
door Martin Steinhart gespeeld. De 
tegenstander bood in verloren stand 
tevergeefs remise aan, maar Mar-
tin liet het welverdiende punt niet 
aan zich voorbijgaan en speelde 
geroutineerd de pot uit. De laatste 
wedstrijden worden deze week ver-
speeld en waarschijnlijk wordt het 
een tweede plaats in het eindklas-
sement.  Aalsmeer 2 blijft in de der-
de klasse en gezien de resultaten is 
dit een prima plek.

Wielrennen in België en Nederland
Etienne zeventiende en zesde!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
wielrenner Etienne Kooreman ver-
trokken naar het Belgische Overpelt 
om daar een koers te rijden. Er ston-
den 85 rijders aan het vertrek dus 
een redelijk peloton om een mooie 
koerst te krijgen. Omdat Overpelt 
net over de Nederlandse grens ligt 
waren er  ook veel deelnemers uit 
Nederland. Het was een beetje een 
rommelige start, maar het weer was 
goed en er stond niet al te veel wind. 
De Aalsmeerse wielrenner kende 
een goede start en wist uit te bre-
ken met een groep van vijf Neder-
landers en een Belg. 
De voorsprong wist het groepje lang 
te behouden, maar zo’n acht kilo-
meter voor het einde vonden de 
‘achterblijvers’ weer aansluiting. 
De koers werd uiteindelijk gewon-
nen door een Belg. Etienne eindigde 
als zeventiende. De volgende dag 
heeft Etienne nog een koers gere-
den, in Nederland en wel in Berg-
hem, in Brabant. Het was koud de-

ze dag en te maken hadden de 
renners met een behoorlijk boch-
tig parcours. Er ontstond een kop-
groep van zes rijders, met hierbij de 
Aalsmeerder, maar dit zou uitein-
delijk niet de kopgroep zijn die de 
koers zou gaan maken. Met nog vijf 
ronden te gaan sprong Kenny Kas-
telijn weg en werd de rest afgestopt 
door Danny van Poppel. Kenny won, 
Danny werd tweede, Mike Theunis-
sen derde en Etienne mag trots zijn 
op zijn zesde plek!

Waterpolocompetitie
Oceanus heren 1 vecht terug!
Aalsmeer - Heren 1 van Oceanus 
waterpolo moest als enige team 
in het paasweekend een wedstrijd 
spelen. De inhaalwedstrijd tegen de 
Rijn. Na een lange rit, helemaal naar 
Wageningen, begon dé wedstrijd. 
De heren moesten winnen om nog 
de degradatie nog tegen te kunnen 
gaan. Na een moeizame start, 1-2 
was de uitslag na het eerste part-
je, wisten de heren de wedstrijd vol-
ledig naar zich toe te trekken. Al-
les ging goed! Combinaties, scho-
ten, verdedigen en het keeperswerk 
was super! Er werd uiteindelijk ge-
wonnen met een uitslag van 4-21! 
Doelpunten waren er van Quintus 
Spruyt 6x, Samuel Hoeksema 5x, 
Hugo Bruinink en Jos Vergeer 3x, 
Arjen Loef en Herman v Zijverden 
2x. Afgelopen weekend moesten de 
heren weer spelen. Dit keer was SG 
Haerlem de tegenstander. Ook de-
ze wedstrijd moest weer gewonnen 
worden. In ieder geval mocht er niet 
verloren worden. Dat gebeurde ook 
niet, maar winst was er ook niet. 6-

6 speelde de heren. Heren 2 moes-
te spelen tegen de Amer. De heren 
gaan nog steeds voor de promotie. 
En met de drie punten die dit week-
end zijn behaald, gaat het de goede 
kant op. Er werd met 3-10 gewon-
nen. Het derde team van de heren 
moest spelen tegen de Aalscholver. 
Winst werd er behaald, 8-11. Dames 
1 werd dit weekend kampioen! Voor 
het tweede seizoen op rij! Jongens 
onder de 19 moesten dit weekend 
spelen tegen Alliance. Helaas werd 
er verloren, 21-4. Het kampioenen 
team Jo15 won weer! De uitslag: 14-
1. Met 4 doelpunten van Fernan-
do Moolhuijsen. De beide onder 
13 teams wonnen dit weekend ook. 
O13A won met 5-4. O13B won met 
3-5. Mike van Weerdenburg scoor-
de 4 van de 5 doelpunten. Voor on-
der de 11 was er een wedstrijd ge-
pland tegen ZPCH. Helaas kwam de 
club niet opdagen. Er werd een oe-
fenwedstrijd gespeeld. De kleintjes 
van de club waren aan elkaar ge-
waagd. Blauw won net aan met 6-5.

Veldkorfbal
VZOD pakt koppositie in 
derby tegen Atlantis
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond de uitwedstrijd van de als 
tweede geklasseerde VZOD tegen 
de koploper in klasse 4I, Atlantis uit 
Mijdrecht, op het programma. Na 
een moeizame eerste helft, waarin 
Atlantis de boventoon voerde, was 
het na rust VZOD die de wedstrijd 
dicteerde zonder nog een enkel te-
gendoelpunt te hoeven incasse-
ren. Voorafgaand aan deze belang-
rijke wedstrijd om de eerste plaats 
leed het tweede team van VZOD 
een pijnlijk verlies tegen Atlantis 2 
(15-8) in een hard en grimmig duel 
waarin vooral enkele VZOD-ers zich 
uit de wedstrijd lieten spelen. Aan 
het vlaggenschip van VZOD dus de 
taak om tegen Atlantis 1 dit sme-
tje weg te werken.. De wedstrijd be-
gon veelbelovend met een strafworp 
voor VZOD/v.d. Boon in de 3e mi-
nuut. Helaas miste Willem Mast de-
ze opgelegde kans en hielp mede 
daardoor Atlantis in het zadel. Een 
minuut later namelijk scoorde de 
thuisploeg als antwoord hierop wel 
de openingstreffer middels een af-
standschot. Daarmee zette de ploeg 
uit Mijdrecht de toon voor de eerste 
helft. Voortbordurend op het voor-
afgaande spel van Atlantis 2 boden 
zij met fysieke kracht en grote werk-
lust hun gasten uit Kudelstaart zo-
veel weerstand dat de ploeg van 
Klaas Bosman maar moeilijk in haar 
spel kon komen. Atlantis hield de 
ballen veel langer in de aanval door 
een goede rebound. Ondanks hun 
langdurig balbezit en vele schoten 
van afstand kwamen de Mijdrechte-
naren maar niet tot scoren. Het was 
Martijn Vervark die in de 20e minuut 
VZOD/v.d. Boon op gelijke hoogte 
bracht, 1-1. Atlantis zette geheel in 
lijn met het wedstrijdbeeld snel orde 
op zaken met doelpunten in de 22e 
en 26e minuut en kwam daarmee 
op een verdiende 3-1 voorsprong. 
Met een afstandschot maakte Don-
ja Passies direct al in de 27e minuut 
van achter de korf de 3-2. Atlantis 
behield echter op kracht de controle 
over de wedstrijd, hetgeen in de 30e 
minuut resulteerde in een 4-2 score. 
Het wedstrijdbeeld bleef zo onver-
anderd tot de 35e minuut. Na mooi 
samenspel scoorde Bart Verheul op 
slag van in rust uit een prachtige 
combinatie met Maurice Klop de 4-
3. Dit was misschien wel het gro-
te keerpunt in de wedstrijd gezien 
het totaal andere wedstrijdbeeld in 
de tweede helft. VZOD kwam name-

lijk, gesterkt door deze aansluitings-
treffer, de tweede helft zeer goed uit 
de startblokken door een zeer snel 
doelpunt van Bart Verheul in de 36e 
minuut. De rollen waren nu omge-
draaid. Nu bleef de bal bij VZOD/
v.d. Boon veel langer in het aanvals-
vak door de vele rebounds van met 
name Willem Mast. Er was meer be-
weging en ook de looplijnen wa-
ren veel beter. De eerste voorsprong 
voor VZOD/vdBoon kon dan ook niet 
uitblijven. In de 43e minuut scoorde 
Martijn Vervark van afstand de 4-5. 
Atlantis was aangeslagen en pro-
beerde dat fysiek op kracht te com-
penseren, hetgeen leidde tot een bij 
tijd en wijl grimmig wedstrijdbeeld. 
VZOD liet zich door de soms harde 
duels niet van de wijs brengen en 
vergrootte de voorsprong in de 46e 
minuut naar 4-6 met een afstand-
schot, wederom van de goed spe-
lende Martijn Vervark. De opmars 
van de Kudelstaarters was nu niet 
meer te stoppen en in de 50e mi-
nuut bezegelde Eline Ruessink dit 
met een doelpunt van afstand. Bij 
deze 4-7 stand bleek de weerstand 
van Atlantis te zijn gebroken, want 
VZOD/v.d. Boon kon de wedstrijd 
vrij gemakkelijk en professioneel 
uitspelen. Een fel bevochten over-
winning voor de Kudelstaarters die 
daarmee de koppositie weer inne-
men hun klasse. VZOD staat hier-
mee met twee punten voor op At-
lantis, die door het verlies de twee-
de plaats bezet. De volgende wed-
strijd is op 24 april om 15.30 uur te-
gen MIK 1 op het sportcomplex aan 
de Wim Kandreef  te Kudelstaart. 

Martijn Vervark scoort 3 keer.

Tafeltenniscompetitie
Overwinning Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had een 
redelijk makkelijke avond tegen de 
aankomende degradant Bloemen-
kwartier 1. Alleen Hervé Pantegnies 
liet een steekje vallen door zijn eer-
ste wedstrijd te verliezen, maar hij 
herstelde zich goed door zijn vol-
gende twee partijen wel in winst om 
te zetten. 
Ed Couwenberg had het na twee 
ruime overwinningen juist in zijn 
laatste partij erg moeilijk. Na een 
1-2 achterstand dwong hij nog net 
op tijd met 12-10 een vijfde game 
af. Door die met 11-6 ook naar zich 
toe te trekken won hij ook zijn der-
de wedstrijd. Ook Brian v.d. Heu-
vel bleef ongeslagen en omdat Bri-
an en Hervé overtuigend het dub-
belspel wonnen kwam de eindstand 
op 9-1. Bloemenlust 2 moest don-
derdagavond aantreden in IJmui-
den tegen de onderste uit de poule 
Fusia 2. Fusia had ondanks hun la-
ge notering in de tussenstand toch 
al diverse mooie wedstrijdresulta-
ten laten zien en dus zou het best 
nog een spannende wedstrijd kun-
nen worden voor Vladimir Javornik, 
Wim v.d. Aardweg en Bart Spaar-
garen. De strijd ging volkomen ge-
lijk op en eindigde ook gelijk, 5-5. 
Het in degradatienood verkerende 
Bloemenlust 3 moest tegen de aan-
staande kampioen Amsterdam 78 
11 en wist de schade met een 7-3 
nederlaag nog enigszins beperkt te 
houden. Desondanks is lijfsbehoud 

in de zesde klasse bijna niet meer 
te realiseren of er moeten in de laat-
ste competitieronde wonderen ge-
beuren. Aan de ongeslagen status 
van Bloemenlust 4 is een einde ge-
komen. Bij het treffen met de enig 
overgebleven concurrent voor het 
kampioenschap, ASSV 8 uit Am-
sterdam, kon niet in de sterkst mo-
gelijke opstelling aangetreden wor-
den, en dat was te merken. Danny 
Knol begon goed met winst tegen 
de sterkste speler van ASSV, maar 
Dirk Piet  moest in vijf games de ze-
ge aan zijn tegenstander laten. Rob 
Faber had wel succes, want hij klop-
te zijn tegenstander in vier games. 
Het dubbel Danny en Dirk redde het 
niet, evenals Dirk in zijn tweede par-
tij, ondanks goed verweer. Door op-
nieuw winst van Danny kwam de 
stand weer gelijk, maar vanaf dat 
moment liep ASSV uit, door ne-
derlagen van Rob, Dirk en opnieuw 
Rob. Voor Danny was het zaak om 
te winnen en zodoende de neder-
laag tot twee punten verschil te be-
perken. Dat kostte hem geen moei-
te en hij bleef aldus ongeslagen. 
De eindstand werd 4-6 voor ASSV 
8. Bloemenlust houdt daarmee 6 
punten voorsprong op ASSV over. 
Dat houdt in dat om zeker kampi-
oen te worden er nog 4 punten ge-
haald moeten worden in de laatste 
wedstrijd. Tegen hekkensluiter Tem-
po Team 15 is de kans groot dat het 
gaat lukken!

