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Heel veel animo voor open
kloosterdag bij Karmel
Aalsmeer - De bewoners van het
Karmelklooster kijken goed op de
open kloosterdag van 17 april terug.
Vanaf 13.00 uur waren de deuren
open. Met zeven personen hebben
zij bijna vier uur lang in steeds groter wordende groepen mensen te
woord gestaan en rondgeleid door
het klooster. Naar schatting bijna
400 merendeels zeer geïnteresseerde mensen hebben vele vragen gesteld over hun leven.
Over uitsterven, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe groeikansen
voor religieuzen. Over verschillende soorten van binding met de Karmel. Over stilte en gastvrijheid. Over

programma´s van vorming. Maar
ook een oog voor tradities en de geschiedenis van dit klooster en ook
werd er af en toe bij zichzelf naar
binnen gekeken in de overtuiging
dat ook ieder mens zelf zijn eigen Karmel met zich meedraagt en
voedt of niet voedt. Het verleden en
de toekomst kwamen veelvuldig aan
bod. Ook de kerk, de houding van
de bisschoppen en hoe religieuzen
binnen die kerk een eigen plaats
hebben lokten reacties uit bij de
bezoekers. De Karmelieten kijken,
waarschijnlijk net als de vele bezoekers, tevreden terug op deze druk
bezochte open kloosterdag.

Het opgeknapte school- en speelplein van en bij basisschool Samen Een in het centrum met een balgooipaal, klimrek,
tafeltennistafel, een stevig trapveld met daar achter speel- en klimmogelijkheden voor de jongste inwoners.

Voor- en tegenstanders ontmoetingsplekken jongeren

Groen licht fracties voor
evaluatie speelruimteplan
Aalsmeer - Een van de behandelstukken van de bijeenkomst van het
Beraad en de Raad van Aalsmeer
was donderdag 10 april de evaluatie speelruimteplan 2001. De behandeling was er op gericht om kennis
te nemen van de evaluatie. Later op
de avond kon dan vervolgens besluitvorming plaatsvinden. Voorafgaande aan de behandeling kreeg
Sandra Hendrikse, woonachtig in
de wijk Nieuw Oosteinde, gelegenheid om in te spreken en zij merkte op dat er de wijk Nieuw Oosteinde te weinig speelruimte is opgenomen. Er is wel een tijdelijk trapveldje, maar hier zal ook gebouwd gaan
worden en zij vroeg of het wellicht
in de toekomst toch mogelijk is een
voetbalveldje aan te leggen.
Behandeling Kadernota
De CDA-fractie merkte op dat de
Raad in 2001 al unaniem heeft gezegd dat er geen bezuiniging op
speelvelden mocht plaatsvinden.
Deze zouden in Nieuw Oosteinde
dus aanwezig moeten zijn. De consequentie van dat voorstel is wel
dat er in de toekomst geld tekort
is. Er wordt ook meer gebouwd in
Aalsmeer en dan is er meer speelruimte nodig. Het CDA wil ook weten waarom er geen bedrag in de
begroting 2008 is meegenomen.
De jeugd veroorzaakt overlast op
schoolpleinen en de gemeente kan
er voor kiezen beperkingen op te
leggen. De fractie vroeg zich af of
dit al eens is gebeurd. Verder is het
CDA geen voorstander van de Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOP’s).
Er is vaak geen verharding, soms zit

er geen dak op en de jeugd staat
in de bagger. Omwonenden klagen
ook steen en been en is het verstandig om daar nu 20 duizend euro gemeenschapsgeld aan te besteden?
Het onderhoudsniveau op 65 procent zetten is een redelijk abstract
gegeven. Wethouder Jaap Overbeek
wijst er op dat er in Aalsmeer steeds
minder ruimte is voor speelruimtes.
In Nieuw Oosteinde zijn twee grote groenvoorzieningen voorzien en
daarin is ook een trapveldje opgenomen. Er wordt ook onderzocht of
het Cruijff Foundation Fund ingepast kan worden. In de begroting
2008 was het mogelijk geweest fictieve bedragen in te vullen, maar er
is niet gekozen voor ‘natte vingerwerk’. Voor 2008 is er te weinig geld
en dat betekent dat slechts een gedeelte uitgevoerd kan worden. Bij
de behandeling van de Kadernota in mei zullen er keuzes gemaakt
moeten worden. Schoolpleinen zullen zoveel mogelijk ingevuld worden
als speelplek waarbij een gedeelte
van het plein bestemd is voor de onderbouw. Voor de bovenbouw zijn
de pleinen vrij te bespelen, behalve
als dit overlast geeft. In Kudelstaart
zijn pleinen afgesloten en zijn bordjes met het opschrift ‘verboden toegang’ aangebracht, zodat de politie kan optreden. De JOP’s zijn in
overleg met de jeugd geplaatst en
de zorg dat er rond de JOP’s overlast plaats vindt wordt gedeeld. De
jeugd wordt hierop aangesproken
door de ambulante jongerenwerker. De landelijke norm voor het onderhoudsniveau is 55 procent, maar
Aalsmeer gaat voor 65 procent.

Kinderboerderij
Ook PACT vroeg zich af of het middel niet erger is dan de kwaal bij de
JOP’s. Het kost bakken met geld en
in de Hornmeer was de JOP al na
een dag gesloopt. Volgens wethouder Jaap Overbeek is er in het Dorp
te weinig ruimte, maar hij wees
er op dat er bij Samen Een mooie
speelplaats is aangelegd en naar
zijn mening is de wijk Stommeer
best goed bedeeld. De VVD-fractie
gaf aan wel tevreden te zijn over de
JOP’s. Verder worden diverse specifieke plaatsen genoemd waar enige
verbetering nodig is en deze zullen
bezocht gaan worden. Verder wil de
VVD fractie het onderhoudsniveau
op 65 procent houden en beslist
niet lager. Het ambitieniveau van 65
procent handhaven zal met elkaar
goed bekeken moeten worden. De
AB-fractie wijst er op dat rondom
het huidige trapveldje in Oosteinde bomen staan en wil deze handhaven omdat er hutten in gebouwd
kunnen worden. De JOP’s worden
als positief ervaren mits de troep
wordt opgeruimd. Het onderhouds-

niveau mag niet lager worden dan
65 procent. De trimtoestellen in het
Hornmeerpark staan in de bagger
en dat wordt als niet veilig ervaren.
De speelplaats van de kinderboerderij is nog niet in het plan opgenomen en de kinderboerderij heeft
aangegeven hier iets mee te willen doen. Een evaluatie over vijf jaar
lijkt de factie wel erg lang gezien de
nieuwe ontwikkelingen. Wethouder Jaap Overbeek zegt dat ook hij
het bouwen van hutten in ‘de ruige
hoek’ wil handhaven. Verder geeft
hij aan ervoor te gaan zorgen dat
de ondergrond bij de trimtoestellen
veilig wordt en blijft. Het particuliere
initiatief van de kinderboerderij kent
hij nog niet, maar er staat nog een
gesprek op stapel.
Vanwege de uitbreiding van
Aalsmeer zijn er in totaal nog 35
nieuwe speelplekken nodig. Verder
wil hij vasthouden aan een periode
van vijf jaar als het om de volgende evaluatie gaat tenzij het ambitieniveau gaat zakken. Later op de
avond werd de evaluatie speelruimteplan 2001 door de Raad aangenomen, waarbij het CDA nog opmerkte niet tegen JOP’s te zijn, maar wel
moeite heeft met de verrommelde
omgeving. “Laat de JOP’s er goed
uitzien”, aldus Ad Verburg.

70.000

Maart 2008
Vandalisme heeft de gemeente in maart 2.435 euro gekost. Deze kosten
zijn onder andere ontstaan door in brand gestoken prullenbakken en graffiti. Hiermee komen de totale kosten van vandalisme voor 2008 op 35.255
euro. Vandalisme raakt ons allemaal, niet alleen in de portemonnee maar
ook in ons gevoel. Het maakt bijvoorbeeld dat mensen zich onveilig voelen
en dat voorzieningen als prullenbakken of speeltoestellen niet meer gebruikt kunnen worden. De politie probeert vandalisme zoveel mogelijk te
bestrijden maar kan niet overal tegelijkertijd zijn. Als u een vernieling ziet
gebeuren: bel 112. Indien het even geleden is, kunt u bellen met (0900)
88 44. Voor een spoedig herstel van vernielingen kunt u contact opnemen
met de Servicelijn van de gemeente Aalsmeer (0297) 38 75 75 of mailen
naar servicelijn@aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Maandagavond 7 april
is een auto tegen de kademuur
van de Baardsebrug op de Uiterweg aangereden. Deze brug is bij
de aanrijding zwaar beschadigd geraakt. Omdat er stukken van de kademuur boven het water hingen is
het voor boten te gevaarlijk onder
deze brug door te gaan, daarom is
besloten om de Brandewijnsloot af
te sluiten.
Vanwege veiligheidsoverwegingen
blijft de sloot afgesloten tijdens de
reparatiewerkzaamheden door mid-

del van pontons. Er zijn borden aan
het water geplaatst om mensen van
de afsluiting van de Brandewijnsloot
op de hoogte te stellen. Men kan via
de Aardbeiensloot de Kleine Poel
en/of de Ringvaart bereiken. De
sloot blijft afgesloten totdat de situatie weer veilig genoeg is. Hoe lang
de werkzaamheden gaan duren is
moeilijk in te schatten.
Er wordt hard gewerkt om de schade zo snel als mogelijk te herstellen
en de overlast tot een minimum te
beperken.

Aalsmeer - Op dinsdag 8 april om kwart over vijf in de middag heeft
een kopstaart-aanrijding plaatsgevonden op de N201 ter hoogte van
de Mensinglaan. Drie auto’s zijn op elkaar gebotst. De voorste bestuurder verklaarde te hebben geremd voor een overstekende eend.
Twee achter hem rijdende automobilisten zagen dit te laat en konden een aanrijding niet meer voorkomen. Eén bestuurder, een 48-jarige man uit Uithoorn, is met letsel naar het VU-ziekenhuis overgebracht. De andere, betrokken automobilisten, een 28-jarige man uit
Schalkwijk en een 44-jarige Amstelvener, kwamen met de schrik vrij.
Alledrie de auto’s liepen forse schade op. Of de eend de gevaarlijke
oversteek heeft overleefd, is niet bekend.

130.000

10.000

Brandewijnsloot afgesloten

Botsing door overstekende
eend op provinciale weg

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk kapotmaken of beschadigen van objecten zonder dat dit enig voordeel oplevert.
Per ongeluk een bal door de ruit schoppen bij
een partijtje is dus geen vandalisme. De ruiten
van een bushokje intrappen, het vertrappen van
bloemenperkjes of het bekladden van muren wel.
Regelmatig worden eigendommen van de gemeente
vernield. De kosten van de vernielingen vindt u maandelijks terug op deze plek.

Baardsebrug zwaar beschadigd

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Meedenken over het Aalsmeers Verkeer- en vervoerplan

Hoe houden we Aalsmeer
leefbaar én bereikbaar?
Om Aalsmeer nu en in de toekomst leefbaar én bereikbaar te houden,
gaat de gemeente een Aalsmeers Verkeer- en vervoerplan opstellen. Om
zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te denken over dit plan,
organiseert de gemeente Aalsmeer op woensdag 23 april om 20.00 uur
een bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij iedereen welkom is.
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl onder het kopje projecten/
verkeer- en vervoerplan.