P.V. De Telegraaf

Cees van Vliet winnaar 
eerste duivenvlucht
Aalsmeer - Op zaterdag 10 april 
was het na een lange, koude winter 
eindelijk weer een beetje voorjaar. 
Dat betekent voor de duivenmelke-
res, de duiven mogen weer vliegen. 
Iedereen kwam met zijn mandjes 
duiven om vol goede moed aan de 
strijd mee te doen. Er werden maar 
liefst 578 duiven ingekorfd. Bij een 
prachtige blauwe lucht werden de 
duiven om 11.30 uur in Meer gelost. 
De eerste prijs werd gewonnen door 
Cees van Vliet. Met een gemiddelde 

snelheid was hij de hele concurren-
tie te snel af. De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. G. v.d. Bergen. 3. 
Comb. Wiersma & Zn. 4. Comb. v. 
Leeuwen-v. Grieken. 5. J. v. Dijk. 6. 
D. Baars. 7. Comb. v. Ackooy. 8. J. v.. 
Duren. 9. A. v.d. Wie. 10. Th. v.d. Wie. 
11. P. v.d. Meyden. 12. J. Kluinhaar 
en dr. 13. J. en P. Spook. 14. B. de 
Groot. 15. Jos v. Ackooy. 15. J. Vijf-
huizen. Komend weekend wordt er 
vanuit het Belgische Duffel gevlo-
gen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 april

AALSMEER
Aalsmeer 1 – SCW 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – RODA’23  3 12.00 u
Aalsmeer 3 – Eemdijk 2 14.30 u
Aalsmeer 4 – Jos/Watergr.meer 5 12.00 u
DVVA 10 - Aalsmeer 5 15.30 u
Aalsmeer 6 – NFC/Brommer 3 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 –Concordia Vet.1 14.30 u

Dames
Benschop DA.3 - Aalsmeer DA.1 13.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – WV-HEDW 13 14.00 u
Aalsm/RKAV Vet.1 –Concordia Vet.1 14.30 u

Meisjes
Geuzen.M.meer MB.1 - RKAV MB.1 11.15 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
J.A.United.B1 – Onze Gazellen B2 14.00 u
J.A.United.B2 – UNO B1 12.30 u
J.A.United.C1 – Amstelveen C1 13.00 u
J.A.United.C2 – DSS C2 11.30 u
DIOS C2 - J.A.United.C3 12.30 u

Pupillen
J.A.United.D1 – Legm.vogels D2 13.00 u
J.A.United.D2 – Buitenboys D3 11.15 u
Roda’23 D6 - J.A.United.D3 10.00 u
Legm.vogels D5 - J.A.United.D4   9.15 u
Buitenveldert D5 - J.A.United.D5 14.00 u
DSOV MD.1 - J.A.United.D6 10.00 u
J.A.United.E1 – ZRC/Herenmarkt E1   9.00 u
Zwanenburg E2 - J.A.United.E2 10.30 u
J.A.United.E3 – Kon.HFC E7   9.00 u
J.A.United.E4 – DSOV E2   9.00 u
Kon.HFC E9 - J.A.United.E5 11.30 u
J.A.United.E6 – SIZO E1   9.00 u
DIOS E5 - J.A.United.E7 10.00 u
VVC E8 - J.A.United.E8 10.00 u
J.A.United.E9 – THB E2   9.00 u
J.A.United.F1 – Hoofddorp F1 10.15 u
Spaarnwoude F1 - J.A.United.F2   9.15 u
Hoofddorp F6 - J.A.United.F3   9.00 u
Kon.HFC F 12 - J.A.United.F4   9.00 u
J.A.United.F5 – VVC F4 10.15 u
BSM F2 - J.A.United.F6   9.30 u
J.A.United.F7 – Overbos F 11   9.00 u
J.A.United.F8 – HBC F9   9.00 u
DSS F 14 - J.A.United F9   9.45 u
SVIJ F4 – J.A.United F 10   9.00 u

Meisjes
Buitenboys MC.1 - J.A.United.MC.1 12.15 u
Roda’23 MD.1 - J.A.United.MD.1 13.00 u
J.A.United.MD.2 – AS’80 MD.2 11.15 u
Ankaraspor ME.1 - J.A.United.ME.1 10.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1  - Waterwijk D2 11.00 u
RKDES D2 – Amstelveen D2   9.30 u
DSOV D4 - RKDES D3 12.30 u
RAP  E3 - RKDES E1   9.30 u
RKDES E2 – KDO E1   9.30 u
RKDES E3 – Legm.vogels E9 11.00 u
RKDES E4 – DWV E8 11.00 u
DWS F2 - RKDES F1   9.30 u

DCG F4 - RKDES F2   9.30 u
NFC F1 - RKDES F3   9.30 u
Sp.Martinus F8 - RKDES F5   9.00 u
RKDES F6 – RKAVIC F3 11.00 u
SDZ F 12 - RKDES F7 10.45 u
Ouderkerk F9 - RKDES F8   9.00 u
RKDES F9 – KDO F5   9.30 u
RKDES F10 – AMVJ F6   9.30 u

Dames en meisjes
DVVA DA.1 - RKDES DA.1 12.30 u
RKDES MA.1 – Altius MA.1 11.00 u
Concordia MB.1 - RKDES MB.1 14.45 u
Roda’23 MC.2 - RKDES MC.1 13.00 u
DSS MD.1 - RKDES MD.1   8.45 u
Abcoude ME.2 - RKDES ME.1   9.30 u

S.C.W.
Aalsmeer 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 3 – Amstelveen 4 11.30 u
HBC Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – VEW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 – IJmuiden Vet.1 14.30 u
SIZO Vet.2 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
OSV A1 - SCW A1 13.00 u
AMVJ B1 - SCW B2 12.00 u
SCW C1 – Hoofddorp C9 10.45 u

Pupillen
SCW D1 – KDO D1 10.15 u
AMVJ D1 - SCW D2   9.30 u
SCW D3 – Tos Actief D5   9.00 u
DSOV E3 - SCW E1 11.15 u
DSS E9 - SCW E2 11.45 u
UNO E5 –SCW E3   8.30 u
Kon.HFC F9 - SCW F1   9.00 u
SCW F2 – UNO F3   9.00 u
SCW F3 – Overbos F9   9.00 u
DSS F13 – SCW F4   9.45 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Ouderkerk DA.2 14.30 u
Nw.Sloten MB.1 - SCW MB.1 14.00 u
Tos Actief MC.1 - SCW MC.1 13.00 u
SCW MD.1 – Hoofddorp MD.2   9.00 u
SCW ME.1 – Ouderkerk ME.2   9.00 u

Zondag 18 april

R.K.A.V.
RKAV 3 – WV-HEDW 12 11.30 u
KDO 3 - RKAV 4 14.00 u
Vitesse’22 7 - RKAV 5 10.45 u

Jong Aalsmeer United
Hoofddorp B2 - J.A.United B1 14.30 u

R.K.D.E.S.
Abcoude 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – Concordia 2 11.00 u
ZTS 2 - RKDES 4 11.30 u
RKDES 5 – ABN AMRO 2 14.00 u
RKDES 7 – KLM 3 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Onze Gazellen A1 14.00 u
Almere A2 - RKDES A2 12.30 u
RKDES B1 – Haarlem B1 12.00 u
RKDES B2 – Zwanenburg B2  10.00 u
RKDES C1 – GeuzenM.meer C1  10.00 u
Haarlem C4 - RKDES C2 14.30 u

Foto: Don Ran.

Eredivisie handbal nacompetitie
FIQAS Aalsmeer komt net 
iets tekort tegen Volendam
Aalsmeer - De kansen van de man-
nen van FIQAS Aalsmeer om hun 
landstitel te prolongeren zijn verke-
ken. Na het verlies van afgelopen 
zaterdag tegen Kras/Volendam lij-
ken de finalisten bekend: de Volen-
dammers zullen hoogstwaarschijn-
lijk met E&O gaan uitvechten wie de 
nieuwe landskampioen wordt. Met 
nog drie wedstrijden te gaan heb-
ben die twee de beste papieren.
Toch kon FIQAS Aalsmeer heel lang 
in het spoor blijven van de Volen-
dammers, die niet echt indruk wis-
ten te maken. 
Ze namen weliswaar in eerste in-
stantie de leiding (1-3 en even la-
ter 2-4), de Aalsmeerders knokten 
zich terug in de wedstrijd. Er werd 
vooral defensief keihard gewerkt 
en via fraaie goals van Serge Rink 
(mooi aangespeeld aan de cirkel), 
Jeffrey Boomhouwer en Luuk Ob-
bens kwam FIQAS Aalsmeer voor 
het eerst op voorsprong: 6-5 na een 
minuut of tien. Hierna hielden de 
ploegen elkaar de rest van de eerste 
helft in evenwicht: steeds wanneer 
de Volendammers de leiding namen 
wisten de Aalsmeerders terug te ko-
men: het was een spannende fase 
en het publiek genoot. Keeper Mi-
cha Hoogewoud verrichtte een aan-
tal belangrijke stops en vlak voor 
rust kwam FIQAS Aalsmeer weer op 
voorsprong. Mooie doelpunten van 
Jeffrey Boomhouwer (vanuit de lin-
kerhoek en via een snelle break) en 
van Rodrigo Huttinga en Serge Rink 
vanaf de cirkel zorgden voor de 14-
13 ruststand. In de tweede helft ble-
ven de Aalsmeerders in eerste in-
stantie nog aan de goede kant van 
de score en leidden na een minuut 
of zeven zelfs met 18-16, opnieuw 
spelend vanuit een solide dekking. 
Twee keiharde schoten van afstand 
brachten de Volendammers echter 
weer in de race:18-18. Kevin Hooij-
man scoorde hierna via een prach-
tig afstandsschot 19-18, maar die 

goal werd alsnog afgekeurd na he-
vige protesten van de Volendam-
bank. Terecht of niet, het werd wel 
het breekpunt in de wedstrijd, want 
hierna kregen de Aalsmeerders ook 
nog te maken met een paar onder-
tal-stuaties en uiteindelijk zelfs een 
uitsluiting van Serge Rink (drie keer 
twee minuten). Volendam kon pro-
fiteren, nam een voorsprong en gaf 
die niet meer uit handen. Bij FIQAS 
Aalsmeer ontbrak de laatste tien mi-
nuten de kracht om nog een keer 
terug te komen; de ploeg ontbeer-
de bovendien opnieuw wat schot-
kracht. En hoe hard de jonge ploeg 
ook werkte (nog even werd het ver-
schil terug gebracht tot twee: 22-24 
via Ruud Neeft), in de slotminuten 
wist Kras/Volendam het verschil als-
nog te maken: via 22-27 werd het 
uiteindelijk 25-29. FIQAS Aalsmeer 
had gevochten voor wat het waard 
was, en verdient zeker een compli-
ment voor de tomeloze inzet. Maar 
meer zat er deze wedstrijd niet in. 
De ploeg kan zich – met nog drie 
wedstrijden te gaan – richten op het 
veilig stellen van deelname aan de 
BeNeLux-competitie volgend sei-
zoen: hiervoor is nog 1 punt nodig 
én natuurlijk op de bekerfinale op 
13 mei. Daarin treffen de Aalsmeer-
ders opnieuw Volendam, dat – ze-
ker gezien het spel van afgelopen 
zaterdag dat niet echt imponerend 
was – beslist niet onverslaanbaar is. 
Komend weekend hebben de he-
ren vrij, zaterdag 25 april wordt er 
weer gehandbald en wel thuis in De 
Bloemhof aan de Hornweg tegen de 
Limburg Lions. Deze wedstrijd be-
gint om 14.30 uur. De dames van FI-
QAS gaan het aanstaande zaterdag 
17 april opnemen tegen Eurotech/
Bevo. Publiek is welkom tijdens de-
ze thuiswedstrijd in De Bloemhof, 
die begint om 20.30 uur. Volgende 
week donderdag 22 april staat de 
uitwedstrijd tegen Bentelo op het 
programma.

Fietsdag ouderen
Aalsmeer - Op dinsdag 20 april 
wordt er na twee jaar weer een fiets-
dag georganiseerd door de ANBO 
en de PCOB met start en finish in 
Aalsmeer. De commissie heeft een 
mooie tocht uitgezet door het Groe-
ne Hart. Via het pontje van Nesser-
sluis langs de Waver en de Stokke-
laarsbrug, voert de tocht langs Ou-

derkerk aan de Amstel. Onderweg 
wordt overgestoken bij het zelf te 
bedienen pontje bij de Voetangel-
weg. Dit is  alleen geschikt voor fiet-
sers en wandelaars. Bij thuiskomst 
wacht een gezellig diner bij lunch-
room StraQ in de Marktstraat. De 
inschrijving is inmiddels gesloten. 
Mogelijk zal er getracht worden om 
eind augustus weer een fietstocht 
uit te zetten maar dan buiten de ge-
meente.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 20 april 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen een speelavond. Klaverjassen 
en rummicuppen staan op het pro-
gramma. Vanaf 19.30 uur worden 
de kaarten verdeeld in Ons Twee-

de Thuis in de Hortensialaan. De 
zaal is open om 19.00 uur. Het kla-
verjassen tijdens de vorige speel-
avond is gewonnen door mevrouw 
Koopstra met 5778 punten, gevolgd 
door mevrouw Wegman met 5629 
en de heer Bekkers met 5431 pun-
ten. Bij het rummicuppen behaalde 
mevrouw Gahrmann de hoogste eer 
met 28 punten, gevolgd door de da-
mes Tuiten en Karemakers.
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Mudjevol bij 
koppelkaarten
Aalsmeer - Het is raar, maar als 
er koppelkaarten op het program-
ma staat bij buurtvereniging Horn-
meer, is de animo vele malen gro-
ter. Zo ook afgelopen vrijdag, het 
was weer mudjevol. En dat brengt 
ook de gezelligheid met zich mee, 
de buurtvereniging vervult hiermee 
een groot stuk sociaal contact. En 
dat is een goed streven in deze tijd. 
Het winnen van een prijsje is leuk, 
maar eigenlijk bijzaak vinden ve-

le kaarters en zo hoort het ook. Op 
één zijn Miep Bloemen en Klaas van 
Berkel geëindigd met 5656 punten, 
op twee Frits de Jong en Henk Been 
met 5274 punten, op drie Kees Kug-
gelijn en George Lemmerzaal met 
5125 punten en op vier Siem Bur-
gers en Ben Johannessen met 5072 
punten. 
Het jokeren is gewonnen door Nel 
Schouten met 458 punten. Aan-
staande vrijdag 16 april is er weer 
‘gewoon’ klaverjassen en jokeren 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. De aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur, en iedere 
kaartliefhebber is welkom.

Volle bak bij baancompetitie 
Atletiekvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Het was ‘volle bak’ bij 
het eerste onderdeel van de baan-
competitie van Atletiekvereniging 
Aalsmeer, de 800 meter. Ruim zes-
tig deelnemers verschenen woens-
dagavond aan de Sportlaan om op 
de atletiekbaan twee ronden van 
400 meter hard te lopen. Verder en 
minder makkelijk dan het lijkt, want 
het is niet alleen de kunst om in een 
hoog tempo te lopen, je moet dit 
wel tot aan de finish zien vol te hou-
den. Vandaar dat het de specialisten 
met ruime ervaring waren, die in de 
acht series van acht personen bo-
ven kwamen drijven. Zo’n 800 me-
ter specialist is AVA-master Wim 
Metselaar die met 2 minuten en 37.2 
seconden relatief het beste liep. In 
verhouding tot het Nederlands re-
cord en omdat Wim net 68 jaar is 
geworden, scoorde hij met de-
ze knappe tijd maar liefst 89 Baco-
punten. Tweede staat voorlopig een 
andere ervaren korte afstand spe-
cialist, de 51-jarige Veenloper Theo 
van Rossum, die met 2.18.8 de snel-
ste van de avond was. Deze presta-
tie levert 86 Baco-punten op. Derde 
werd Andre Verweij met 2.20.3, één 
tiende seconde voor Erwin Metse-
laar, zoon van de koploper. Vele an-
dere deelnemers hadden nog nooit 
een 800 meter wedstrijd gelopen en 
werden zodoende niet alleen een 
leuke ervaring maar ook een per-
soonlijk record rijker. Ook in de rest 

van de maand april is het AVA Baan-
loopcompetitie maand! Op woens-
dagavond 21 april wordt een 1.500 
meter gelopen en de 4-weekse Ba-
co eindigt met een 3 kilometer op 
woensdagavond 28 april. Deze wed-
strijden beginnen om 20.00 uur. De 
volledige uitslagen en andere infor-
matie staat op www.avaalsmeer.nl.

Wim Metselaar, de koploper na de 
800 meter in de AVA Baancompe-
titie.

De Kwakel - Gezocht! Dames 3 van KDO Handbal is een heel gezellig en 
jong team en is op zoek naar nieuwe speelsters om het team weer compleet 
te maken. Handbal ervaring of niet, iedereen is van harte welkom bij deze leu-
ke teamsport. Kom eens (vrijblijvend) kijken en/of meedoen op de trainin-
gen. Deze zijn op dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.00 uur bij KDO aan 
de Vuurlijn.

KDO zoekt handbaldames

Sporten met autisme
Aalsmeer - Mensen met een stoor-
nis in het autismespectrum hebben 
vaak moeite om goed mee te draai-
en bij sportverenigingen. 

Vaak is het gedrag en de reactie op 
een bepaalde gebeurtenis anders 
bij deze mensen en is er binnen 
de vereniging onvoldoende kennis 
aanwezig om hier goed mee om te 
gaan. Mensen met deze stoornis zijn 
ook niet over één kam te scheren, 
waardoor sommigen goed mee kun-
nen doen met een reguliere sport-
vereniging terwijl anderen zich be-
ter thuis voelen binnen het aange-
past sporten. 
De regiomedewerker aangepast 
sporten van Sportservice Noord-
Holland krijgt hierover steeds meer 
vragen binnen. In de regio Amstel & 
Meerlanden is er afgelopen maan-
den een inventarisatie gehouden 
onder de sportverenigingen met een 
aangepast sportaanbod. Er blijken 
op dit moment 17 aangepaste sport-
activiteiten te zijn met een aange-

past sportaanbod voor mensen met 
een stoornis in het autismespec-
trum. Om de kennis over autisme 
binnen sportverenigingen te vergro-
ten organiseert Sportservice Noord-
Holland binnenkort een informatie-
avond over ‘sport en autisme’. Tij-
dens deze avond kunnen trainers en 
begeleiders binnen de sport leren 
wat autisme is en hoe ze mensen 
met deze stoornis goed kunnen be-
geleiden. Binnenkort volgt er meer 
informatie over deze avond. Hebt u 
zelf een stoornis in het autismespec-
trum en wilt u een persoonlijk sport-
advies? Wilt u meer weten over sport 
en autisme? Of wilt u zich alvast op-
geven voor de informatieavond 
‘sport en autisme’? Neem dan con-
tact op met Wikke van Stam, regio-
medewerker aangepast sporten in 
de regio Amstel & Meerlanden, tel. 
023-5576955 of e-mail wvanstam@ 
sportservicenoordholland.nl. Op de 
website www.aangepastsporten.info  
kan het volledige aangepaste sport-
aanbod bekeken worden. 

Foto: ‘Sportservice Noord-Holland’.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer verrast bij TOB: 1-2 
Aalsmeer - In een cruciaal duel om 
de tweede plaats heeft Aalsmeer 
een verdiende 1-2 overwinning be-
haald op TOB. Deze van tevoren met 
enige vrees tegemoet geziene con-
frontatie werd behoudens de laatste 
20 minuten volledig door Aalsmeer 
beheerst. De eerste minuten was 
het aftasten en zocht iedereen zijn 
mannetje op. Het was Aalsmeer dat 
de aanval zocht. Vooral Ilker Yildiz 
en Salih Yildiz waren in deze peri-
ode door hun snelheid een gruwel 
voor de meestal trage verdedigers 
van TOB. Kees Veerman en Jesse 
Lissaur moesten herhaaldelijk aan 
de noodrem trekken, waar scheids-
rechter Ter Weel niet altijd op rea-
geerde. Ilker Yildiz was in de 17e mi-
nuut dicht bij het eerste doelpunt. 
Zijn schot ging voor langs. Aalsmeer 
was constant op de helft van TOB te 
vinden en hield het spel goed breed. 
De geroutineerde verdedigers van 
TOB hielden met overtredingen de 
stand nog op de nul. In de 23e mi-
nuut was het de altijd ijverige Wieger 
Visser die zich langs zijn tegenstan-
der wurmde en zijn schot net over 
de lat zag gaan. Aalsmeer moest 
oppassen. De counters hoog inge-
bracht door Jesse Lissaur waren ge-
vaarlijk en vooral Ferry Noordhuis is 
met zijn lengte en fysiek een levens-
gevaarlijke spits. Zo ook in de 29e 
minuut toen hij uit het niets op doel 
schoot. Sander Bakker verwerkte de 
bal tot corner. Toen Ilker Yildiz in de 
30e minuut voor de zoveelste maal 
langs zijn tegenstander gleed werd 
hij weer onderuit gehaald en dit-
maal binnen de 16 meter. Scheids-
rechter Ter Weel legde de bal op de 
stip. Erik Rijkmans schoot de pe-
nalty onberispelijk in, 0–1. Met de-
ze stand werd de rust ingegaan. De 

tweede helft was nog maar 4 minu-
ten oud toen Ilker Yildiz de achter-
lijn haalde en zijn voorzet ternau-
wernood door Dennis de Wolff kon 
worden onderschept. In de 53e mi-
nuut was het weer Ilker Yildiz, die 
in de 16 meter werd gepakt, maar 
behalve een blessure kreeg hij hier 
niets voor. Een mooie combinatie in 
de 63e minuut. Een crosspass van Il-
ker Yildiz over de breedte op Calvin 
Koster die de bal in één beweging 
op de vrij voor doel staande Wie-
ger Visser schoof. Met een beheers-
te schuiver klopte hij de Wolff voor 
de tweede paal, 0–2. Aalsmeer cre-
eerde kans op kans, maar de ‘knock 
out’ voor TOB liet op zich wachten. 
Een grote kans in de 76e minuut 
voor Calvin Koster, toen hij alleen 
op de doelman afging en de hoek 
uit kon kiezen, maar hard tegen de 
Wolff opschoot. Een opstootje in de 
79e minuut werd door scheidsrech-
ter Ter Weel met twee keer rood – 
voor Donny Bos van TOB en Stefan 
v.d. Dussen – bestraft. Het vuurtje 
was opgestookt en TOB gooide zijn 
fysiek er nog eenmaal tegenaan. Uit 
een vrije trap in de 83e minuut from-
melde Jordi Klein de van de paal te-
rug stuitende bal in het doel, 1–2. 
Aalsmeer had het even niet meer. 
De gelijkmaker hing in de lucht. 
Sander Bakker was goed op dreef 
en trad resoluut op. Het werden nog 
10 hectische minuten. Aalsmeer 
kreeg ook nog grote kansen op 3–
1. Heel Aalsmeer was blij toen na 
90 minuten Ter Weel voor het einde 
floot en de 3 punten in de tas zaten. 
Zaterdag 17 april speelt Aalsmeer 
thuis aan de Dreef tegen SCW. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur.  