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 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 0205923315.
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 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet
Bobbie.
- Linnaeuslaan 6 in Aalsmeer, zwarte poes met witte bef. Ze heeft
een vrij korte staart, is schuw. (komt net uit het asiel) en is ontsnapt.
- Wilgenlaan in Aalsmeer, donker schildpad poes van 1 ½ jaar. Ze
heet “Micky”.
Gevonden:
- Oosteinderweg thv nr 113b, een rood wit cyperse kat met witte
voetjes.
- Oosteinderweg thv nr. 284 in Aalsmeer, een grijze kater met witte bef en witte poten.
- Weteringstraat in Aalsmeer, een middelgrote grijs-cyperse kater
met een witte bef en wit ‘baardje’.
- Stommeerkade thv nr 28 in Aalsmeer, ongecastreerde kater. Hij
is wit met rood op de rug, kop en staart.
- Bouwkeet in Vlinderstraat in Aalsmeer, fret. De kleur is beige,
grijs,zwart.
- Visserstraat in Aalsmeer, zwarte kat met witte bef, buik en poten.
Heeft een witte ring om zijn nek en wit op zijn snoet.
Goed tehuis gezocht:
- -Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt
voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

Paaltje springen op Helling
Aalsmeer - Het rechtergedeelte
van de Helling in het centrum is afgelopen weken onder handen genomen. Het doodlopende weggetje
richting de school is voorzien van
een nieuwe inrichting volgens het
wegenplan voor het centrum. En dit
houdt in, geen trottoir meer.
Net als in de School- en de Seringenstraat is gebruik gemaakt van
lichte straattegels. Bij de vorige inrichting had de Helling een weg en
een verhoogde stoep en om parkeren aan de rechterzijde te voorkomen waren betonblokken neergelegd. Nu zijn de weg en het trottoir
gelijk, geen hoogteverschil meer.

Om toch onderscheid te maken tussen de weg en de stoep en ook weer
om parkeren te voorkomen zijn
paaltjes geplaatst. En niet zo weinig ook, bijna veertig in totaal. Wie
van paaltje springen houdt, zit goed
op de Helling. Misschien tijd om dit
gedeelte van de Helling een andere
naam te geven om verwarring met
de gelijknamige, tegenover liggende weg richting Ringvaart te ontnemen. Is Paal-ling een idee? Er staan
(veel) paaltjes en wie het snel uitspreekt, zegt de naam van het dier
dat in het Aalsmeerse gemeentewapen zit en die zwemt in de Westeinderplassen…

Radio Aalsmeer herdenkt
Martin Verbeek
Project ‘Klas op wielen’ op Westplas.

Projectweek vrijwilligerswerk

Ook voor maatschappelijke
betrokkenheid op Westplas
Aalsmeer - Leerlingen van groep
2 van Wellantcollege de Westplas
houden deze week een themaweek
Vrijwilligerswerk & Maatschappelijke Betrokkenheid. Dinsdag 5
april hebben maatschappelijke organisaties als Dierenbescherming
Aalsmeer, Roda Kruis Aalsmeer, OLGA met het project “Klas op wielen, Radio Aalsmeer en Nhar Entertainment met een workshop “Goede
manieren” hun medewerking verleend aan de themaweek. Afgelopen woensdag en vandaag donder-

dag 17 april hebben de leerlingen
en dagje vrijwilligerswerk gedaan
en hebben zij een rondleiding gekregen bij afvalinzameling- en recyclingbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout en later zijn de leerlingen
aan de slag gegaan voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving.
Morgen, vrijdag 18 april, presenteren de leerlingen onder deskundige en vaak ook ludieke begeleiding
van Professor Jaap, in het dagelijks
leven “Hoogleraar vrijwilligerswerk”,
hun bevindingen

Info-ochtend over borstvoeding
Aalsmeerderbrug - Op woensdagochtend 23 april organiseert de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk een
borstvoedingsochtend om andere borstvoedende moeders te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen,
te relativeren, elkaar te motiveren,
borstvoedingsproblemen te bespreken, informatie te krijgen waar nodig, bladen in te kijken en brochures

te kopen en borstkolven te bekijken.
Dit alles onder het genot van een
kopje thee of koffie en wat lekkers.
De ochtend is van 10.00 tot ongeveer11.30 uur en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Geïnteresseerden zijn welkom. Bel
voor meer informatie en/of het
adres naar Esther van Dam, tel.
0297-323233.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Jeugddienst ‘New Day’ vg. Otmar Vrees.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u.
themadienst feest van de navolging.
Spreker Annie Berger. Crèche voor
de kleinsten, speciaal programma
oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. dienst,
ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst, ds.
Gabe Hoekema. Extra collecte voor
stichting VPSG. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. H.B.
Slagter, Wijk bij Duurstede.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Dienst 10u. ds. D.J. de Lange, Nijkerk in Triumphatorkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst ds. G.H.N.
Germans, Sassenheim.
Oost:. Zondag om 10u. W. Dekker,
Oosterwolde. 17u. Catechesedienst
met ds. C.G. Graafland.

Inloop voor
hartpatiënten

Informatie- en Klachtenbureau 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.

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

Zondag 20 april

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.

Ikg

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - Komende zaterdag 19
april is het precies twee jaar geleden dat de medewerkers van Radio
Aalsmeer het nare bericht kregen
dat programmamaker Martin Verbeek was overleden. Ter nagedachtenis aan deze markante “Farregatter”, een naamgeving waar hij bijzonder trots op was, zal in het Ouderen Programma Aalsmeer (OPA)
nog even stil gestaan worden bij de
activiteiten waar Martin Verbeek in
het verleden bij betrokken was zoals diverse revues, de feestavonden waar hij als “entertainer” kleur

aan gaf, de filmclub en uiteraard de
programma’s OPA en Pennies from
Heaven, waar hij gedurende 15 jaar
iedere zaterdag en zondag zijn medewerking aan gaf.
Het Ouderen Programma Aalsmeer
wordt komende zaterdag 19 april
uitgezonden tussen 11.00 en 12.00
uur. Zondag 20 april wordt de bijdrage waarin diverse bekenden van
Martin even terugkijken, tussen
12.00 en 13.00 uur herhaald.
Radio Aalsmeer zendt uit via de kabel (99.0 Mhz) en via de ether (105.9
MHz).

Laatste seizoen en laatst in Schakel

Zaterdag postzegelbeurs!
Aalsmeer - Zaterdag 19 april gaan
om 10.00 uur de deuren van De
Schakel weer open voor de ruilbeurs
van Postzegelvereniging Aalsmeer.
Het is de laatste ruilbeurs van dit
winterseizoen die Postzegelvereniging Aalsmeer organiseert. Het is
ook de allerlaatste ruilbeurs in De
Schakel. Ook de postzegelvereniging heeft een andere locatie moeten zoeken. Maar, de ruilbeurzen
gaan door. Vanaf de derde zaterdag
in september zijn kijkers en kopers
welkom in het Parochiehuis in de
Gerberastraat.
De heren Cor en Sietze hebben nog
steeds een grote voorraad stuiverboeken waar nog heel veel zegels

in zitten. Hoe meer u er nu uithaalt,
des te minder hebben zij te tellen.
En u steunt Postzegelvereniging
Aalsmeer. Want, de inzender krijgt
niet het volle pond. De vereniging
helpt de verzamelaar, en voor wat
hoort wat, de verzamelaar helpt de
Aalsmeerse vereniging.
Dus, verzamelaars breng eens voor
de laatste keer een bezoek aan
dit maandelijkse evenement in De
Schakel in de Cyclamenstraat. Het
is de enige postzegelruilbeurs die
geen entree heft. U kunt geheel vrijblijvend naar binnen. Er is volop
parkeerruimte en de bus stopt om
de hoek. Meer weten, bel Cor, tel:
343885 of Sietze, tel: 340257.

Hoofddorp - Hartezorg, vereniging
van hartpatiënten regio Amsterdam organiseert op iedere derde
maandag van de maand een inloopspreekuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. De vereniging biedt
waardevolle steun en informatie aan
lotgenoten. Op maandag 21 april is
er tussen 10.30 en 11.30 uur een ervaringsdeskundige van Hartezorg
aanwezig om mensen met vragen
over hartfalen, hun naasten en andere belangstellenden persoonlijk
te woord te staan. De ervaringsdeskundige is voor u bereikbaar in het
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort
in de centrale hal van het Spaarne
Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor
nadere informatie kan contact opgenomen worden met het Informatiepunt, tel. 023-8908360 of via internet www.spaarneport.info.

Jeugddienst
in de ACG
Aalsmeer - ‘A New Day’ is de titel
van de jeugddienst die aanstaande zondag, 20 april wordt gehouden bij de Aalsmeerse CAMA Gemeente . Een kerkdienst voor jong
en natuurlijk ook voor ouder. Zang,
muziek en beamer door de eigen
groep en band zullen de omlijsting
zijn van de toespraak door Otmar
Vrees. Aanvang van de dienst, die
gehouden wordt in de aula van het
Welland College-Groenstrook aan
de J.P.Thijselaan 18, is 10.00 uur.
Voor de kleinsten is er crèche en
zondagsschool. Parkeren kan om de
hoek in de Linnaeuslaan.

Actie van Camel
Badhanddoek
kado bij Nero
Aalsmeer - Wie nu bij Nero Shoes
in de Zijdstraat een paar schoenen
van het merk Camel koopt, krijgt
er gratis een grote, kleurige badhanddoek bij. De handdoek is exclusief voor het merk ontworpen.
De Camel-actie loopt tot de voorraad strekt, dus wacht niet te lang.
Bij Nero shoes bent u aan het goede adres voor zowel dames- als herenschoenen van diverse bekende merken en uiteraard schoenbenodigdheden als veters, poetsmiddel, etc.

Hartstichting in
het ziekenhuis
Amstelveen - Tijdens de week van
de Nederlandse Hartstichting van
13 tot en met 19 april is de stand
van het Infocentrum van Ziekenhuis
Amstelland ingericht met documentatie van de stichting. Het Infocentrum is te bereiken onder telefoonnummer 020-3474190 of via email
infocentrum@zha.nl.

Zondag 10u. en 18.30u. ds. A. van
Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. en 18.30u. ds.
K. Muller.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten en 10u. in
Z.C. Aelsmeer euch. viering met vg.
Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering vg. M. v.
Zoelen. Zondag 10.30u. 1e communieviering met vg. Seeboldt.
Rijsenhout: Za. 19u. woord- en
communieviering mmv dames- en
herenkoor Soli Deo Gloria, vg. diaken J. Snoek.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Opendeurdienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zondag
10.30u. euch. viering met H. Post en
A. Blonk. Mmv Kudelkwetters.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in de Meent, Orion 3. Zondag 11u. ds. kand. Theodoor Meedendorp.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 21 april 20u. pastor Coen
v. Hoogstraten, Stolwijk. Over genezing.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Kunstencentrum De Hint
houdt zaterdag open huis
Aalsmeer - Kunstencentrum de
Hint houdt komende zaterdag 19
april open huis op het terrein bij de
school aan de Prinses Christinalaan
120 in Uithoorn. Geïnteresseerden
kunnen van 13.00 tot 17.00 uur een
kijkje komen nemen. De Hint heeft
een gevarieerd aanbod op het gebied van muziek, dans en toneel. Op
deze dag zullen enthousiaste docenten 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
uit te proberen. Bij de administratiestand ligt de vernieuwde brochure klaar en is alle informatie over inschrijving te verkrijgen.

Dit jaar zullen naast leerlingen van
De Hint ook leerlingen van de Harmonie- en Fanfare Verenigingen een
muzikale bijdrage leveren. Om 13.00
uur zal het leerlingenorkest van de
HaFa de opening verzorgen. Er zijn
ook toneelworkshops waar bezoekers aan mee kunnen doen.
In de grote tent op het terrein van
De Hint vinden optredens plaats, in
de kleine tent geeft Frans Hakkemars kindervoorstellingen, er staan
kramen met informatie van diverse Harmonieverenigingen en er zijn
hapjes en drankjes verkrijgbaar. Reden genoeg dus om zaterdag het
open huis van De Hint te bezoeken.
U/jij bent welkom. Kijk voor meer informatie op www.dehint.nl.