Jack van Muijden

Klaverjassen bij 
Supporters
Kudelstaart - Vrijdagavond 16 april 
organiseert de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart een klaverjasavond 
waarbij mooie prijzen zijn te win-
nen. Driemaal worden de kaarten 
geschud. Tussen het tweede en het 
derde spel worden loten verkocht 
voor de grote loterij, waarvoor deze 
avond opnieuw fantastische prijzen 
op de tafel staan uit gestald. Kom 
gerust met familie, vrienden, club-
genoten en buren naar deze kla-
verjasavond in het dorpshuis te Ku-
delstaart.Aanvang 20.00 uur en het 
inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro.

Jan winnaar bij 
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorps-
huis in Kudelstaart. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. 
Op  donderdag  8 april is het klaver-
jassen gewonnen door Jan Weij met 
5260  punten, gevolgd door Geertje 
Koopstra met 5187 punten en Henk 
van Wichen met 4966 punten. 
De hoogste eer bij het jokeren heeft 
Rie van der Jagt behaald met 180 
punten. 
Op de tweede plaats is Jan Bon ge-
eindigd met 262 punten.

Goud, zilver en brons voor 
trampolinespringen Omnia 
Aalsmeer - Zaterdag 10 april vond 
in de Proosdijhal de eerste plaat-
singswedstrijd district West plaats. 
Om 10.00 uur was de opmars, daar-
na werd gestart met het eerste be-
gin van de wedstrijd, het individue-
le springen. 
Na één verplichte en twee keuze-
oefeningen gesprongen te hebben, 
volgden de uitslagen. Bij de instap-
pers gemengd E is Donnatella op 
de eerste plaats geëindigd, Tanja 
op de derde, Lars werd vierde, Kali-
na zevende en Don eindigde op een 
mooie tiende plaats. 
Bij de Pupillen gemengd E werd Eli-
ane tweede, Sybine keurig derde, 
Anouk tiende, Matthias negende, 
Bonita tiende en Joyce eindigde als 
dertiende. Daarna was het de beurt 
aan de Jeugd gemengd E, met twee 
springers van Omnia. Aicha eindig-
de op een mooie derde plaats en 
Naomi v.d. C. werd keurig zevende. 
Bij de jeugd gemengd D mooie oe-
feningen en dat resulteerde  in een 
derde plaats voor Ebbie, een achtste 
plaats voor Mila, Sabine elfde, Es-
ther dertiende en voor Govert een 
veertiende plaats. 
Ook in de klasse D Junior/Senior 
gemengd was Omnia goed verte-
genwoordigd. Nikita mocht het po-
dium op, zij werd derde, Sanne A. 
vijfde, Sanne van Vliet zesde, Ilonka 
negende, Marinka tiende en Sharo-
na werd dertiende. 
In de klasse C Jeugd meisjes: een 
derde plaats voor Daphne. Bij de da-
mes C Senior was er goud voor Vi-
ola, brons voor Maaike en een vier-
de plaats voor Naomi de Rijk. Bij de 
junior C jongens sprong Marvin zich 
naar de eerste plaats en Max ein-
digde op twee. 
In de klasse C Senior heren een 

mooie tweede plaats voor Marc de 
Jong. Nadat de springers hun me-
daille in ontvangst hebben mogen 
nemen, was het tijd om zich om te 
gaan kleden voor het synchroon 
springen. 
Ook voor deze wedstrijd geldt één 
verplichte oefening en twee keuze 
oefeningen. Op trampoline 3 was 
het de beurt aan de instappers ge-
mengd E. Bij deze klasse mochten 
drie teams van Omnia 2000 medail-
les in ontvangst nemen, een gou-
den voor Sam en Donnatella, zilver 
voor Kalina en Tanja en brons voor 
Lars en Don. 
Bij de pupillen gemengd E was 
er zilver voor Bonita en Anouk en 
brons voor Joyce en Sybine. Jeugd 
gemengd E, zilver voor Naomi en 
Aicha. Op trampoline 2 was het de 
beurt aan de Jeugd gemengd D, 
met Sabine en Esther die eindig-
den op een keurige vierde plaats 
gevolgd door Ebbie en Mila die vijf-
de werden. Ook werd er gespron-
gen in de klasse Junior/Senior ge-
mengd D. 
Hier konden ook plakken omgehan-
gen worden. Nikita en Sanne van V. 
zilver, Sharona en Sanne A. brons en 
een mooie vierde plaats voor Marin-
ka en Ilonka. 
Bij de jeugd meisjes C brons voor 
Daphne en Danischa en bij de junior 
meisjes C goud voor Sophie en Sid-
ney. De meiden in de klasse Senior 
dames, Viola en Maaike, eveneens 
mochten goud in ontvangst nemen. 
En dan de klasse Junior Jongens C 
mochten Max en Marvin zich even-
eens een gouden medaille laten 
omhangen. 
De volgende plaatsingswedstrijd 
vindt aanstaande zaterdag 17 april 
plaats, ook in de Proosdijhal. 

Nog drie ronden te gaan 
bij ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - Sportcafé de Midi’s won 
afgelopen zaterdag 10 april en blijft 
de koploper van de ZABO zaalvoet-
balcompetitie. Met nog drie speel-
avonden op de wedstrijdkalender 
behoudt De Midi’s een voorsprong 
van vier punten  op zowel DGL als 
de Jet Set BV. De titelstrijd is nog 
niet beslist want De Midi’s spelen 
nog tegen Schijf Grondboringen (17 
april), De Jet Set BV (1 mei) en LE-
MO-gaat-los (15 mei). Mocht De 
Midi’s komende zaterdag punten la-
ten liggen tegen Schijf Grondborin-
gen, dan wordt de wedstrijd van 1 
mei tegen De Jet Set BV wel heel 
cruciaal. De 15e speelronde van de 
ZABO vond 10 april plaats in sport-
hal de Bloemhof en de duels wer-
den gearbitreerd door de scheids-
rechters Sian Knetsch en Mike van 
Miltenburg. Piller Sport tegen DGL 
kreeg als uitslag 0-5 toebedeeld. 
LEMO-gaat-los tegen De Jet Set BV 
eindigde met een ruime 2-10 zege 
voor De Jet Set. De wedstrijd tussen 
Schijf Grondboringen en Amsec Be-
veiliging was voor het publiek een 
stuk spannender. Bij de rust leidde 
Schijf Grondboringen met 5-4. Tij-
dens de eerste twaalf minuten van 
de 2e helft werd er niet gescoord. 
In de slotfase produceerde het team 
van Schijf drie goals waardoor Am-
sec Beveiliging een 8-4 nederlaag 
moest incasseren. Vervolgens trad 
LEMO aan tegen Accon. Veel doel-
punten maar géén punten voor de 
ploeg van Leo Moolhuijsen. Accon 

zegevierde met 9-6 en staat nu ste-
viger op de vijfde plaats. Het slot-
duel was dé topper van de avond, 
te weten Sportcafé de Midi’s te-
gen Mantel Makelaars. Anders dan 
de einduitslag doet vermoeden had 
Mantel na de 0-1 flink kunnen uit-
lopen. De Midi’s herstelde zich op 
tijd en scoorde drie maal waardoor 
de ruststand 3-1 was. In de tweede 
helft werd het spannend na de 2-3 
door Sennan Jacub. Hierna liep de 
Midi’s uit en in de 40e minuut gaf 
het scorebord 6-2 aan. In de slotfa-
se vielen er nog vijf goals waardoor 
de lijstaanvoerder een ruime 10-3 
overwinning boekte. Robin Ousso-
ren scoorde vijf doelpunten voor de 
De Midi’s.
ZABO op 17 april
De ZABO-competitie wordt zater-
dag 17 april in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg voortgezet met 
de 16e ronde. Het programma is als 
volgt: om 18.35 uur Mantel Make-
laars tegen Amsec Beveiliging. Om 
19.20 uur Schijf Grondboringen te-
gen Sportcafé de Midi’s. Om 20.05 
uur De Jet Set BV tegen Accon. Om 
20.50 uur DGL tegen LEMO-gaat-
los en om 21.35 uur LEMO tegen 
Piller Sport. De toegang is gratis.
Stand na ronde 15: 
Sportcafé de Midi’s 15-37, DGL 
15-33, De Jet Set BV 15-33, Schijf 
Grondboringen 15-29, Accon 15-24, 
Mantel Makelaars 15-21, Piller Sport 
15-19, Amsec Beveiliging 15-13, LE-
MO 15-9, LEMO-gaat-los 15-0.

Nu opgeven voor 25ste 
Stratentoernooi RKDES
Kudelstaart - Zondag 16 mei wordt 
voor de 25e keer in de historie het 
RABO Stratentoernooi  georgani-
seerd. Het toernooi vindt plaats op 
sportpark Calslagen, het onderko-
men van voetbalvereniging RKDES 
Kudelstaart. 
Het toernooi staat ook dit jaar weer 
in het teken van sportiviteit en ge-
zelligheid. Mede daarom is de Fair 
Playcup misschien wel de belang-
rijkste prijs. Op de velden van RK-
DES wordt vanaf 09.30 uur gestart. 

De wedstrijden staan onder leiding 
van de diverse scheidsrechters en 
ook dit jaar zijn de gebruikelijke re-
glementen van toepassing. Eén van 
de belangrijkste regels is dat er ver-
plicht dames in de teams aanwezig 
moeten zijn. De muzikale begelei-
ding deze dag wordt verzorgd door 
dj Jan Springintveld. Het aanmel-
dingsformulier is te vinden op de 
website www.rkdes.nl. Inschrijven is 
mogelijk tot en met zaterdag 1 mei, 
18.00 uur.

Met deelname ruim 55 aanspanningen

Menwedstrijden in het Bos
Aalsmeer - Op zondag 18 april 
worden koetsiers en hun paarden 
wederom op hun rijvaardigheid ge-
test tijdens de jaarlijks terugkeren-
de samengestelde menwedstrijd 
die wordt georganiseerd door de 
Hoofdstad Aanspanning. Er zullen 
aan dit grootse evenement ruim 55 
aanspanningen deelnemen: Enkel-
spannen, tweespannen, vierspan-
nen en zelfs de bijzondere tandem 
zullen het weer tegen elkaar opne-
men. De wedstrijd wordt gehouden 
worden in de arena van de Amster-
damse manege aan de Kalfjeslaan 
25 te Amstelveen. De start is om 
8.30 uur en de wedstrijddag duurt 
tot circa 17.00 uur.  Als eerste zal 
de dressuurproef gereden worden, 
waarbij de gangen, gehoorzaam-
heid en presentatie zullen worden 
getest en beoordeeld. Daarna volgt 

een circa 15 kilometer lange mara-
thon kriskras door het Amsterdam-
se Bos met daarin stap-, draf-, en 
vrijegang trajecten. Tussendoor zul-
len de paarden of pony’s door vee-
artsen worden getest op hun condi-
tie door middel van het meten van 
hun temperatuur en polsslag. In de 
vaardigheidsproef wordt gelet op 
conditie, gehoorzaamheid en soe-
pelheid door de paarden, dit door 
de aanspanningen te laten dra-
ven over een parcours met pionnen 
waar tennisballen zijn opgezet. Ui-
teraard telt het vakmanschap van de 
koetsier ook mee voor de uiteinde-
lijke puntentelling. Het beloofd een 
zeer bijzondere dag te worden. De 
toegang is gratis en er is voldoen-
de parkeergelegenheid. Meer in-
formatie is te vinden op de website  
www.hoofdstadaanspanning.nl.

Voetbalwedstrijd tegen KDO
‘Dikke’ winst DES-dames
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
speelden de dames van RKDES te-
gen KDO uit De Kwakel. De meiden 
wisten hun ongeslagen status te be-
houden door in De Kwakel met 11-
22 (ruststand 4-11) te winnen. De 
ploeg van coach Jan v/d Schouw 
luisterde nauw gezet naar de op-
dracht die hij mee had gegeven, na-
melijk snel een flinke voorsprong ne-
men en niet meer uit handen geven! 
Mooie doelpunten zijn onder andere 

gemaakt door Franka van Bemme-
len en Jolien v/d Voort. Het plubliek 
zag een mooie en snelle wedstrijd 
met een verdediging als een blok. 
Met de uitstekende doelvrouwe Na-
tasja v/d Kouwenhoven kon er niets 
meer misgaan. Op zondagochtend 
om 10.00 uur treedt RKDES aan te-
gen de nog enige concurrent, Vo-
lendam. De eerst volgende wedstrijd 
thuis is zondag 25 april om 12.15 uur 
tegen DSS.
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6-Ballentoernooi 
in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 17 april 
organiseert café Sportzicht aan de 
Sportlaan een zes-ballenbiljarttoer-
nooi. Het toernooi begint om 20.00 
uur en om 23.00 uur wordt de fina-
le gespeeld. Iedere biljartliefhebber 
kan meedoen, voor 1 euro per po-
ging. 
Er kunnen meerdere pogingen ge-
waagd worden. Inschrijving is mo-
gelijk aan de bar. De deelnemers 
mogen tot 22.30 uur spelen en pro-
beren om een plek in de finale te 
behalen. Er zijn leuke prijzen te ver-
dienen tijdens dit toernooi. Natuur-
lijk is het aanmoedigende publiek 
ook van harte welkom.

De Pomp houdt 
jaarvergadering
Aalsmeer - Op maandag 19 april 
houdt buurtvereniging De Pomp 
haar jaarlijkse jaarvergadering. Le-
den worden van harte welkom ge-
heten met koffie en toebehoren om 
19.30 uur in ’t Baken, het vereni-
gingsgebouw in de Sportlaan. Na 
de vergadering, die maximaal een 
half uur duurt, worden nog twee 
speelrondes gespeeld met klaver-
jassen, hartenjagen, sjoelen en bij 
voldoende animo rummicub. Ook is 
er weer een fantastische verloting 
met prachtige prijzen. Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp, tel. 344107.

Aalsmeer - Op tweede paasdag 
is op het terrein van VVA het Wim 
de Vos toernooi gespeeld. Omdat in 
2009 de jeugd van RKAV en VVA sa-
men zijn gegaan in Jong Aalsmeer 
United, was het de eerste keer dat 
JAU kon deelnemen aan dit toer-
nooi. Groot was natuurlijk de vreug-
de toen JAU D5 de titel op zijn naam 
mocht schrijven. 
Nadat de eerste drie wedstrijden 
door de D5 werden gewonnen, 
mocht de ploeg aantreden voor de 
finale tegen de winnaar van de an-
dere poule, de D3 van Amstelveen/
Heemraad.  In het eerste kwar-

tier waren beide teams gelijkwaar-
dig, toch kwam  JAU in die perio-
de door een echte counter op voor-
sprong. Na de 2-0 moest Amstel-
veen/Heemraad zijn keeper wis-
selen en was het hek van de dam. 
JAU D5 rook de overwinning  en 
trakteerde het publiek op een paar 
mooie doelpunten. Uiteindelijk won 
de ploeg de finale met 5-0. De Wim 
de Vos wisselbeker werd voor het 
eerst in zijn lange geschiedenis met 
trots in ontvangst genomen door 
Jong Aalsmeer United en de winst 
werd natuurlijk gevierd met patat en 
limonade.

D5 Jong Aalsmeer United 
wint Wim de Vos beker

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 6 april:
Lijn A:
1 Jan en Jaap Geleijn 59,64 
2 Theo Blom en Ko van Es 57,14
3 Matje en Juul Wentzel 55.36
4 Joke Delfos en Alex Pannekoek 53.57
5 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 52.86
6 Lucas Rombouts en Gert Wentzel 52.86
7 Jan en Krijnie Joore 51.43
8 Gré Aartse en Jasper Blom 47.50
9 Marianne Joore en Herma Raggers 44.29
10 Françoise Daudel en Tilly Eveleens 42.86
Lijn B
1 Oege de Jong en Ang. Korenromp 62.20

Eerste klasse Leidse schaakbond
AAS 3 redt het net niet
Aalsmeer - Het derde team van 
schaakclub AAS heeft de laatste 
wedstrijd in de eerste klasse van de 
Leidse schaakbond verloren. Daar-
mee is AAS 3 op de zesde plaats 
(van 8) geëindigd. Door de versterk-
te degradatie uit de promotieklasse 
betekent dit helaas dat AAS 3 ook 
is gedegradeerd. De wedstrijd te-
gen Zwarte Pion 1 uit Lisse verliep 
niet eens zo slecht voor AAS 3, on-
danks het grote rating verschil tus-
sen de teams. De Zwarte Pion liep 
wel uit naar 3-0, maar veerkrachtig 
genoeg kwam AAS 3 terug naar 3-
3. Alleen een overwinning was ge-
noeg voor AAS dus er werd wat ge-
gokt, wat niet goed afliep. De Zwar-
te Pion werd door het 5-3 resultaat 
kampioen op 1 bordpunt. Voor AAS 
3 wisten Henk van Leeuwen, Paul 
Karis en Martin Nagtegaal te win-
nen, waar nederlagen van Klaas 
Spaargaren, Sipco Schimmel, Nico 
van Ruiten, Martin van Zaanen en 
John van der Hoeven.

AAS Semi Open 
Afgelopen vrijdag vond de zes-
de ronde plaats van het AAS Semi 
Open Kampioenschap. Jeffrey van 
Vliet had het hele kampioenschap al 
flink gescoord. Alleen Jasper van Eijk 
kon een beetje volgen. In de zesde 
ronde wist Jeffrey Henk Noordhoek 
te verslaan terwijl Jasper het onder-
spit dolf tegen Paul Schrama. Hier-
door komt Paul naast Jasper op de 

tweede plaats met 4 punten maar 
is Jeffrey niet meer in te halen met 
5,5 punt. AJ Keessen komt door een 
overwinning op Berrie van Leur ook 
op 4 zodat de strijd om de tweede 
plaats nog erg spannend is. In an-
dere uitslagen van de zesde ronde 
wist Ben de Leur Paul Karis te ver-
slaan ondanks dat Paul nog voor-
deel had in het vroege middenspel. 
Ben komt hierdoor op 3,5 punt, net 
als Bob Feis die Henk van Leeuwen 
versloeg. Schaakclub AAS schaakt 
iedere vrijdagavond in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, daarna start de competi-
tie tot 01.00 uur. Voor inlichtingen: 
0297-324459 of 0297-268954. Ho-
mepage: http://www.aas.leisb.org.

Prima herstel van RKDES
Kudelstaart - Na het teleurstellen-
de paasweekend met een gelijkspel 
en een verlies, herstelde het team 
van Rob Wever zich uitstekend, door 
afgelopen zondag  verdiend te win-
nen van S.V. Nieuw West. RKDES 
kende in haar thuiswedstrijd tegen 
het Amsterdamse Nieuw West de 
nodige personele problemen. Door 
schorsingen misten de Kudelstaar-
ters Dennis Kooyman, Eddy Jansen 
en aanvaller Roald Pothuizen. Bei-
de teams begonnen voorzichtig aan 
de wedstrijd. 
Het duurde tot de 11e minuut voor-
dat RKDES de eerste kans kreeg. 
De actieve Ibrahim El Ahmadi gaf 
de bal prima voor, Marco v.d. Jagt 
raakte de bal niet goed, zodat de 
eerste kans verloren ging. Daarna 
kreeg Nieuw West een paar kan-
sen, RKDES kreeg in de 13e mi-
nuut een enorme domper te verdu-
ren. Een van de betere RKDES-ser, 
Robin Versteeg, viel uit met een ern-
stige knieblessure. Overigens werd 
hij goed vervangen door Moham-
med El Ahmadi. Even waren de Ku-
delstaarters van slag, maar in de 
16e minuut kreeg het toch loon naar 
werken. Verantwoordelijk waren de 
gebroeders Lentjes, 
Koen Lentjes zette een goede aan-
val op rechts en schoot de bal sub-
tiel voor het doel, waar zijn broer 
Gijs Lentjes op de juiste plaats 
stond en beheerst raak schoot. RK-
DES op een 1-0 voorsprong. Vervol-
gens kwam Ibrahim El Ahmadi een 
aantal keren gevaarlijk in het straf-
schopgebied. In de 36e minuut gaf 
dezelfde speler de bal perfect voor, 
Marco v.d. Jagt kreeg niet wat hij 
verdiende. Hij schoot fraai de bal in 

de kruising, maar de bal werd goed 
gekeerd door de keeper van Nieuw 
West. RKDES werd in het verloop 
van de eerste helft nog sterker en 
werd in de 38e minuut beloond met 
een doelpunt van wederom Gijs Len-
tjes, hij rondde de voorzet van Ibra-
him El Ahmadi fraai af door hoog in 
het doel te schieten. De tweede helft 
zette Nieuw West even aan, maar de 
RKDES keeper Ivo Peters redde een 
aantal keren op fraaie wijze. 
De Kudelstaarters kregen een aan-
tal kansen, zoals Mischa v.d. Scheur 
en Marco v.d. Jagt. Maar telkens lag 
de keeper van Nieuw West goed in 
de weg. In de 70e minuut was er een 
opvallend incident. Scheidsrech-
ter F. Ozyar stuurde de grensrech-
ter van Nieuw West naar de kleed-
kamer, wegens commentaar op de 
leiding. In de 80e minuut kwam Ivo 
Lentjes, de goed spelende Marco 
v.d. Jagt aflossen. 
Dezelfde Lentjes werd in de 82e mi-
nuut onderuit gehaald in het straf-
schopgebied, de scheidsrechter 
gaf terecht een strafschop. Nor-
maal neemt Jeffrey Stravers de pe-
nalty’s, maar deze keer mocht Robin 
Spaargaren de strafschop nemen. 
De laatst genoemde speler schoot 
overtuigend raak en scoorde hier-
mee zijn eerste doelpunt in de 
hoofdmacht van RKDES. 
Het team van Rob Wever kwam hier-
door op een beslissende 3-0 voor-
sprong. 
In de slotfase kwam deze voor-
sprong dan ook niet meer in gevaar. 
Een dikverdiende overwinning, door 
een hardwerkend RKDES.