Buxus knippen, veiling en verkoop

Opening Historische Tuin
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 19 april
is de Historische Tuin Aalsmeer weer
geopend voor bezoekers. Dit weekend wordt er een demonstratie seringen omenten gegeven. Ook kan
men zien hoe je een Buxus in een
bepaalde vorm, bijvoorbeeld een
dierfiguur of bolvorm, kunt knippen.
Om 15.00 uur vind er een veilsessie
plaats in de nagebouwde veiling met
de antieke veilingklok uit het vroegere Bloemenlust. Verkocht worden onder andere bloemen en planten welke op de Tuin gekweekt zijn.
Tevens kan men een bezoek brengen aan de stal van de boerderij van

Oud Aalsmeer waar het Historisch
Centrum gevestigd is. Met dit seizoen een thema tentoonstelling over
het ouderwetse winterse ijsgebeuren. De Tuin is momenteel zeker een
bezoek waard met de bloeiende seringen in de trekkas en de rododendrons die beginnen te bloeien.
De Tuin is geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 16.30
uur en zaterdag en zondag tussen
13.30 en 16.30 uur.
De entree is vanaf het Praamplein.
Via de Tuinbrug en de Vissersbrug
komt U op de Tuin. Meer informatie
op www.htaalsmeer.org

KCA presenteert zaterdag jazz

Rembrandt Frerichs met
kwartet live in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 april een nieuwkomer in Bacchus, van wie de Stichting KCA veel
verwacht: de jonge pianist Rembrandt Frerichs met zijn kwartet. Hij
komt met zijn vaste IJslandse bassist Gulli Gudmundsson en drummer Dolf Helge optreden in cultureel café Bacchus. Als gast introduceert hij de bijzondere Duitse saxofoniste Nicole Jo. Rembrandt Frerichs hoort in het rijtje toppianisten
die geregeld in Bacchus komen optreden: Mike Delferro, Amina Figurova, Bart Egeter, Berthil Busstra en
Christian Pabst. Hij is cum laude afgestudeerd aan het conservatorium
in Den Haag (als student werd hij in
2001 drie weken lang gevolgd door
de AVRO-televisie). Met een beurs
‘for excelling young musicians’ kon
Frerichs in 2003 in New York studeren bij Kenny Barron and Mike leDonne. Hij geeft nu zelf les aan de
conservatoria van Tilburg, Rotterdam en Amsterdam.
De saxofoniste Nicole Jo heeft, ondanks haar jonge leeftijd, een indrukwekkende carrière achter de

rug. Vier cd’s onder haar eigen
naam, en medewerking aan talloze andere. Tournees in Zwitserland,
Amerika, Canada, Spanje en natuurlijk Duitsland, waar zij deelnam aan
beeldende kunst- en theaterprojecten; het maakt nieuwsgierig naar
haar verrichtingen op de saxofoon.
Het jazzconcert met invloeden uit India en uit de popmuziek door Rembrandt Freriechs in Bacchus aan de
Gerberastraat begint zaterdagavond
19 april om 21.30 uur. Zaal open: 21
uur. Toegang: uw gift.

Kaarten om heel varken
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 18 april organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart zijn
laatste klaverjasavond van dit seizoen. Er wordt deze avond gekaart
om een heel varken. De helft van
het varken wordt verdeeld in diverse
vleesprijzen voor de verloting, en de
andere helft in diverse vleesprijzen
voor de einduitslag waarbij er voor
iedereen een prijs is deze avond.
Drie maal hebben de kaarters de
kans om zoveel mogelijk punten te

vergaren. Tussen het tweede spel
en het derde spel worden de loten
verkocht voor de grote loterij waarin
deze avond veel fantastische vleesprijzen.
Kom gerust met familie, vrienden,
clubgenoten en buren naar deze
klaverjasavond in het dorpshuis te
Kudelstaart. Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld is 2,50 euro. De avond
wordt mede mogelijk gemaakt door
medewerking van keurslagerij Bosman

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

B-Loose zondag in Joppe
Aalsmeer - Aalsmeer -Aanstaande zondag 20 april is er weer een
geweldige band in Joppe te zien en
te horen. Deze keer is de beurt aan
B-Loose.(spreek uit als: bie-loes).
B-Loose is een coverband die het
levenslicht zag in 1995, met al snel
een eerste optreden in juli van dat
jaar. De toon was gezet! In het begin sterk leunend tegen de blues,
tegenwoordig is pop en rock ‘n roll
de hoofdmoot. Maar wel met hier en
daar een swingende blues-noot. B-

Loose speelt covers van onder andere de Rolling Stones, Status Quo,
Robbie Williams, U2, The Scene en
De Dijk! B-Loose bestaat uit Arjan Leest op drums, Guido van den
Brink op gitaar, Ron Beestra op bas
en zang, Mark Kessenich op toetsen
en zanger is Gerard Zuidweg. Het
optreden van B-Loose begint zondag om ongeveer 19.00 uur en zal
tot uiterlijk 22.00 uur duren. De toegang tot café Joppe in de Weteringstraat is natuurlijk gratis!

Zaterdag discofeest voor 30+ers

Soulshow-classics tijdens
Back-in-Time in Beach

Aalsmeer - ‘Back In Time’ is het
enige 30+ discofeest in de regio
welke met grote regelmaat georganiseerd wordt in sport- en evenementencentrum The Beach aan
de Oosteinderweg. Elke derde zaterdagavond van de maand zijn het
de dj’s en gastheren Cees van der
Schilden, Meindert van der Zwaard,
Cees van Coevorden en Ruud Vismans die de platenkast met gouwe ouwe hits uitpluizen om de pareltjes onder de Dance Classics te
laten horen. Aanstaande zaterdag
19 april is het weer zo ver! Dit keer
is gekozen voor het thema ‘SoulShow-Classics’. Op de Nederlandse radio heeft dj Ferry Maat baanbrekend werk verricht voor de, veelal ‘zwarte’ Amerikaanse, dansmuziek. Zijn trendsettende SoulShow
zat bovenop de opkomst van de disco, de Philly-sound en talloze andere ‘dance’-stromingen. Al vier decennia is Ferry Maats’s SoulShow
een begrip en heeft de show vele
dj’s en artiesten onmiskenbaar beïnvloed. Maat presenteerde zijn eerste SoulShow eind 1972 op Radio
Noordzee Internationaal, van 1974
tot 1988 was het programma te horen op Tros Radio 3 en tegenwoordig is de show nog steeds te beluisteren via Radio Veronica.
Tijdens het ‘Back In Time’-feest van
aanstaande zaterdag draaien de

B.I.T.-dj’s bekende en minder bekende ‘Classics’ uit 35 jaar ‘SoulShow’. Natuurlijk staan tijdens deze avond de muziek en gezelligheid
weer centraal. De exclusieve discobar is na een uitstapje weer terug
waar ie hoort en staat weer op z’n
enige echte vertrouwde plaats. Iedere bezoeker krijgt bij de entree
ook weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de dienstdoende dj worden ingeleverd. Een andere gelegenheid om je eigen smaak
voor die avond kenbaar te maken,
is om een bezoek te brengen aan de
website: www.backintime.nu. Vanaf daar kan ook een ‘Favoriete SoulShow-Classic Top 3’ doorgestuurd
worden.
Voor wie het leuk lijkt om een keer
‘gast dj’ te zijn op een ‘Back In Time’avond, kan zich ook opgeven via de
‘Back In Time’-site of aanstaande zaterdag tijdens het feest in The
Beach. Ook vrouwelijke dj’s kunnen
zich aanmelden! In de maand mei
krijgt de ‘gast dj’ de gelegenheid
zich te presenteren.
Maar eerst ‘Back In Time’ aanstaande zaterdag 19 april vanaf 21.00 uur
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5 euro en dit bedrag is
ook nog eens inclusief twee consumptiemunten.

Nu kaarten kopen aan de bar

Zanger Robert Leroy en dj
broer Marco in de Praam
Aalsmeer - Zanger Robert Leroy en
broer dj Marco treden op zaterdag
26 april samen op in danscafé de
Praam. Kaarten voor dit spektakel
zijn nu reeds verkrijgbaar aan de bar
van het café in de Zijdstraat. Wacht
niet te lang, vol is vol. De avond begint om 22.00 uur.
Het jaar 2007 heeft Robert Leroy zich rustig gehouden vanwege
de geboorte van zijn tweede zoon,
maar 2008 is helemaal zijn jaar. Het
jaar staat bol van nieuwe ontwikkelingen rond deze sympathieke zanger. Zo komt onder andere binnenkort zijn eerste single uit. ‘Jij leeft in
mij’ is de titel en de hit is voorbode
op het nieuwe album waar Robert
momenteel aan werkt met als titel
‘Hart zonder huis’ met totaal twaalf
songs. Broer dj Marco is zijn carrière begonnen als radiomaker. Maar
na het draaien van een aantal jaren
op diverse radiostations vond hij dat
het tijd werd om eens wat anders te
gaan doen. Hij wilde graag draaien
voor ‘echt’ publiek en via een aantal kleine kroegen stroomde hij al

snel door naar grotere discotheken
en evenementen in binnen- en buitland. Hij omschrijft zichzelf als een
vrolijke allround dj, die op een jaren
tachtig feest kan draaien, een Amsterdamse middag, maar hij draait
ook zijn hand niet om voor een gezellige après ski party. Muziek produceren en mensen entertainen
maakt hem gelukkig, dat is voor
hem feest! Het motto van dj Marco is: Honderd procent feest en natuurlijk ben jij daar bij zaterdag 26
april in danscafé de Praam.

De volgende dag, zondag 20 april,
verzorgt de bekende Aalsmeerse band Ten Beers After een optreden in café/restaurant De Oude Veiling in de Marktstraat. Het
wordt een happy hour dat zijn weerga niet kent! Het begint al meteen

Exposities
Tot en met 18 mei:
* Schilderijen van Judith Braun en
Hildegard Wagner-Harms in beeldentuin-galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 20 april:
* Schilderijen en tekeningen van
Clara de Jong in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Tot en met 25 mei:
* Expositie ‘Wereld in mijn zonnebril
door kinderen op Kinderkunstzolder, Oude Raadhuis. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Vanaf 25 februari:
* Foto-expositie leerlingen Westplas
in bibliotheek, Marktstraat.
Diversen
Donderdag 17 april:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Bijeenkomst Zegelkids in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 19u.
* Laatste speelavond dit seizoen
sjoelclub Rijsenhout in De Reede,
Schouwstraat vanaf 20u.
* Koppelklaverjassen bij BV Oostend
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u. Open vanaf 19.30u.
Vrijdag 18 april:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Horn-

Vergaderingen
Donderdag 17 april:
* Bewonersavond wijkraad Hornmeer over surfeiland en schiphol in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Woensdag 23 april:
* Info-avond gemeente over verkeer- en vervoerplan Aalsmeer in
gemeentehuis v/a 20u.
* Inloophalfuur bewonerscommissie Kudelstaart in Dorpshuis, 19.30
tot 20u.
Donderdag 24 april:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein v/a 20u.

Volle bak Harmony Glen

Zaterdag Greenfield Jazz en
zondag Ten Beers in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Zaterdag 19 april is de
chefkok van de Oude Veiling op vakantie! Helaas geen diner, maar tijd
voor funky soul jazz .Het kwartet van
Rinus Groeneveld is geboekt, dus
maak je borst maar nat. Rinus staat
bekend om zijn fenomenale spel op
de tenorsax. Hij begon zijn loopbaan op altsax en fluit maar switchte later over op tenorsax. Zijn grootste inspirator in die tijd was Dexter
Gordon en die invloed hoor je nog
steeds terug in zijn spel. Rinus heeft
in de loop der jaren met andere, inmiddels bekende musici, verschillende bands gevormd. Jaren geleden speelde hij met Hans Dulfer in
de Band “Dulfer and the Perikels”
en met Pierre van de Linden, de
drummer van Focus, nam hij onder
andere diverse cd’s op. Ook speelde hij ondermeer samen met de
Aalsmeerders Martijn Schok, Berthil
Bustra en Elvis Sergo. Met andere
woorden laat je zaterdag in De Oude Veiling verrassen door het Rinus
Groeneveld Kwartet. Het kwartet
begint zijn eerste set in de ‘Ouwe’ in
de Marktstraat om 21.00 uur.