Ad Verburg

Voetbalwedstrijd tegen Ankaraspor
RKAV neemt punten mee!
Aalsmeer - Met tien doelpunten 
voor en één tegen heeft RKAV in 
twee wedstrijden duidelijk laten zien 
de betere te zijn. Ook zondag was 
er weer een te groot verschil tus-
sen de Aalsmeerse ploeg en gast-
club Ankaraspor. RKAV speelde de 
eerste helft eigenlijk tegen zichzelf, 
passes kwamen niet aan, maar dat 
probleem loste zichzelf op. Hoe lan-
ger de wedstrijd duurde, hoe beter 
RKAV ging spelen. Vooral de combi-
naties tussen Barry Springintveld en 
Fabian Waayman zorgden voor veel 
onrust in de Ankara gelederen. Die 
onrust werd ook vooral veroorzaakt 
door stuntelig gedrag van de laat-
ste man van de thuisclub. Een on-
behouwen speler die al bij de min-
ste aanraking de grond inspecteer-
de. Het praten tegen de  zeer goed 
lijdende scheidsrechter werd ook 
onmiddellijk bestraft met een vrije 
trap. Lang heeft de trouwe aanhang 
wel moeten wachten op een doel-
punt. Tot de dertigste minuut bleef 
het 0-0, maar toen was het raak. 
Barry Springintveld zorgde met een 
prachtige kopbal voor de 0-1, een 
stand die dik en dik verdiend was. 
RKAV liet door middel van snelle 
aanvallen van onder andere Richard 
de Vries en Edwin van Maris zien 
dat men geen genoegen nam met 

de magere voorsprong. In de vijfde 
minuut van de tweede helft kwam 
RKAV op 0-2. Een handsbal was er 
de oorzaak van dat RKAV een straf-
schop kreeg toegewezen en dat kan 
je gerust aan Eric Jansen overlaten. 
Eigenlijk was het toen gedaan met 
Ankaraspor. Veel overtredingen die 
niet door de beugel konden werden 
met geel bestraft. Het spel werd er 
door al die vergrijpen niet beter op. 
RKAV liet zich niet van de wijs bren-
gen en speelde zijn eigen spelletje, 
en met succes. 0-3 Werd het door 
Barry Springintveld. De achterhoe-
de van RKAV hield en had de touw-
tjes stevig in handen. Het zinken-
de schip Ankaraspor moest naar al-
le middelen grijpen om verder on-
heil te voorkomen. Het resultaat was 
twee rode kaarten en een doelman, 
die geblesseerd het veld moest ver-
laten. En aangezien dat men alle 
wisselspelers had opgebruikt moest 
er een veldspeler in het doel. Ook 
liep er een speler bij de thuisploeg 
in het veld met twee gele kaarten, 
niet opgemerkt door de leidsman. 
0-5 Werd het uiteindelijk door Ro-
bert van Leeuwen. Een wedstrijd 
om gauw te vergeten. Maar de drie 
punten gingen richting Aalsmeer.

Theo Nagtegaal

Oceanus Dames 1 (van links naar rechts): Puk van der Vossen, Wyke Nieu-
wenhuizen, Suzanne Weijers, Inge Nieuwenhuizen, Noëlla Hond, Marieke We-
ijers, Femmy Vergeer, Esmeralda Oldenhof en Maartje Bunschoten, Ed van 
Diemen (trainer/coach).

Waterpolocompetitie
Oceanus Dames1 kampioen!
Aalsmeer - Het eerste dames wa-
terpoloteam van Oceanus heeft za-
terdag in een thuiswedstrijd in De 
Waterlelie het kampioenschap bin-
nengehaald. Zaterdag moest het da-
mesteam waarmaken waar ze afge-
lopen seizoen naar toegewerkt heb-
ben, kampioen worden. De dames 
hadden het geluk dat dit in een du-
el was tegen de dames van Aqua-
rijn uit Nieuwegein, die op de laat-
ste plaats van de competitie staan. 
Twee weken eerder wisten de da-
mes van Oceanus in Nieuwegein al 
te winnen van Aquarijn. 
In het eerste partje waren de zenu-
wen de belangrijkste tegenstander. 
Ondanks het enorme overwicht in 
het water wisten de dames geen af-
stand te nemen van de tegenstan-
der. Het partje werd afgesloten op 
een toch verrassende 1–1 gelijke 
stand. Tijdens het tweede partje ver-

dwenen de zenuwen en kreeg het 
waterpolo instinct weer de overhand 
en kwam Oceanus met doelpunten 
van Marieke, Maartje en Wyke hal-
verwege de wedstrijd op 4–1. Daar-
na waren de dames helemaal losge-
broken en vielen de doelpunten als 
zoete broodjes. Zes doelpunten op 
rij gemaakt door Noëlla, Suzanne, 
Femmy, Inge en Maartje. 
In het laatste partje was het een 
kwestie van consolideren en rus-
tig uitspelen en werd de eindstand 
bepaald door nog drie doelpunten 
van Oceanus en één van Aquarijn, 
waarmee de eindstand kwam op 
een keurige 13–2. 
Met dit kampioenschap hebben de 
dames meer dan de verwachtingen 
waargemaakt. Vorig seizoen zijn ze 
naar deze klasse gepromoveerd en 
gaan nu al weer door naar een ho-
gere klasse.

FIQAS Aalsmeer en Björn 
Budding kiezen ander pad
Aalsmeer - In goed overleg hebben 
het bestuur van FIQAS Aalsmeer en 
hoofdtrainer van de herenselektie 
Björn Budding, besloten om vol-
gend seizoen niet met elkaar verder 
te gaan. Beiden zijn het erover eens 
dat het ambitieniveau niet binnen 
het bereik ligt van wat voor Björn 
haalbaar blijkt: 
Werk, privé en handbaltraining zijn 
moeilijk te combineren. Björn Bud-
ding was het afgelopen seizoen een 
bijzondere uitdaging aangegaan. 
Instappen als nieuwe trainer van de 
Landskampioen 2009 is zeker niet 
makkelijk en al helemaal niet wan-
neer je daarbij te maken krijgt met 
een op diverse plekken gewijzigde 

selectie. 
Desalniettemin hebben zijn in-
spanningen ertoe geleid dat FIQAS 
Aalsmeer nog steeds in de race is 
voor de landstitel 2010 en zich al ge-
plaatst heeft voor de Bekerfinale op 
13 mei in Almere.
 Een resultaat dat boven verwach-
ting is gezien alle ontwikkelingen 
binnen de selektie de afgelopen 
maanden. 

FIQAS Aalsmeer kijkt dan ook terug 
op een prettige samenwerking met 
Björn. FIQAS Aalsmeer gaat nu op 
zoek naar een opvolger voor Bud-
ding en zal deze bekend maken zo-
dra hierover iets te melden is.

Handbal
Dames FIQAS meteen door 
in de nacompetitie
Aalsmeer - Het is de dames van FI-
QAS Aalsmeer uiteindelijk nét niet 
gelukt een periodetitel te winnen in 
de Eerste Divisie, maar de ploeg ein-
digde na de reguliere competitie wel 
fraai als derde en mag alsnog deel-
nemen aan de nacompetitie. En die 
start meteen a.s. zaterdag al! 
Uit de laatste competitiewedstrijd 
bij Olympia in Hengelo hadden de 
Aalsmeerse dames 1 punt nodig 
voor een periodetitel, maar de ploeg 
kwam niet lekker in de wedstrijd. 
Het begin was matig. ‘Net of ze er 
met hun hoofd niet bij waren’, ver-
telde trainer/coach Menno de Klerk 
na afloop. Het gevolg was meteen 
een 6-2 achterstand. Toch wist FI-
QAS Aalsmeer zich prima te her-
pakken, want de dames bogen deze 
achterstand om naar een 9-7 voor-
sprong. 
Op dat moment viel echter op-
bouwspeelster Sarah Bartling uit en 
was de Klerk genoodzaakt het een 
en ander om te zetten. Dat verliep 
niet helemaal naar wens. Bovendien 
was het fysiek een vrij stevige wed-
strijd en daar hadden de Aalsmeerse 
dames op dat moment even moeite 
mee. Zo gingen de teams rusten bij 

een 16-12 stand in het voordeel van 
Olympia. Na de pauze werd de ach-
terstand in eerste instantie nóg gro-
ter (19-12), maar daarna kwam FI-
QAS Aalsmeer beter in de wedstrijd. 
Sarah kon terugkeren, het combina-
tiespel naar de cirkel ging beter en 
ook vanuit de hoeken werd nu ge-
scoord. 
Er werd hard gewerkt en dat le-
verde bijna de aansluiting op: 24-
23. Op dat moment werd echter 
een enorme kans op de gelijkma-
ker gemist en viel prompt een doel-
punt aan de andere kant. En met 
nog weinig speeltijd op de klok, 
kwamen de Aalsmeerse dames niet 
meer over deze tegenslag heen. Het 
werd uiteindelijk 27-24 voor Olym-
pia. Komende zaterdag mag FIQAS 
Aalsmeer meteen aan de bak in de 
nacompetitie, waar door vier ploe-
gen (met Bentelo, Olympia en Bevo) 
wordt gestreden om een plaats in 
de play off om een plek in de eredi-
visie. FIQAS Aalsmeer start thuis te-
gen het sterke Eurotech/Bevo, een 
ploeg die dit seizoen nieuws was in 
de Eerste Divisie, maar het daarin 
bijzonder goed doet. Het duel begint 
om 20.30 uur. Mis het niet!  

In beweging met 
Nordic Walking!
Aalsmeer - Ervaar het plezier van 
het bewegen onder begeleiding van 
fysiotherapeut en INWA’s/NSO ge-
certificeerde Instructeur tijdens de 
Introductieles Nordic Walking op 
zaterdag 24 april. Inschrijven en 
meer informatie bij Mirella Orlon; 
tel. 0297-322700. 

Volleybal
A-jeugd Oradi/Omnia kampioen
Kudelstaart - Voor de A-jeugd van 
volleybal vereniging Oradi/Omnia 
zit de competitie er op. Het team 
was dit jaar goed op dreef. Met so-
lide spel en een goede inzet is het 
kampioenschap binnen gehaald. 
Gedurende het hele seizoen legde 
het team zijn wil aan de tegenstan-
ders op. In 15 wedstrijden, waarvan 
er slechts één wedstrijd werd ver-
loren, werden slecht 6 sets wegge-
geven! Het kampioenschap is me-
de te danken aan de nieuwe trainer 
Eus Stam. Hij kreeg het team dit sei-
zoen onder zijn hoede en heeft vas-

te patronen in het spel aangebracht. 
Dimitri Lindijer en Wesley Kieften-
belt kregen de taak van spelverde-
ler op zich. Zij moesten de buiten-
aanvallers Patrick van den Hoek, 
Joost van Itterzon, en de midden-
aanvallers Arco Oliemans en Hessel 
Anema in stelling brengen. Met veel 
slagkracht of geplaatste ballen wis-
ten zij de nodige punten te scoren. 
Voor volgend seizoen ligt er voor het 
team een nieuwe uitdaging in het 
verschiet. Ze spelen dan niet meer 
in de jeugdcompetitie maar komen 
uit in de Heren derde klasse.