Muziek/Cabaret/Film
Zaterdag 19 april:
* Jubileumconcert Alsmar Popkoor mmv Aalsmeers Harmonie en
kinderkoor Alsmar Poppy’s in De
Bloemhof, Hornweg v/a 20u.
* Rembrandt Frierichs Quartet in
Baccus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Back in Time-feest voor 30+ers in
The Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Jazzy-optreden Rinus Groeneveld
in Oude Veiling, Marktstraat, 21u.
Zondag 20 april:
* Presentatie drumfanfare Melomanie in dorpshuis De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 14u.
* Optreden Aalsmeerse band Ten
Beers After in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 17u.
* Optreden band B-Loose in café
Joppe, Weteringstraat v/a 17u.
Woensdag 23 april:
* Film Shrek II voor kinderen vanaf 4 jr. in De Binding, Zijdstraat. Eén
voorstelling om 15u.
Vrijdag 25 april:
* Kinder- en tienerdisco in SJOKgebouw, Haya van Somerenstraat,
Kudelstaart. V/a 4 jr. 19-20.30u. en
10-15jr. 20.30-22.30u.
Zaterdag 26 april:
* Jubileumconcert Toonkunstkoor
Aalsmeer in De Bloemhof, Hornweg
vanaf 20u.
* Cabaretvoorstelling ‘Waan’ door
Pieter Derks in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 27 april:
* Optreden Aalsmeerse toppers Rob
Ooievaar en Chris Bosse in Bon Ami,
Dreef vanaf 16u.

meer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Kaarten om heel varken bij Supportersvereniging Kudelstaart in
Dorpshuis vanaf 20u.
Zaterdag 19 april:
* Auto-wasactie Triumphatorkerk,
Ophelialaan van 9.30 tot 15u.
* Kledinginzameling Mensen in
Nood bij Triumphatorkerk, Ophelialaan van 9 tot 11.30u.
* Laatste postzegelruilbeurs dit seizoen in De Schakel, Cyclamenstraat
vanaf 10u.
* Historische Tuin seizoen weer
open voor bezoekers vanaf 13.30u.
Ingang via Praamplein.
* Klaverjassen in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Kinderkledingbeurs in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout. Verkoop:
13 tot 14.30u.
* Open dag kunstencentrum de Hint
in vestiging Prinses Christinalaan,
Uithoorn, 13-17u.
* Feestje tgv 5jr. Kinderhof Aalsmeer
met diverse activiteiten voor kids. In
Meervalstraat 23 van 11 tot 16u.
* Talentenveiling De Binding en De
Doopsgezinde Gemeente In De Binding, Zijdstraat vanaf 19u.
* Bazaar met loterij RKDES in kantine Wim Kandreef v/a 20.30u.
Maandag 21 april:
* Fittest voor senioren in De Bloemhof, Hornweg, van 9 tot 11.30u.
* Clubavond Film- en Videoclub
Aalsmeer in gebouw ‘t Anker, Oosteinderweg 273 vanaf 20u.
Dinsdag 22 april:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 23 april:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Marktstraat voor kinderen 2-5jr. van
15 tot 16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
* Dia-lezing Herbert Paulzen over
China in bibliotheek, Marktstraat
van 20 tot 22u.
Donderdag 24 april:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u.
Zondag 27 april:
* Fietstocht Lions Ophelia voor activiteitencentrum. Start 10.30u. bij
Oosterbad, hoek Jac. Takkade/Oosteinderweg, loswal Kudelstaart aan
Herenweg, fam. Rozenberg, Grote
Poellaan 41 in Rijsenhout en jachthaven Piet Huis, Uiterweg 134.

met een primeur. Jacko heeft namelijk zijn piano uitgehold. En dat niet
alleen, hij gaat er nog op spelen ook.
Voorts zal het publiek getrakteerd
worden op de prachtige zang van
nachtegaaltje Dorine, die met een
eigen versie komt van de hit ‘Valerehab’. Bassist George is de machinist van een hernieuwde ‘Choo choo
cha boogie’ met hierin het goorste
akkoord van het blazers-ensemble.
Die blazers zijn natuurlijk Anne Kee
op de tenorsax, Pieter op trombone,
die heel diep gaat tijdens ‘Spinnig
wheel’, en het trompettentandem
Nienke ‘mie mie’ en Ernst ‘skie skie’.
De gitaar hangt om Jan-Willem en
dit alles wordt opgestuwd door het
drumspel van Cees, bijna gehuwd,
Tas. Ten Beers After dus, met swing,
soul en rock ‘n’ roll! De eerste noten
stijgen op om 17.00 uur.

Aalsmeer - Vol was het zaterdag jl.
in Bacchus. Het culturele café presenteerde de folkband Harmony
Glen. Tijdens een eerder optreden
van dit viertal was het stampvol en
ook deze keer was het publiek massaal afgekomen op de verfrissende muziek.
Sjoerd van Ravenzwaai, Vincent
Pompe van Meerdervoort, Nienke Bijker en Dominique Bentvelsen
trakteerden de bezoekers op een
gevarieerd repertoire met traditionele en eigentijdse folk met name

uit Ierland met een vleugdje jazzy
invloeden. Er werd spontaan meegeklapt met de snelle swingers en
ademloos geluisterd naar de mooie
ballads. Voor deze livemuziek-avond
werd geen entree gevraagd, maar
een gift. Harmony Glen werd gewaardeerd, gezien het volle dienblad dat rondging voor een geldelijke bijdrage…
Het was ook een gevarieerd optreden en leuk om te zien dat de muziek met zichtbaar plezier door het
viertal ten gehore werd gebracht.

Winst koppel Nico en Nel
Aalsmeer - Wat kan het toch raar
lopen in het kaart wereldje! Om de
koppelkaartavond van buurtvereniging Hornmeer kompleet te krijgen,
werden twee vaste reserves opgeroepen. Ze konden er maar net biji,
want zoals iedere keer met koppelen zit het buurthuis in de Roerdomplaan stampvol. Bij het jokeren kunnen er overigens nog kaarters bij.
Op één is het vaste koppel Nel Weij en Nico Besselsel geëindigd met
5476 punten. Op plaats twee Jan en
Martien van Es met 5476 punten,

op drie Jan en Krijna Verhoef met
5220 punten en op vier Wil ter Horst
en Ans Doeswijk met 5094 punten.
De poedelprijs was voor het koppel Riet Hoekman en Nel de Koning
met 3837 punten. Bij het jokeren behaalde Rina Tas met 319 punten de
hoogste eer. Op plaats twee Trudy Knol met 357 punten en op drie
Nel Schouten met 388 punten. Aanstaande vrijdag 18 april is er weer
klaverjassen in het buurthuis aan de
Roerdomplaan. De aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 22 april en 13 mei. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
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. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met 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: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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 publiekszaken. Op grond van artikel 7:1
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
(voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• Stommeerweg 58.
Datum verzending vergunning 15 april 2008.
Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 elzen
• Mozartlaan 63, 2 berken.
Datum verzending vergunning: 17 april 2008.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten
het verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 in te trekken waarin
de Stommeerkade tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten
wordt verklaard voor voertuigen breder dan 2,20 m.
Vervolgens hebben zij besloten met verkeersbesluit nr.2008/5276 de
Stommeerkade tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten te
verklaren voor vrachtwagens. Dit zal worden aangegeven met verkeersborden C7 uit bijlage 1 van het RVV.
wet werk en BijstanD (wwB)
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende functies aangewezen als toezichthouder in het kader van de Wet werk
en bijstand (WWB): de bijstandsconsulent, de handhavingsmedewerker/fraudepreventiemedewerker, de juridisch kwaliteitsmedewerker
en de sociaal rechercheur. Een toezichthouder mag op grond van
zijn aanstelling plaatsen betreden (met uitzondering van woningen),
inlichtingen vorderen, personen vorderen inzage te geven in hun
identiteitsbewijs en heeft recht op inzage in zakelijke gegevens en
bescheiden en het nemen van afschriften daarvan. Op deze wijze
kunnen fraudesignalen effectiever en sneller worden onderzocht. Bij
de uitoefening van deze taak moet de toezichthouder altijd een legitimatiebewijs bij zich dragen.
wet milieuBeheer
Kennisgeving Ontwerpbesluit
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Algemene
wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat door
de gemeente Aalsmeer een aanvraag bij hen is ingediend om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer:

• voor het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de Zwarteweg 77a
te Aalsmeer. Zij zijn voornemens om op de aanvraag positief te
besluiten onder een aantal voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.
Het ontwerp-besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 18 april t/m 30 mei 2008 ter inzage bij de
afdeling dienstverlening.
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 30 mei
2008 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, afdeling Vergunningen, handhaving en subsidies,
Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen
in te dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van
het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen op
de stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling
Vergunningen, handhaving en subsidies tel. 0297-387645.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clusiusstraat 26, het plaatsen van een dakkapel
en het wijzigen van een gevel;