Promotie Oceanus zwemmers
Aalsmeer - In een spannende fi-
nale van de landelijke zwemcom-
petitie in Oldenzaal wist Oceanus 
als tweede te eindigen en daardoor 
promotie af te dwingen naar de lan-
delijke hoofdklasse. Daardoor be-
hoort Oceanus nu bij de beste vijf-
tien ploegen van Nederland. Al om 
6 uur op zondagochtend vertrok-
ken de zwemmers, coaches en be-
geleiders per bus van Doelen Coach 
Services naar het oosten des lands. 
Daar moest eerst nog even een goe-
de plek in het zwembad geregeld 
worden, waarna om 10 uur de strijd 
los kon barsten. De eerste twee es-
tafettes waren een prooi voor Ocea-
nus. De jongste zwemmers zorgden 
daardoor voor een flinke voorsprong 
in het klassement. Op de volgende 
nummers werd deze voorsprong ge-
consolideerd, zodat de middagpau-
ze met voorsprong kon worden in-
gegaan. Pas na 32 van de 45 pro-
grammanummers moest de kop-
positie uit handen worden gegeven 
aan Bikkel Hoogeveen, die verwoe-
de pogingen deed om in de hoofd-
klasse te mogen blijven. Uiteinde-
lijk gaf hun overtal aan dames se-
nioren de doorslag ten koste van 

Oceanus en wonnen zij het klasse-
ment. De derde ploeg die ook naar 
de hoofdklasse gaat was het orga-
niserende OZ&PC. Een gekleed wa-
terballet van zwemmers en trainers 
na afloop kon dan ook niet uitblij-
ven. Na een tussenstop bij de De-
venter McDonalds werd de bus rond 
half negen opgewacht in Aalsmeer 
door voorzitter Jan Weijers, die al-
le zwemmers, trainers en begelei-
ders met bloemen huldigde. Een 
uitgebreid verslag over deze wed-
strijd en de uitslagen zijn te lezen op  
www.zsc-oceanus.nl.

2 G. Vermeer en Martin v.d. Laarse 60.42
3 Jan van Ginkel en Dick Elenbaas 60.12
4 Joris en Rietje van der Zwaard 53.57
5 Pieter en Erna Jongkind 51.79
6 Jan en Mien Korenwinder 50.60
7 Piet van Hoek en Coby Blom 50.00
8 Coby en Gerrit van Leeuwen 47.32
9 Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk 47.02
10 Anny en Sima Visser 44.35

Lijn C
1 Guus en Mieke van Neijenhof 58.93
2 Gonny en Pim van der Zwaard 57.86
3 Piet Vis en Jan van Zwieten 56.79
4 Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 53.21
5 Rob Raggers en Martin  Lammers 52.50
6 Rina en Laurens Veldt 52.50
7 An Joore en Mien van der Laarse 51.07
8 Marthe en Theo Teunen 47.14
9 R. Doornbos en Tineke Molenaar 45.71
10 F. Blommestijn en H. v. Mastwijk 45.71

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 21 april 
worden vanaf 14.00 uur weer de 
kaarten geschud voor de wekelijk-
se soosmiddag van de OVAK in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 7 april is ge-
wonnen door Griet Maarsen met 
4956 punten, gevolgd door Tom Ver-
laan met 4854, Daan Sandee met 
4824 en Kees v/d Meer met 4698 
punten.
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Van links naar rechts: Britt Wagenaar, Rosanne Verburg, Natasja Rommerts 
(zittend), Melissa Lagerburg en Elise Wanner. 

Ritmische gymnastiek
Achtste plaats voor groep 
van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Zondag 11 april vond 
de eerste landelijke groepswedstrijd 
voor het A/B-niveau plaats. De gym-
nasten en trainster moesten ver rei-
zen: Naar Bergum in Friesland. De 
groep van Omnia doet mee in ca-
tegorie 3B en bestaat uit Rosanne 
Verburg, Britt Wagenaar, Melissa 
Lagerburg, Elise Wanner en reserve 
Natasja Rommerts. 
Omdat Rosanne dit seizoen gebles-
seerd is geweest, deed zij niet mee, 
maar Natasja. Rosanne was wel 
meegekomen om haar trainings-
maatjes aan te moedigen. In een 
kleine gymzaal was het erg druk 
met alle groepen, er was dan ook 
weinig ruimte om in te turnen. Toch 
was er de gelegenheid om de oefe-
ning door te nemen en de wissels te 
oefenen. Na een uur was de groep 
van SV Omnia 2000 aan de beurt. 

De vier meiden lieten een nieuwe 
oefening met touw zien. Er is de af-
gelopen weken hard getraind om 
tot een goed resultaat te komen. 
De oefening ging redelijk goed. Er 
werden geen grote fouten gemaakt. 
Wel ging het wat ongelijk, waar-
door het uitvoeringscijfer lager uit-
viel dan gehoopt. Uiteindelijk scoor-
de de groep 13,850 en dit was goed 
voor de achtste plaats. Aangezien 
er 21 groepen meededen, is dit een 
goed resultaat. De doelstelling was 
de top tien en dat is gelukt. De vol-
gende groepswedstrijd is op 22 mei 
in Zwijndrecht. Als de groep dan 
weer in de top tien eindigt, plaatst 
de groep zich voor het NK op 19 en 
20 juni in Amsterdam. Geïnteres-
seerd in ritmische gymnastiek? Kijk 
dan op www.svomnia.nl voor meer 
informatie.

Handbal jeugd
Jongens B1 FIQAS naar NK
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer nemen aanstaande 
zaterdag 17 april deel aan het Ne-
derlands Kampioenschap zaalhand-
bal voor B-junioren in de Sporthal-
len Zuid in Amsterdam. De B1 is in-
gedeeld in een poule met BPZ/Uni-
tas, Vrone en BFC en speelt de eer-
ste wedstrijd om 10.05 uur in hal 2. 
Daarna volgen nog poulewedstrij-
den om 11.45 uur (in hal 3) en 13.25 
uur (hal 2). Hierna spelen de num-
mers 1 en 2 uit de poules om 15.05 
uur een kruiswedstrijd tegen de 
nummers 1 en 2 uit de andere poule 
om te bepalen wie er naar de fina-
le gaat. In de andere poule strijden 
Helius, Olympia ’89, Swift Arnhem 
en Cometas. De finale om de lands-
titel vindt plaats om 16.45 uur.    

B, C en D-teams
Zondag 11 april moesten de mannen 
van de B1 van FIQAS Aalsmeer een 
veldcompetitie wedstrijd spelen te-
gen Volendam. In de eerste helft van 

de buitencompetitie hadden ze nog 
verloren met twee punten verschil, 
dus ze hadden iets goed te maken. 
Het spel ging gelijk op, maar uitein-
delijk wisten de Aalsmeerse hand-
ballers dit keer te winnen met 24-
19. De B2 moest het zondag opne-
men tegen het Amsterdamse DSG. 
Vorige keer, aan het begin van het 
seizoen, was de wedstrijd verloren 
met 22–10! Dit keer dachten de jon-
gens gewonnen te hebben, maar de 
scheidsrechter dacht daar anders 
over. Hij had een eindstand van 21-
21 op zijn kaart staan. Toch een pri-
ma wedstrijd van de B2.
De meiden C1 moest een uitwed-
strijd spelen bij KDO in de Kwakel: 
een echte streekderby. De einstand 
was een verdiende overwinning voor 
Aalsmeer met 17-7. Afgelopen zater-
dag speelden de D meiden van FI-
QAS Aalsmeer tot slot een wedstrijd 
in Lijnden tegen VOS. De Aalsmeer-
se meiden konden met een eind-
stand van 6-4 weer naar huis.

Interessante bezoeken voor 
de Tsjernobyl kinderen 
Aalsmeer - De 32 Wit-Russische 
kinderen hebben de afgelopen we-
ken weer een paar interessante be-
zoeken kunnen brengen. Op 31 
maart verzamelde de groep zich om 
ongeveer 8.30 uur bij de hoofdin-
gang van bloemenveiling Flora-
Holland aan de Legmeerdijk. Via 
de toeristen loopbrug werd vol be-
langstelling gekeken naar de enor-
me hoeveelheden bloemen en plan-
ten die zojuist waren geveild of nog 
voor de klok moesten. Met grote 
ogen werd gekeken naar alle trek-
kertjes die kris-kras door elkaar rij-
den om de producten bij de juiste 
bloemenexporteur af te leveren. Met 
enige uitleg werd steeds duidelijker 
hoe het veilen in z’n werk gaat en 
op dat moment wisten die kinderen 
nog niet dat ze later die morgen zelf 
‘inkoper’ zouden worden. Er werd 
halverwege de morgen een bezoek 
gebracht aan de kas waar monsters 
staan van alle mogelijke planten en 
waar bestellingen kunnen worden 
geplaatst. Verbaasd keken de kin-
deren toen ze zelf op een tribune 

mochten plaatsnemen en het ‘vei-
len’ voor hen begon. Dat had tot re-
sultaat dat alle 32 kinderen met een 
bloemetje of plant naar hun gastou-
ders huiswaarts keerden. Tenslotte 
werd door de FloraHolland fotograaf 
nog een groepsfoto gemaakt en dit 
betekende tevens het einde van een 
zeer leerzame ochtend. Enkele da-
gen later volgde een bezoek aan 
Linnaeushof in Bennebroek en af-
gelopen zaterdag was de hele groep 
te gast bij de Aalsmeerse vrijwilli-
ge brandweer. Dit was voor de kin-
deren opnieuw een dag die zij zich 
altijd zullen blijven herinneren. Op 
korte termijn zullen nog enkele leu-
ke uitjes plaatsvinden waarvan ook 
verslag zal worden gedaan. De ST-
KA is onder de indruk van alle me-
dewerking die wordt verleend om 
de kinderen zo veel mogelijk te laten 
genieten.Toch zal het niet lang meer 
duren voordat de groep weer huis-
waarts zal keren. Want de vertrek-
datum van 26 april laat niet zo heel 
lang meer op zich wachten, dan zijn 
de bijna twee maanden al weer om.  

BMX-ers van UWTC goed 
van start in Haaksbergen
Uithoorn - Na een lange koude 
winter stonden de BMX-ers van on-
geduld te trappelen om weer van 
start te gaan. Na een voor de UWTC 
succesvol verlopen opening van de 
BMX West Competitie vorig week-
end in Heiloo, ging op 10 en 11 april 
de Nationale Competitie van start in 
Haaksbergen. Maar liefst 634 deel-
nemers verdeeld over 101 manches 
streden in hun leeftijdsklasse om de 
felbegeerde punten. Punten die niet 
alleen meetellen voor de einduitslag 
in de competitie over zes wedstrij-
den, maar ook meetellen voor de 
kwalificatie voor deelname aan het 
Nationaal Kampioenschap dat eind 
mei zal plaats plaatsvinden in Kam-
pen. UWTC was met 27 rijders ver-
tegenwoordigd in 14 klassen. Van 
in deze 27 rijders wisten 13 rijders 
de manches te overleven. Vervol-
gens werden 3 rijders uitgeschakeld 

in de kwart finale en voor 7 rijders 
eindigde de wedstrijd na de halve 
finale. Slechts Donne van Spanke-
ren, Bart van Bemmelen en Michael 
Schekkerman wisten zich te kwali-
ficeren voor de finales waarin Don-
ne toch wel moeite had de koplo-
pers te volgen. Hij werd uiteindelijk 
zevende. Bart was goed weg, maar 
kwam niet goede uit op de eerste 
hindernis waardoor hij bijna stil viel. 
Hij wist zich snel te herstellen en 
wist nog als vierde te eindigen. Mi-
chael tenslotte reed de hele dag erg 
sterk, maar trok bij de start zijn voet 
uit zijn clickpedaal. Vanuit het ach-
terveld wist hij na een spectaculaire 
inhaalrace toch nog als derde te fi-
nishen. De volgende wedstrijd is de 
tweede wedstrijd in de BMX West 
Competitie op 18 april in Velsen-
Noord. Meer informatie over BMX is 
te vinden op www.uwtc.nl/bmx.