•
•
•
•
•

Horntocht, het plaatsen van een doorvaarbare duiker;
Horntocht, het plaatsen van een doorvaarbare duiker;
Jasmijnstraat 1, het vergroten van een woning;
Jasmijnstraat 3, het vergroten van een woning;
Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk,
een kantoorunit en lichtmasten;
• Uiterweg 224, het oprichten van een woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Anne Frankstraat 36, het vergroten van de woning;
• Atalantalaan 26, het plaatsen van een dakkapel;
• Bilderdammerweg naast 120, het vergroten van het gebouw van
de muziekvereniging;
• Machineweg 291, het plaatsen van twee garages;
• Stommeerkade 21, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 32, het plaatsen van een corridor;
Bouwvergunning 2e fase
• Herenweg 72, het bouwen van een woonhuis;
• Legmeerdijk achter 165, het bouwen van een stalling/opslaghal;
• Legmeerdijk achter 173, het bouwen van een stalling/opslaghal.
Verzenddatum bouwvergunningen: 22 april 2008.
wet op De ruimtelijke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan met
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Zuid 1964’,
voor het vergroten van de woning, Jasmijnstraat 1;
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Zuid 1964’,
voor het vergroten van de woning, Jasmijnstraat 3;
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Zuid 1964’,
voor het vergroten van de woning en het plaatsen
van een dakkapel, Clusiusstraat 26;
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Noord 1964’,
voor het plaatsen van een dakkapel, Baanvak 4;
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’,
voor het bouwen van een woning, Hornweg 291;
Lid 1 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005,
voor het herbouwen van een woning, Uiterweg 224;
Verleende vrijstellingen
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 Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien
de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan
binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden contact
opnemen met de medewerkers van de afdeling vergunningen, handhaving
en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Anne Frankstraat 36, het vergroten van de woning;
Lid 2
• Bilderdammerweg naast 120, het vergroten
van het gebouw van de muziekvereniging;
Deze besluiten wordt op 22 april 2008 verzonden.
BouwVerorDening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, te. 0297387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Hornweg 271, het slopen van een kas en twee schuren;
Dit besluit wordt op 22 april 2008 verzonden.
ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 16
t/m 17 april Uitwegvergunning: Lakenblekerstraat 2;
t/m 18 april Ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201zone Uitwerking 2: VBA-Noord”;
t/m 24 april Kapvergunningen: Stommeerweg 18, 1 cypres en 1 es;
Ophelialaan 230, 4 dennen; Jac. P. Thijsselaan 51,
1 metasquoia en 3 prunussen; Oosteinderweg 82, 1
spar; Kudelstaartseweg 138, 1 salix; Herenweg t.o.
77-81a, 1 eik en 1 kastanje; Herenweg 64, 1 els, 1 esdoorn en 3 berken; Herenweg 68, 1 schietwilg, 2 essen, 2 esdoorns, 2 elzen en 3 leijlindes;
t/m 1 mei
Verkeersbesluit: de Clantstraat t.h.v.nr. 12 t/m 24
en Copierstraat t.h.v.nr. 46 t/m 58 aan te wijzen als
woonerf d.m.v. het plaatsen van verkeersborden;
t/m 6 mei
Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan “Kudelstaart
2006”.
t/m 8 mei
Kapvergunningen: Linnaeuslaan t.o. het Proefstation, 1 prunus. Beethovenlaan 120, veld 1, 12 populieren, 6 berken, 4 essen; Mijnsherenweg 48, 1 beuk, 1
berk.
t/m 8 mei
Verkeersbesluit: de Kerkweg wordt gesloten verklaard
voor vrachtwagens tussen de Aalsmeerderweg en de
Hogedijk, door middel van het plaatsen van verkeersbord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990. De borden
worden geplaatst na de reconstructie van de Kerkweg.
t/m 9 mei
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 247a;
t/m 15 mei Kapvergunning: Achter Aalsmeerderweg 321, 1 esdoorn en 1 pruim;
t/m 15 mei Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening
Aalsmeer 2008;
t/m 16 mei Kapvergunning: Hortensialaan 23, 3 coniferen;
t/m 16 mei Ontwerpbesluit Grondwaterwet Nuon voor Bloemenveiling Aalsmeer;
t/m 22 mei Wet milieubeheer: een melding van Tuincentrum Het
Oosten B.V;
t/m 23 mei Verkeersbesluiten: Leeghwaterstraat 78; Mendelstraat
88;
t/m 27 mei Uitwegvergunningen: Stommeerweg 58;
t/m 29 mei Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 elzen; Mozartlaan 63, 2 berken:
t/m 30 mei Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit voor
het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de Zwarteweg 77a te Aalsmeer;
t/m 30 mei Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt
ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen de
Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt verklaard voor voertuigen breder dan 2,20 m. Met verkeersbesluit nr.2008/5276 wordt de Stommeerkade
tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten verklaard voor vrachtwagens.
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.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 april 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclame;
• Darwinstraat 6, het vergroten van de woning;
• Maarse en Kroonhof 47, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 96, het herbouwen van de woning;
• Zwarteweg 149, het plaatsen van drie vlaggenmasten.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 2 mei 2008
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;
• Linksbuitenstraat 41, het plaatsen van een raam;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een berging.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 9 mei 2008
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van de woning;
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een tijdelijke dam en duiker;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidsscherm.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 16 mei 2008
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 -101, het oprichten
van 2 bedrijfsverzamelgebouwen;
• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Kamperfoeliestraat 35, het plaatsen van een
dakopbouw op de garage;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 23 mei 2008
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 281, het plaatsen van een verdiepingsvloer;
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een
bouwplaatsvoorziening.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Vrijwilligers hartelijk welkom

Zaterdag boomplantdag
Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer - Stichting de Bovenlanden heeft als doel het inrichten van
een ecologische verbindingszone
van het Schinkelpolderbos tot aan
de rietlanden in de Westeinderplas
bij Leimuiden. Doel is dit te realiseren door het in standhouden van de
oorspronkelijke natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied. Deze maakt deel uit van de
landelijke ecologische hoofdstructuur. Deze kan gezien worden als
een ecologisch wegennet waarover
dieren en planten zich kunnen verplaatsen en verspreiden. Vorig jaar
heeft de Stichting de Bovenlanden
een aantal percelen grond aange-

kocht in de buurt van de Pontweg
achter de voormalige veiling Bloemenlust. Een deel hiervan bestaat
uit een voormalige seringenakker.
De door de stichting benaderde
kwekers hadden geen interesse om
deze verwaarloosde akker te huren.
Daarom is besloten om deze akker
om te vormen naar natuur. Hiertoe
is de afgelopen maanden een lage,
milieuvriendelijke beschoeiing aangelegd rond deze akker.
Aanstaande zaterdag 19 april wordt
deze akker beplant met een aantal boomsoorten die kenmerkend te
noemen zijn voor dit gebied.

Bon Bini disco!

De totale te beplanten oppervlakte bedraagt 3000 vierkante meter. In
totaal zullen deze dag 2200 bomen
worden geplant. Hiervoor zijn veel
handen nodig. Vrijwilligers die hier
aan mee willen helpen zijn hierbij
van harte uitgenodigd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
de website van de stichting of telefonisch bij Cees Tas: 0297-327577
of Anton de Boer: 0297-320713. De
dag begint om 9.00 uur. De officiële
start zal plaatsvinden door het planten van de eerste boom door Burgemeester Pieter Litjens.

Winkeldief
Rijsenhout - Woensdagmiddag 9
april is een 38-jarige vrouw uit Rijsenhout aangehouden in verband
met winkeldiefstal. Zij had diverse
goederen gestolen uit een supermarkt aan de Werf.

Gezelligheid troef bij de Bon Bini disco in Bon Ami voor jongeren. En, zoals het
misschien op de foto lijkt, er waren niet alleen jongens....

Aalsmeer - Vrijdag 11 april is weer
een Bon Bini disco voor jongeren gehouden in Bon Ami. Het feest begon
om 20.00 uur, maar ruim van te voren zaten er al tieners voor de deur
te wachten tot de deuren open zou
gaan. Op het moment dat de deuren open gingen, stroomden de tieners naar binnen. Na half tien ging
de deur dicht en kon het feest beginnen. Er werd goede muziek gedraaid, want de dansvloer was gelijk
vol met ijverige dansers. Om 10 uur
introduceerde de dj een limbostok
en hier werd door bijna iedereen
onder door gedanst. Het was een
gezellige en geslaagde avond. Voor
het volgende Bon-Bini feest check
de bonbinie@hyves.nl. Voor meer
informatie kan ook contact opgenomen worden met de Binding via
0297-326326.
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recensie

Nominatie voor film ‘De jusfabriek’

Rondreisjury van NH’63
op bezoek bij F&VA

Muzikale schoonheid tijdens
lenteconcert van KCA
Aalsmeer - Op een koude lente zondagmiddag konden de toehoorders van het KCA concert op
13 april in het Oud Katholieke Kerkje weer even proeven hoe het was
om ooit hartverwarmend verliefd te
zijn. Marijje van Stralen en Alex Grigorev, vertolkten, onder voortreffelijke piano begeleiding van Jeroen
Bal, op een aanstekelijke en vakkundige wijze bekende opera-operette en musical fragmenten.
Zij zongen voor de pauze werk uit
de operette Die Lustige Witwe van
de Oostenrijkse componist Franz
Léhar, verder uit de opera La Bohème van de Italiaan Giacomo Puccini
en uit La Traviata van de eveneens
uit Italië afkomstige Giuseppe Verdi. Na de pauze brachten zij de bekendste duetten uit de musical The
West Side Story en Candide, beiden
van de Pools/Amerikaanse componist en dirigent Leonard Bernstein,
ten gehore.
Zwangere diva
Met een allure zoals alleen een ware
diva zich kan permitteren verscheen
de sopraan Marijje van Stralen vanuit de consistoriekamer.
Zonder nog maar een noot te hebben gezongen was men al zo onder
de indruk van haar verschijning dat
in de kerk voor enkele momenten
een serene stilte viel.
Prachtig zwanger in een schitterende jurk straalde de aanstaande
moeder die toch boven alles aantoonde dat zij een geweldige sopraan is.
Edelman om verliefd op te
worden
Wat bescheidener was het opkomen

van Alex Grigorev maar des te groter de verrassing. Vanaf het moment
dat deze tenor zijn geweldige stem
liet horen, bracht hij het publiek in
vervoering.
Zodra Grigorev op het podium staat,
verandert er iets in zijn houding. Hij
wordt een paar centimeter groter en
transformeert zich op een werkelijk
schitterende wijze als een verliefde
edelman, een kunstschilder of als
Tony de hoofdrolspeler uit de West
Side Story.
Begenadigd met een ongekende
hoge tenor wist hij zijn tegenspeelster met stem en expressie te betoveren.
De sopraan beantwoordde zijn liefdesbetuigingen met passie en zoveel warmte, dat het bloed van menige toehoorder sneller ging stromen. Twee stemmen en typen die zo
goed bij elkaar passen, dat het werkelijk de indruk wekte of zij slechts
oog en oor hadden voor elkaar. Liefde en drama wisselden elkaar af en
het dankbare publiek genoot van
zoveel muzikale schoonheid.
Met dit laatste KCA concert van dit
seizoen werd het de muzikale supporters duidelijk dat ware liefde zich
nooit laat dwingen. En met die wetenschap ging men tevreden naar
huis.
Het programma voor het seizoen
2008 -2009 is reeds bekend en ziet
er weer veel belovend uit. Wie echter een concert wil bijwonen moet
wachten tot zondag 12 oktober. Degene die verzekerd willen zijn van
een abonnement kunnen contact
zoeken met Nico de Groot telefoon
324160.
Janna van Zon

Toneel in dorpshuis De Quakel

Genesis speelt ‘Alles op
z’n juiste plaats’
De Kwakel - Op 18 en 19 april om
20.15 uur speelt Toneelvereniging
Genesius in Dorpshuis De Quakel
haar nieuwste voorstelling ‘Alles op
z’n juiste plaats’. De voorstelling op
26 april is uitverkocht.
De familie Verschragen komt bij elkaar om de verjaardag van de jongste dochter Karen te vieren. Dat lijkt
een gezellig idee, maar wie heeft er
eigenlijk zin in?
Het huis van opa en oma wordt van
boven naar onder in beslag genomen, want niemand blijkt zin te hebben bij elkaar in dezelfde kamer te
zitten.
Opa en kleindochter Lideke kunnen
elkaar wonderbaarlijk genoeg nog
wel begrijpen, maar wanneer waren
pa en ma het voor ’t laatst over iets
met elkaar eens?
De jarige Job Karen trekt zich er
niets van aan – zij zit op de slaapkamer voor de spiegel met een lippen-

stift in de hand en haar beste vriendin aan haar zijde om dit gezellige
familiegebeuren te overleven.
Alles op z’n juiste plaats is een heel
bijzondere voorstelling in de geschiedenis van Genesius, omdat het
hele stuk is bedacht door de spelers
zelf. In plaats van een bestaande toneeltekst te nemen hebben de spelers in het repetitieproces bedacht
waar deze voorstelling eigenlijk over
moest gaan, wat henzelf aansprak
om op het podium te laten zien. De
teksten zijn deels zelfgeschreven,
deels bij elkaar gezocht.
Het centrale thema is familie. Alles
op z’n juiste plaats is een afwisselende en beweeglijke voorstelling.
De regie is in handen van Maarten
Hutten.
Kaarten zijn voor 6 euro per stuk te
bestellen bij Tonny Voorn, tel. 0297560448 of Marga Westerbos, tel.
0297-532970.