Boven van links naar rechts: Anouk Meijerhoffen, Rosa Grosscurt, Mariska 
Bus en Erik van Veen. Onder van links naar rechts: Paulien Bakker, Kirsten van 
Veen, Luna  Engelschman, Jade Visser, Lizzy de Jong en Kirsten Wagenaar.

Volleybal
Oradi/Omnia MC1 kampioen
Aalsmeer - Het meisjesteam MC1 
van de volleybalvereniging Ora-
di/Omnia in Kudelstaart is afgelo-
pen vrijdag kampioen geworden. Tot 
op de laatste competitiewedstrijd 
was het spannend. Vrijwel het he-
le seizoen stond de grote concur-
rent Haarlem MC1 met één wed-
strijd meer gespeeld aan kop. In de 
drie onderlinge wedstrijden tegen 
het fanatieke Haarlem had Oradi 
net steeds de winst kunnen pakken. 
Oradi had vrijdag voldoende aan 
een 2-1 winst tegen VHZ uit Nieuw 
Vennep om Haarlem van de eerste 
positie te verdringen. Voor een en-
thousiast publiek wisten de meiden 
in de uitwedstrijd hun hoofd koel te 
houden. Met redelijk gemak werden 
de eerste twee sets van VHZ ge-
wonnen: 16-25 en 18-25. Maar Ora-
di was gretig en wilde de volledi-
ge setwinst pakken. Halverwege de 
derde set leek het mis te gaan. De 
spanning en de zenuwen sloegen 
toe. VHZ rook de setwinst en werd 
steeds enthousiaster om de kampi-
oen van de competitie met een set-

verlies naar huis te sturen. Vier pun-
ten tegen het eind van de set vroeg 
de coach Erik een tactische time out 
aan. Oradi pakte direct de draad 
weer op en sprintte naar de winst 
van de derde set: 24-26. Na het val-
len van het laatste punt sprongen 
de meiden van opluchting en blijd-
schap een gat in de lucht. Namens 
de Nevobo kreeg eenieder een me-
daille omgehangen. Een kampi-
oensbeker kon natuurlijk ook niet 
ontbreken. Een ereronde met bloe-
men door de sporthal ontlokte van 
andere toeschouwers op de tribu-
nes een verdiend applaus.
Vorig jaar werd het MC1-team nog 
tweede. Dit seizoen heeft het team 
een geweldige groei doorgemaakt. 
Het sterkste punt is vooral de ser-
vice, de lengte aan het net en een 
geweldig positieve sfeer. Trainster 
Mariska heeft flink aan de vorm ge-
schaafd. Coach Erik bracht vooral 
de rust in het team. De yel van het 
seizoen was ‘èèn power’. Dat heeft 
zeker een steentje bijgedragen tot 
het kampioenschap!

SV Omnia 2000 toestelturnen
Kim Nederstigt vierde bij 
Regiokampioenschappen
Aalsmeer - Zaterdag 10 april  von-
den de Regiokampioenschappen 
toestelturnen  voor de vijfde divi-
sie plaats in de turnhal  van  Turna-
ce Gymnastics  in Amsterdam-Slo-
ten. Van SV Omnia deden zes turn-
sters onder leiding van trainster An-
neke Nap mee aan deze wedstrij-
den. Deze zes turnsters hadden zich 
via goede resultaten bij de rayon-
wedstrijden voor deze regiokampi-
oenschappen geplaatst. Bij de ca-
tegorie instap turnden Leonie Hel-
ling, Jasmin Aileen en Guo-Xin Ver-
hoef. Zij turnden alle drie voor het 
eerst in de vijfde divisie. In totaal 
turnden 38 instappers voor plaat-
sing van de Districtskampioen-
schappen. Leonie, Jasmin en Guo-
Xin turnden een goede wedstrijd, 
maar kwamen tekort voor plaatsing. 
Leonie werd 19e en Jasmin en Guo-
Xin behaalden resp. de 24e en 25e 
plaats. Jasmin had tot het laatste 
toestel de beste kansen op plaat-
sing, maar helaas mislukte de buik-
draai aan de brug. Bij de categorie 
jeugd turnde Danischa Goede. Bij 
het eerste onderdeel, de vrije oefe-
ning op muziek, viel Danischa he-
laas bij de flick-flack. Ze blesseerde 
zich gelukkig niet, maar was wel de 
kluts kwijt, waardoor ze haar oefe-
ning niet meer goed wist. Dat lever-
de een lage score voor de vrije oe-
fening op en dan valt het niet mee 
om die achterstand weer in te ha-
len. De balkoefening voerde ze goed 
uit zonder eraf te vallen. Helaas zat 
er deze keer niet meer in dan de 32e 
plaats van de 37 turnsters. Bij de ca-
tegorie pupillen 1 turnden Kim Ne-
derstigt en Roslin O’Shea. Kim had 
vorig jaar ook deelgenomen aan de 
regiokampioenschappen, maar voor 
Roslin was het de eerste keer dat ze 
zich hiervoor geplaatst had. Roslin 
turnde een goede wedstrijd, waar-
bij vooral de koprol op de balk weer 

prachtig uitgevoerd werd. Helaas 
mislukte de opsprong op de balk, 
waardoor de plaatsing voor de dis-
trictskampioenschappen net niet 
haalbaar was. Roslin eindigde op 
de 22e plaats van de 35 turnsters. 
Bij Kim lukte helaas de koprol op de 
balk niet, anders had dit beslist een 
ereplaats opgeleverd. Nu bereik-
te Kim de vierde plaats! Maar deze 
goede vierde plaats leverde ook een 
medaille op, omdat er 35 turnsters 
deelnamen. Tevens wist Kim zich, 
als enige turnster van SV Omnia, te 
plaatsen voor de Districtskampioen-
schappen, die op 29 mei gehouden 
zullen worden in Amersfoort.

Ritmische gymnastiek
Marit Harte in Servië actief 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
is de selectie ritmische gym van sv 
PAX Haarlemmermeer op reis ge-
weest naar internationale toernooi-
en. Vijf gymnastes van de A-selectie 
vlogen naar Belgrado in Servië. Ma-
rit Harte, Roxanne Mooijekind, Fleu-
rine Menijn, Chelsey Borchers en 
Sanne Faber vertrokken zaterdag-
middag vanaf Schiphol naar Belgra-
do. Niemand wist van tevoren wat 
voor niveau dit toernooi zou zijn. 
Eenmaal aangekomen in de sport-
hal bleek al gauw dat een groot ge-
deelte van de topgymnastes uit de 
Balkanlanden aanwezig waren. Lan-
den als Roemenië, Bulgarije, Hon-
garije en Bosnië-Hercegovina wa-

ren sterk vertegenwoordigd. Bij de 
senioren wist Fleurine een knap-
pe zevende plaats te bemachtigen. 
Roxanne eindigde op de twaalfde 
plaats, Chelsey werd dertiende. Bei-
den lieten nog meerdere deelneem-
sters achter zich. De junioren Ma-
rit Harte uit Aalsmeer en Sanne Fa-
ber uit Hoofddorp moesten het op-
nemen tegen veel sterke opponen-
ten. Ook zij wisten zich goed staan-
de te houden en eindigden respec-
tievelijk op de veertiende en vijftien-
de plaats en wisten diverse meis-
jes voor te blijven. De selectie kan 
terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi en is een leuke internatio-
nale ervaring rijker.

Voorstelling ‘Poetspiraat’ in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen van-
af 4 jaar brengt dansgezelschap Ga-
to Bizar op zaterdag 17 en zondag 
18 april de voorstelling ‘Poetspiraat’. 
Poetspiraat gaat over een poetsma-
niak, die wordt dwarsgezeten door 
een smeerpoets. Poets Piraat is de 
allerbeste poetser van het land. De 
hele dag boent, veegt en poetst hij 
alles wat hij tegen komt. Maar als hij 
op een dag opgewekt begint, merkt 

hij plotseling dat alles niet scho-
ner wordt, maar steeds vuiler. Na-
tuurlijk laat Poets Piraat het er niet 
bij zitten en gaat moedig op onder-
zoek uit. De voorstelling begint bei-
de dagen om 14.30 uur en de toe-
gangsprijs is 7 euro. Telefonisch re-
serveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via  
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Inschrijven kan tot 22 april
Voor vierde keer Open Rabobank 
Jeugdkampioenschappen bij TCU
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn or-
ganiseert dit jaar voor de vierde keer 
de Open Rabobank Jeugdkampi-
oenschappen. Voorgaande  jaren, 
in de meivakantie, werden er door 
jeugdspelers uit de gehele omge-
ving prachtige partijen gespeeld 
in het tennispark in Uithoorn. De 
Open Toernooi Commissie is ook dit 
jaar weer enthousiast bezig met de 
voorbereidingen voor het toernooi. 
Ze willen uiteraard alles weer net zo 
soepel en leuk laten verlopen als de 
voorgaande jaren. Door de geweldi-
ge hulp van verschillende sponso-
ren is het weer mogelijk om er van 
alles aan te doen om het de jeugd 
deze week naar de zin te maken. Zo 
zijn er naast de vertrouwde bekers 
nu ook mooie prijzen voor de win-
naars. Verder staan er diverse  com-
puterspellen, een airhockeytafel, 
een tafeltennistafel, een voetbalspel 
en zullen er nog diverse andere ac-

tiviteiten worden georganiseerd. De 
jeugd hoeft zich dus voor, tussen en 
na de wedstrijden niet te vervelen. 
De jeugd, die lid is van de KNLTB, is 
van harte uitgenodigd om zich in te 
schrijven. Het toernooi wordt ook dit 
jaar weer gespeeld in de meivakan-
tie en wel van 3 tot en met 8 mei. Er 
kan ingeschreven worden in de ca-
tegorieën tot en met 10, tot en met 
12, tot en met 14, tot en met 16 en 
tot en met 17 jaar in de enkel en de 
dubbel. Inschrijven kan via internet 
op de site www.tcuithoorn.nl of via 
www.toernooiklapper.nl  Dit kan tot 
en met 22 april aanstaande. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met de wedstrijdlei-
ding via e-mail adres openjeugd@
tcuithoorn.nl of rechtstreeks met 
Gerard Treur via 06-24225629. Het 
tennispark is gelegen in het Libelle-
bos aan de Hollandse Dijk 3 in Uit-
hoorn.

Voor jeugd 5 tot en met 12 jaar
Skeelertraining bij VZOD
Kudelstaart - Wil jij goed leren 
skeeleren en ben je tussen de 5 en 
12 jaar? Kom dan op dinsdagavond 
18 mei naar de skeelerbaan in Ku-
delstaart aan de Wim Kan Dreef. Je 
krijgt dan een leuke en goede trai-
ning van ervaren instructeurs van de 
schaatstrainingsgroep VZOD. Spe-
lenderwijs leer je  skeeleren. Hier-
voor kun je elke dinsdagavond van 
18.45 tot 19.45 uur skeeleren. Het 
seizoen loopt tot en met dinsdag 17 

september. Er is geen trainen in de 
vakanties van de basisscholen. Een 
abonnement kost 35 euro. Iedereen 
is welkom, kom op skates of skee-
lers en met een helm naar de skee-
lerbaan. Als het regent gaat het niet 
door, de baan wordt dan  te glad. 
Wie  nog vragen heeft kan een mail-
tje sturen naar elinevanderzwaard@
hotmail.com. 
Op de website www.stgvzod.nl staat 
ook alle informatie.