Geslaagd concert Concertina’s
Aalsmeer - Zondagmiddag 13 april
gaven de accordeonorkesten van
De Concertina’s uit Amstelveen een
concert voor donateurs en overige
belangstellenden in het Trefcentrum
aan de Lindenlaan te Amstelveen.
De belangstelling was zo groot dat
er nog veel extra stoelen geregeld
moesten worden.
Toen iedereen dan toch een plekje had gevonden, beet het B-orkest
de spits af. Zij speelden vijf zeer afwisselende stukken: Concerto, Free
World Fantasy, Werziade I, Laurena
en als laatste The Happy Cyclist.
Hierna nam het A-orkest plaats.
Zij brachten het alom bekende Take Five ten gehore met medewerking van accordeonist André Vrolijk. Gevolgd door Concerto d’Amore
en als slot muziek van Duke Ellington, speciaal gearrangeerd voor accordeon.
Na de pauze was het de beurt aan

het Recreanten-orkest.
Het orkest bracht Yellow Mountains,
Time for School, Overture on a Spiritual en Friends Forever ten gehore.
Als slot van dit concert namen alle leden plaats en samen met André
Vrolijk werd een medley uit De Jantjes gespeeld, waarbij door het publiek werd meegezongen.
Tevens door de medewerking van
gastslagwerker Louis de Blieck, was
het een zeer geslaagd concert.
Na afloop speelde André Vrolijk met
zijn combo. Zij zorgden voor een fijne afsluiting van deze muzikale, gezellige middag.
De Concertina’s gaan 17 en 18 mei
aanstaande de studio in voor een
cd-opname.
De presentatie van deze cd zal
plaatsvinden op zondagmiddag 5
oktober in de Schouwburg te Amstelveen.
U bent dan van harte welkom.

Geslaagde feestavond twintig
jaar Funny Horse in N201
Aalsmeer - Op zaterdag 12 april
is het 20 jarig jubileum van manege en rijvereniging Funny Horse
groots gevierd in het jongerencentrum N201. Van16.00 tot 18.00 uur
was er een disco voor alle kinderen
tot en met 12 jaar. Om iedereen in
de stemming te krijgen, werd er begonnen met een limbodans. Daarna
kregen alle kinderen drinken, snoep
en chips. De hele middag werd volop gedanst en er was zelfs een beker te winnen voor de allerbeste
danser(es). Deze bokaal werd in de
wacht gesleept door Shandira Hartsuiker. Gedeelde tweede plaats werden Eliza Stroboer en Maxime van
Heumen. Vanaf 20.30 uur was het
de beurt aan alle (oud)leden, vrienden, bekenden en familie van Martin en Ingrid. Bijna 200 gasten genoten van een super feest met de band

Streetbeats. Halverwege de avond
werd door alle leden terrasmeubels
aangeboden. Op zeer originele manier werd vervolgens door ambtenaar Loekie van de burgelijke stand
een trouwact opgevoerd. Ook hadden een groep pensionklanten een
leuk lied ingestudeerd. Het feest
duurde tot in de late uurtjes en er
kan met veel plezier teruggekeken
worden op dit evenement wat gesponsord werd door onder andere
Camping Amsterdamse Bos, Slagerij Olsthoorn, Stichting Cardanus en
Poppodium N201. Martin en Ingrid
bedanken hierbij iedereen voor deze bijzonder gezellige avond! Op 25
april staat er weer een K.N.H.S. wedstrijd gepland en op 12 mei is er een
Kur op muziek. Voor informatie over
de manege en rijvereniging kunt u
kijken op www.funnyhorse.nl.

Wie gaat er naar de Caribbean?

Gezellige bazaaravond
met loterij bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdagavond
19 april wordt in de RKDES kantine aan de Wim Kandreef de winnaar
bekend gemaakt van de grote RKDES loterij. Met 3250 verkochte loten is de loterij opnieuw een groot
succes. Met veel vrijwilligers, inzet
en creativiteit lukt het RKDES om
de vele leden een sportief onderkomen te bieden. Net als voor iedere sportvereniging is het ook voor
RKDES ieder jaar weer moeilijk om
alle eindjes aan elkaar te knopen.
Een van de belangrijkste schakels in
dit geheel is helaas geld. Ieder jaar
wordt daarom een loterij gehouden waarmee RKDES wordt ondersteund. Met de opbrengst van de loterij is het mogelijk om iets extra’s
te doen voor de vereniging. Daarnaast zijn dit soort inkomsten gewoon nodig om RKDES financieel
gezond te houden. Dus bij elk lot
wat u gekocht heeft steunt u voor
de volle 100 procent de vereniging,
die jeugdvoetbal, handbal, zaalvoetbal, meiden/damesvoetbal en sport
voor senioren biedt. Mocht u nog
geen loten hebben, heel misschien
heeft u vanavond bij de laatste en
bijzonder belangrijke thuiswedstrijd
van RKDES 1 tegen Legmeervogels
1 nog een mogelijkheid om één van
de laatste loten te bemachtigen! In
de kantine en rondom het veld zullen vrijwilligers langskomen om de

laatste loten, indien nog voorradig,
aan de man/vrouw te brengen! Dit
keer wordt de opbrengst onder andere gebruikt voor een nieuw tafelvoetbalspel voor de jeugd, nieuwe
doeltjes voor de trainingen, de aankoop van een laptop om het laatste
nieuws en standen op de tv schermen in de kantine te vermelden en
de aanschaf van een ijs/koelkast
voor in de blokhut. Deze blokhut
wordt bij de Beachbak van de handbal geplaatst. Ook dit jaar heeft de
grote loterij fantastische prijzen. De
hoofdprijs zal dit jaar wederom een
mooie reis zijn, en wel naar de Canarische Eilanden. En wat dacht u
van een laptop als tweede prijs en
als derde prijs, de in heel Nederland
uitverkochte spelcomputer de Nintendo Wii. Op de bazaaravond zal
de trekking van de winnaar van de
RKDES loterij plaatsvinden. Langzaam zal de spanning worden opbouwen. Gedurende de avond zullen de winnende nummers bekend
worden gemaakt. Rond 23.00 wordt
de winnaar is van de fantastische
hoofdprijs bekend gemaakt. Ook
zal het rad van fortuin draaien. Grote prijzen zullen worden afgewisseld
door kleine unieke hebbedingetjes.
De roulette zal als vanouds door André en Jack bediend worden. De bazaar met loterij begint om 20.30 uur.
U/jij bent welkom.

Letzz Go Dizzgo met
Ben Liebrand in P60
Amstelveen - Op zaterdag 19 april
is er weer een editie van Letzz Go
Dizzgo in P60 in Amstelveen. Deze keer is de legendarische Nederlandse dj Ben Liebrand te gast, de
godfather van alle moderne dj’s.
Letzz Go Dizzgo begint om 22.00
uur. Kaartjes kosten 12,50 aan de
deur en 10 euro in de voorverkoop,
te bestellen via www.P60.nl. Ben
Liebrand is net als pindakaas: Wie is
er niet groot mee geworden? Iedereen die een beetje van dance houdt,
zal zich The Grandmix herinneren.
Klaar zitten met je tapedeck op oud
en nieuw en opnemen. En dan was
er natuurlijk wekelijks nog de Minimix. Toen de Flying DeWaele Brothers nog tikkertje speelden, mixte
Liebrand al de meest onwaarschijnlijke nummers met elkaar. Ben Liebrand (Nijmegen, 1960) is een zeer
gewaardeerde dj, die bekend staat
om zjin waanzinnige produkties. Hij
heeft vele hits op zijn naam als producer. Ook onder zijn eigen naam
scoorde hij hits, zoals met zijn versie

van ‘Eve Of The War’. Zijn radioshow
‘In The Mix’ was de eerste non-stop
mixshow op de Nederlandse radio.
Een jonge Armin van Buuren en een
jonge Tiësto luisterden toen al mee.
Een avondje zaterdag dus in P60 om
niet te missen!

Seringenrondvaart
De Film- en Videoclub Aalsmeer
presenteerde vijf videofilms. Op één
is ‘De Seringenrondvaart’ van Henk
Westerhof geëindigd. Een bijzonder
goed verslag van een seringenrondvaart met schipper Henk van Leeuwen, Totaal 218 punten en zilver. Op
twee ‘Bezoek aan Mexico’ van Leo
van der Laan. Een zeer goed gefilmd
verslag van een vakantie in Mexico
Totaal 210 punten en zilver. Op drie
‘Industriële Schoonheid’ van Jan

Ran en Gerard van Schie. Een uitgebreid interview met een molenaar
over de geschiedenis van de molenbouw. Totaal 213 punten en zilver. Op vier ‘De Jusfabriek’ van Cor
van Roode en Gerard van Schie. Een
surrealistische film over een jusfabriek uitgevoerd door een toneelvereniging, Totaal 225 punten, zilver + en een nominatie. Deze videofilm mag vertoond worden op het
NH’63 videofestival dat op 20 april
gehouden wordt in het gebouw De
Bres in Wormerveer. Plaats vijf tot
slot was voor ‘Het gesprek’ van Cor
van Roode en Gerard van Schie. Een
niet soepel lopende conversatie van
twee heren op een hek. Totaal 208
punten en brons +.
Op de clubavond van 7 april zijn drie
video’s vertoond die door de ledengroepen gemaakt waren over het
thema ‘Vervoer’. Alle drie de videofilms werden uitgebreid besproken
en er kwamen diverse tips naar voren om tot een nog betere videoproductie te komen. Na de pauze werd
het fotobewerkingsprogramma Picasa 2 uitgebreid gedemonstreerd.
Maandag clubavond
Op maandagavond 21 april komt de
bevriende filmclub De Cinesjasten
uit Uithoorn bij de F&VA op bezoek.
Het wordt een bijzondere clubavond
want er kan weer kennis gemaakt
worden met de videoproducties van
een andere vereniging. De clubavonden van de F&VA worden gehouden in het gebouw ’t Anker aan
de Oosteinderweg 273a in Oost en
beginnen om 20.00 uur. Wie eens
een clubavond van de F&VA wil bijwonen, is van harte welkom. Informatie over de F&VA via tel. 0297326344 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Geweldige afsluiting KCA-seizoen

Cabaretier Pieter Derks
treedt op in Bacchus
Aalsmeer - De veelbelovende cabaretier Pieter Derks zal met zijn
programma ‘Waan’ het KCA cabaretseizoen 2007/2008 waardig afsluiten! Vanaf begin deze maand is
hij met zijn nieuwe theaterprogramma aan het try-outen in de kleine
zalen en op zaterdag 26 april doet
hij cultureel café Bacchus aan .
Pieter Derks werd eind vorige eeuw
(1984) geboren, en draait dus al
twee eeuwen mee. Grappig genoeg
merk je daar niets van. Een held zal
Pieter nooit worden, maar een onrustig hart maakt gekke sprongen.
Moeders, houd uw dochters binnen! Pieter Derks is opgeleid aan de
Konings Theater Akademie in Den
Bosch en winnaar van de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunstfestival 2005.
Zijn eerste programma, ‘Dat zal je
nog verbazen’, baarde opzien. Men
sprak van een debuut als een maatpak en een verademing. In zijn
tweede programma gaat hij verder:
meer muziek, rakere liedjes. Zijn
verhalen ontsporen nog krankzinniger, en zijn terzijdes zijn van een
nog diepzinniger onnozelheid. Pieter Derks gaat onbesuisd maar op
zijn hoede op zoek naar oude verhalen en nieuwe overtuigingen. Het
optreden van Pieter in Bacchus in
de Gerberastraat begint op 26 april
om 21.00 uur. De entree bedraagt 9
euro. Kaarten zijn te verkrijgen aan

de zaal of te reserveren via internet:
www.cultureelcafebacchus.nl of tel.
342657 na 18.00 uur.
Koninginnedag in Bacchus
Dit jaar een iets kleinere versie van
de jaarlijkse Uitmarkt in Bacchus op
koninginnedag, woensdag 30 april.
De medewerkers hebben er zin in
en openen vanaf 20.00 uur de deuren. Er zullen drie bands het podium
van het bekende culturele café betreden. Volgende week meer informatie over deze bands.

Pieter Derks brengt voorstelling
‘Waan’. Foto Willem de Roon.

Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Aanstaande zaterdag 19 april is er weer de jaarlijkse voorjaar en zomer kinderkledingbeurs in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat 14.
Het betreft de in- en verkoop van
kinderkleding (vanaf maat 74) speelgoed en kinderbenodigdheden. De
enige voorwaarden hiervoor zijn dat
de ingebrachte kleding en andere
spullen heel, modieus en schoon
moeten zijn. De inbreng is van 9.00
tot 10.00 uur. U kunt uw ingebrachte
kleding dan zelf ophangen. De verkoop is van 13.00 tot 14.30 uur. Het
afhalen van de niet verkochte artike-

len is tussen 17.00 en 17.30 uur. Alles wat om 17.30 uur nog niet is opgehaald gaat zondermeer naar het
goede doel, deze keer de crisisopvang voor kinderen die uit huis zijn
geplaatst. Er kunnen maximaal 30
artikelen per nummer worden aangeboden. Om verwarring te voorkomen wordt aangeraden schilderstape met daarop in een rondje het
verkoopnummer en daarachter de
prijs op de kleding te plakken.
Voor verkoopnummers kan gebeld
worden naar Henriëtte, tel. 0297345007, Nettie, tel. 0172-508930 of
Joke, tel. 0297-323955.

Con Amore trots op dvd

Doe mee aan Kunstspektakel
Leimuiden - Dit jaar wordt het
kunstspektakel in Leimuiden georganiseerd op zondag 8 juni. Er is
nog e hebben nog plaats voor deelname door amateurkunstenaars, die
het leuk vinden om live te schilderen, te boetseren, hout te bewerken en die aan het werk gaan met
glas in lood en keramiek. Geef je gerust op als je wilt meewerken aan

Aalsmeer - Op maandagavond 31
maart was de rondreisjury van de
Federatie van Audiovisuele Amateurs NH’63 op bezoek in Aalsmeer.
Deze bijzondere videoavond, die
door de F&VA in samenwerking
met de KLM Cameraclub werd georganiseerd, had een zevental videoproducties op het programma
staan. Het was weer een spannende videoavond, want de beoordeelde videofilms konden met brons, zilver of goud gekwalificeerd worden.
De NH’63 rondreisjury bestond uit
Henk de Wild, Jan Elseman en de
juryvoorzitter Piet van Eerden. De
rondreisjury had geen gemakkelijke
taak, want het programma bestond
uit een aantal prima videofilms.
Na een gedegen overleg kwam de
rondreisjury met de volgende uitslag. Bij de door KLM Cameraclub
gepresenteerde videofilms eindigde ‘Meditarranee Con Musica’ van
Aad Koomen op één. Een prima vakantiefilm over toeristische steden
langs de Middellandse zee. Totaal
203 punten en brons +. Plaats twee
was voor ‘Paleizen voor arbeiders‘,
een KLM clubproductie. Een film
over een bijzonder museum ’t Schip,
bouwstijl Amsterdamse school. Totaal 205 punten en brons+.

dit gezellige evenement dat is van
10.00 tot 16.00 uur. Het draait allemaal om het thema: actief bezig zijn
met kunst. De kunstenaars zijn zelf
aan het werk, eventueel samen met
cursisten of kunnen een workshop
geven. Voor informatie : www.kunstspektakel.nl. Email: kunstspektakel@live.nl of tel. 0172-509886, vragen naar Annelies.

Aalsmeer - De mannen van Digitalfilm presenteerde jl. maandag in
gebouw Irene de jubileum dvd aan
de koorleden van Con Amore. Ruim
een maand na het concert in de
Bloemhof konden de mannen zelf
zien wat er die avond was gepresteerd en daar werden ze stil van.
“Je hebt als je zelf in het koor staat
geen idee van het totale plaatje. Je
hoort aan het applaus wel of men
het mooi vindt, maar dat kan ook uit
beleefdheid zijn”, vertelt secretaris
Arie Koningen. En hij vervolgt: “Het
is een openbaring om dit in zijn geheel te zien. Natuurlijk ontdekte je

de foutjes, maar we kunnen er allemaal trots op zijn. De aankleding
van de zaal was prachtig, het licht
mooi en het geluid prima. De vooraf gemaakte inspanningen waren
niet voor niets geweest. Muzikaal
is het ook nog een aanwinst,” Een
must voor iedere Con Amore fan om
de dvd aan te schaffen. Interesse?
Meld dit aan het secretariaat van
Aalsmeers Mannenkoor Con Amore en een exemplaar wordt geregeld. De dvd kost 10 euro, exclusief verzending kosten. Voor inlichtingen: Telefoon 0297-323848 of kijk
op www.amkconamore.nl.
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Jubileumconcert Alsmar Pop
Koor zaterdag in De Bloemhof

Jubileumconcert met afscheid
dirigent Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeers oudste culturele vereniging viert dit jaar het
125-jarig bestaan. Vanwege het afscheid van dirigent Piet Kiel jr. per
1 mei viert het koor het jubileum met een concert in De Bloemhof aan de Hornweg op zaterdag 26
april. Kiel zal dan precies 47 jaar dirigent zijn geweest van het koor. Eigenlijk begint de geschiedenis van
het koor zelfs nog 22 jaar eerder. Al
in 1866 begon het toenmalige hoofd
der school aan de Uiterweg, de heer
L.A. Braak, met een zogenaamde
‘zingschool’. Het was een gemengd
koor dat hoofdzakelijk religieuze liederen zong en al een jaar later werd
er in de Doopsgezinde Vermaning
een uitvoering gegeven. Helaas, zoals vaker gebeurt, kregen de leden
onderling onenigheid en bedankte een deel van de koorleden voor
de ‘school’. Dat was in oktober 1883.
Een week later al, 7 november 1883,
besloten enkele leden tot de oprichting van een nieuw koor. Dat koor
kreeg de naam Aalsmeersche Koorvereeniging. Braak bleef de dirigent,
in die tijd directeur geheten. Hij vervulde trouwens alle functies in het
bestuur, was voorzitter, secretaris
en inde ook nog de contributie. Die
bedroeg in die tijd vijf cent en als
je ongeoorloofd(!) de repetitie verzuimde kreeg je een boete. De repetities waren uitsluitend in de wintermaanden, want in de zomer had
niemand tijd. Er werd dan van zonsopgang tot zonsondergang gewerkt
op de tuin, zoals men in Aalsmeer
de kwekerij noemde.
Nieuwe impuls
De zang werd a-capella uitgevoerd
en het koor groeide uit tot één van
de beste koren van het land. In het
archief van het koor zijn talloze bekers, lauwerkransen en medailles
als bewijsstukken bewaard. Braak
bleef tot 1898 dirigent. Hij werd opgevolgd door de heer Cornewal, die
vanwege zijn gezondheidstoestand
slechts één jaar bleef. Na hem kwam
de heer Van Loon, onderwijzer uit
Leimuiden, maar het was het Kudelstaartse schoolhoofd K. Bogstra
die het koor een nieuwe impuls gaf.
Het koor had in die tijd slechts 27 leden, maar Bogstra studeerde zangspelen in, ging naar festivals en concoursen en gaf concerten in de Drie
Kolommen en de Doopsgezinde
Kerk. In 1908 verhuisde hij naar Amsterdam en adviseerde het bestuur
om A. van Dam, scheepsbouwer in
Aalsmeer, de leiding te geven. Van
Dam was lid van het koor, maar een
talent. Hij durfde, naast de a-capellazang, ook grote werken in te studeren, waarbij de muzikale begeleiding door pianiste mevrouw C. BonDe Jong werd verzorgd. Bij het 50
jarig jubileum werd ‘Die Jahreszeiten’ van Haydn uitgevoerd in de grote zaal van de Centrale Aalsmeerse
Veiling, die tot concertzaal was om-

gebouwd. De begeleiding was ook
nu met piano. Een bijzonder hoogtepunt vond plaats in 1934. Het koor
werd gevraagd te zingen bij de huldiging van de Uiver bemanning in
de CAV. Ook bij het bezoek van koningin Wilhelmina aan de Aalsmeerse veiling zong het koor.
Uitverkocht
Er was intussen bij het koor ook
een kinderkoor opgericht dat onder leiding stond van dirigent Willem Keessen. Deze Keessen werd
waarnemend dirigent van de Koorvereeniging toen Van Dam zich om
gezondheidsredenen moest terugtrekken en in 1938 werd hij de vaste dirigent. Maar Keessen had geen
opleiding tot dirigent en hoewel hij
een uitstekend pianist was, aarzelde hij niet en meldde zich bij de grote dirigent Roeske, van wie hij dirigeerlessen kreeg. Keessen was
een gevoelsmens en hij leidde het
koor op zijn eigen manier. Hij vond
het belangrijk dat de koorleden hun
gevoel in de muziek legden en besprak de stukken die men ging instuderen van tevoren. Een hoogtepunt was vlak na de oorlog de uitvoering van ‘De schipbreuk’ van Dr.
Johan Wagenaar. Dit was een komisch zangspel met als enige solist de kapitein, een partij voor een
tenor. Het was zo’n succes dat het
driemaal werd uitgevoerd. Bijzonder was dat de componist als voorwaarde stelde voor de uivoering dat
zijn dochter Nelly de pianostukken
moest spelen. De zaal was uitverkocht met 1500 bezoekers!
Predikaat Koninklijk
In 1953 werd het koor opgenomen
in de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, wat in de koorwereld als een grote eer wordt beschouwd. Bij de tiende herdenking
van de bevrijding op 4 mei 1955,
vond in de CAV een herdenkingsconcert plaats met het Requiem van
Gabriel Fauré met medewerking van
het Noordhollands Philharmonisch
Orkest en twee solisten. Het geheel stond onder leiding van Willem
Keessen. Het werd een indrukwekkende uitvoering met ruim 800 bezoekers. In 1957 vond in de CAV het
nationaal korenfestival plaats, een
concours van de Koninklijke Nederlandse Bond van Zangverenigingen.
Ongeveer 600 zangers werden ondergebracht bij Aalsmeerse families. De Koorvereniging werd tijdens
dit concours kampioen van de gemengde koren.Gesteund door dit
succes deed het koor mee aan een
internationaal zangfestival in Brussel waar het een hoge onderscheiding behaalde. Tijdens het 75-jarig
bestaan in 1958 werd aan het koor
het predikaat Koninklijk verleend,
zodat vanaf dat moment de vereniging bekend stond onder de naam:
Koninklijke Gemengde Zangvereni-

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 april viert het Alsmar Pop Koor
zijn tienjarig bestaan met een feestelijk concert in de Bloemhof. Bij de
ingang van de zaal hangt een mooi
overzicht met foto’s, krantenartikelen etc. van tien jaar Alsmar Pop
Koor.
Wat verwacht kan worden? “Een
vleugje evergreen, een snuifje cabaret, een pietsie levenslied, een flitsje musical, een scheutje tophit, een
tikje aanklacht, een toefje humor,
een wolkje ernst, een likje kleur en
een pufje dans”, aldus dirigent Bram
Landzaat. Het programma is zorgvuldig samengesteld en er is veel
aandacht besteed aan de aankleding en choreografie.

Ook worden de songs met beelden op twee grote schermen geïllustreerd. Het koor neemt de bezoekers mee op een reis langs vier
verschillende thema’s, te beginnen
met enkele prachtige songs over de
verschillende facetten van de liefde (Blijf bij mij; Onbewoonbaar;
Laat me; Kusje). Vervolgens worden
de wereld (Het dorp; Speeltuin) en
dreams (Somewhere out there; Born
to be wild) bezongen. Het concert
krijgt een bruisend einde met een
meezingmedley van Nederlandstalige songfestivalnummers en enkele bekende uptempo songfestivalsongs (Waterloo; Take me to your
heaven).
Naast het Alsmar Pop Koor zullen

ook de 95-jarige Aalsmeers Harmonie onder leiding van Maron Teerds,
het ad hoc Alsmarpoppy’s kinderkoor bestaande uit maar liefst 45
kinderen en een band met dirigent
Mark Wyman, hun medewerking
aan het concert verlenen. Licht en
geluid worden wederom verzorgd
door Mark Verwoert en Fred Feisse.
Van het concert wordt een dvd-registratie gemaakt. In de pauze is er
een loterij. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open vanaf 19.15 uur. Er zijn nog
kaarten (inclusief 1 consumptie) à
11 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot en met 12 jaar
verkrijgbaar via de koorleden, via tel.
321837 of e-mail: apkinfo@orange.
nl of aan de zaal.

ging Aalsmeers Koor, door iedereen
gewoon Aalsmeers Koor genoemd.
Sinds enige jaren is de naam gewijzigd, met toestemming van de koningin, in Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer. Door toenemende doofheid zag de heer Keessen zich genoodzaakt het dirigeerstokje over
te dragen aan de heer N. Grandiek,
muziekleraar aan verschillende middelbare scholen, onder andere in
Aalsmeer. Echter, na een jaar waren de verschillen in opvatting zodanig dat er een eind kwam aan de samenwerking. Het een en ander had
wel ledenverlies tot gevolg.
Weer groeiende
Uit de sollicitanten werd een jonge dirigent gekozen, Piet Kiel jr.
Hij was juist afgestudeerd aan het
Sweelinck Conservatorium en na
een proefdirectie werd hij per 1 mei
1961 benoemd tot dirigent. Hij bleek
een heel andere werkwijze te hanteren. In hoog tempo werden de werken ingestudeerd en dat gaat nog
steeds zo. Hij besteedt niet veel tijd
aan uitleg over de werken maar weet
door zijn enthousiasme de koorleden te inspireren en ze tot grote
hoogte te brengen. Onder zijn leiding begon het koor weer te groeien. Elk concert werd een groot succes. Het eerste concert onder zijn
leiding bestond uit een aantal losse werken, maar al gauw werden de
grotere oratoriumwerken geïntroduceerd, met als eerste ‘Messiah’ van
G.F. Handel. Daarna volgden Matthaus Passion, Weihnachtsoratorium, missen van verschillende componisten, maar ook werken die voor
het eerst in Nederland werden uitgevoerd, zoals ‘Fantasia on the old
104th psalm tune’ van Vaughan Williams, ‘Coronation Ode’ van Sir Edward Elgar, ‘Die Passion’ van Herzogenberg en ‘Invocation to Music’
van Parry. Er werden door het koor
reizen gemaakt naar het buitenland,
naar Lichfield en Wells in Engeland,
naar Teplice in Tsjechië. Er werd een
aantal langspeelplaten opgenomen
en voor de radio opgetreden. Nu,
na 47 jaar, op een hoogtepunt zoals Kiel zelf zegt, komt er een eind
aan de samenwerking tussen Kiel
en ‘zijn’ Aalsmeers Koor.
Op 26 april is de jubileumuitvoering in de Bloemhof, aanvang 19.30
uur. Toegang 20 euro. Er is een mooi
programma samengesteld dat bestaat uit de ‘Grosse Messe’ in cmoll van W.A. Mozart en Symphony
op. 52 ‘Lobgesang’ van F. Mendelssohn-Bartholdy.
Medewerking verlenen de sopanen Ellen Schuring en Diane Verdoodt, de tenor Ludwig van Gijsegem, de bas Frans Fiselier, organist
Dirk Out en RBO Sinfonia. De algehele leiding is in handen van Piet
Kiel jr. Kaarten zijn verkrijgbaar aan
de zaal of te bestellen via tel. 0297323378.

Hommage aan jarige Eddy
Christiani in schouwburg
Amstelveen - Tal van ar tie sten en oud-collega’s zullen maandag 21 april een feestelijk eerbetoon brengen aan Eddy Christiani in de schouwburg van Amstelveen. Op deze dag viert de éminence grise van de Nederlandse populaire muziek, namelijk zijn negentigste verjaardag. Eddy Christiani begon in het voorjaar van 2007 met
zijn afscheidstournee die hem langs
de theaters in het land voerde, tot
groot genoegen van zijn publiek. Tijdens de voorstelling wisselde Eddy
kleurrijke verhalen over zijn carrière af met verschillende medleys van
zijn grootste successen. Deze afscheidstournee wordt op 21 april afgesloten met een feestelijke negentigste verjaardag en een hommage, die net als de afscheidstournee
de titel ‘De engel op mijn schouder’
zal dragen. Hans van Willigenburg
presenteert het programma waaraan onder andere Annie de Reuver,
Jan Akkerman, Hetty Heyting, Eddy
Doornbos, Tonny Eyk, Marnix Kappers, Eric Vaarzon Morel en Rene
Riva meewerken. De muzikale leiding van de avond is in handen van
Martin van Dijk. Eddy Christiani begon zijn carrière in 1936 bij het orkest van John de Mol sr. Zijn populariteit in de jaren veertig en in
de eerste helft van de jaren vijftig
is vergelijkbaar met die van Marco
Borsato of Frans Bauer nu. Zijn bekendste nummers zijn: Zonnig Ma-

dera, Zomernachtfeest, Veel mooier dan het mooiste schilderij, Als op
Capri, Op de woelige baren, Hiep,
hiep hoera!, Greetje uit de polder,
Een boeketje rode rozen, Spring
maar achterop en Zeemanshart.
Veel Nederlanders, van jong tot
oud, zingen die nummers vandaag de dag nog moeiteloos mee.
De hommage aan Eddy Christiani
wordt geproduceerd door Lex Passchier Productions en het Amster-

Drumfanfare Melomanie
geeft presentatie in de Reede
Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie geeft op zondag 20 april een
presentatie in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat.
Er is een programma samengesteld
waarin het korps weer een grote variatie aan muziek ten gehore
zal brengen. Er zal gewone marsmuziek te horen zijn, maar ook bekende stukken als Lady Marmelade
en speciaal voor de jeugd een num-

mer uit de welbekende tekenfilmserie Spongebob Squarpance. De
majorettegroep zal ook weer haar
beste beentje voorzetten, want ook
dit jaar hebben ze er weer hard aan
gewerkt om hun show op mechanische muziek aan u te laten zien.
Niet alleen het korps en de majorettes zullen zich presenteren, maar
natuurlijk ook de leerlingen. Zij spelen op blokfluit, dwarsfluit en cor-

dams Kleinkunst Festival in samenwerking met de gemeente Amstelveen en de schouwburg Amstelveen. Aanvang van de voorstelling is
20.00 uur. Kaarten voor deze voorstelling kosten 40 euro en kunnen
vanaf heden online worden besteld
of worden gekocht aan de kassa
van schouwburg Amstelveen in het
stadshart. Telefoonnummer kassa is
020-5475175, www.schouwburgamstelveen.nl.

net. Zij zullen laten horen wat ze dit
seizoen al geleerd hebben. Melomanie gaat deze middag ook laten
zien dat je voor het maken van muziek niet altijd dure instrumenten
nodig zijn.
Nieuwsgierig geworden? Jong en
oud is zondag van harte welkom.
De deuren van het dorpshuis aan
de Schouwstraat gaan om 13.30 uur
open gaan en de toegang is geheel
gratis. De presentatie begint om
14.00 uur en zal tot ongeveer 16.15
uur gaan duren. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Kitty van der Luit, tel. 0297328385.
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Instemming meerderheid fracties
met stimuleringsbijdrage Mikado
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders stelt de
Raad voor in te stemmen met een
stimuleringsbijdrage van 30 duizend
euro aan de stichting De Mikado ter
gedeeltelijke dekking van de kosten van een huismeester/conciërge. Hiermee wordt mogelijk bereikt
dat het gebruik van De Mikado als
Brede School voor de jeugd van 0
tot en met 12 jaar en als multifunctionele voorziening in de wijk centraal komen te staan. Het beheer
van De Mikado is een verantwoordelijkheid van de hoofdgebruikers
die een beheerstichting oprichten
en zullen een beheerder (ESA) aanstellen om het beheer daadwerkelijk met de gebruikers vorm te geven. De gemeente zal als eigenaar
een beheer- en exploitatieovereenkomst sluiten met de beheerstichting De Mikado. In het eerste jaar
zal de opbouw van een goede onderling afgestemde beheerorganisatie centraal staan en vervolgens
de exploitatie van algemene ruimten in het gebouw ten behoeve van
de wijk. Met het oog op de opbouw
van het beheer en vooral voor het
realiseren van de maatschappelijke
functie (gebruik door de wijk) is een
stimuleringssubsidie nodig. Na twee
jaar zal een evaluatie plaatsvinden,
die uitsluitsel moet geven over het
beoogde effect van de stimuleringssubsidie en de noodzaak van (volledige) voortzetting daarvan.
Politieke reacties
De PACT-fractie kan zich vinden in
het voorstel en geeft aan blij te zijn
met het gegeven dat door de komst
van een beheerder/conciërge het
gebouw in de avonduren verhuurd

kan worden zodat er een plek gegeven kan worden in de wijk. De eerste twee jaar faciliteren om de wijkfunctie gestalte gegeven is een goede zaak. Ook de VVD-fractie heeft
er begrip voor dat er de eerste twee
jaar subsidie gegeven wordt en dat
het daarna zonder kan. De AB-fractie geeft aan dat de kosten neergelegd moeten worden waar ze horen en dat is niet bij de gemeente. Deze fractie wil eerst een exploitatiebegroting zien en dat er dan
een bedrag gevraagd kan worden.
Dit voorstel is naar de mening van
AB de omgekeerde wereld en hier
wordt zelfs gesproken over het afgeven van een blanco cheque zonder dat aangetoond kan worden dat
de behoefte bestaat extra activiteiten te ontplooien. Volgens de CDAfractie moet je eerst zaaien om te
kunnen oogsten. Er moet een bepaalde investering gedaan worden
om de functie van de grond te krijgen. De beheerder/conciërge zal
voornamelijk in de avonduren ingezet worden en als de Brede School
overdag gebruik wil maken van de
diensten van de beheerder/conciërge dan zullen zij zelf voor de kosten moeten opdraaien. Teneinde inkomsten te generen kan er vanuit
de keuken een drankje geserveerd
worden. Er komt overigens voorlopig geen bar in het gebouw. Dat er
belangstelling is mag blijken uit het
gegeven dat een dansschool al geïnformeerd heeft naar de mogelijkheden. Uit het Beraad valt op te maken dat een meerderheid van de
Raad zich kan vinden in het voorstel
en in de vergadering van 24 april
aanstaande zal de Raad een besluit
nemen.

Van de hak
op de tak
Laat maar zitten

Nieuw asfalt voor Lijnbaan
Aalsmeer - Overbodig zal niemand
de wegwerkzaamheden aan de Lijnbaan vinden. Het weggetje tussen
de Dorpsstraat en de Oosteinderweg was al geruime tijd aan nieuw
asfalt toe. Diverse gaten en bobbels moesten getrotseerd worden
om veilig de weg te vervolgen. Re-

gelmatig werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar allen voor
tijdelijk. Want al geruime tijd stond
de Lijnbaan op de planningslijst om
grondig aangepakt te worden. Begin deze maand is gestart met de
grondige aanpak. De oude asfaltlaag is verwijderd.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk,
maar voor de kerkbezoekers is geregeld dat zij via het zandpad toch
hun kerk kunnen bereiken. Binnenkort gaat er geasfalteerd worden. De werkzaamheden duren, volgens de gemeentelijke planning, tot
25 april.

Vul de Schiphol-checklist in!
Aalsmeer - Om de hinder van
Schiphol in kaart te brengen hebben wethouder Ronald Fransen en
de Luchtverkeersleiding Nederland
de wijkraden gevraagd om de overlast in de eigen wijk aan te geven.
Vorige week is in deze krant reeds
gevraagd om een checklist in te vullen met vragen over de locatie en
aard van de hinder, de periode van
hinder en de bron, bijvoorbeeld door
stijgende of juist door landende
vliegtuigen. De wijkraad Stommeer
heeft de vragenlijst iets eenvoudiger, cq minder ambtelijk gemaakt
en hoopt hiermee een nog bredere
respons van inwoners te krijgen, zodat duidelijk naar voren komt dat de
overlast door Schiphol in Aalsmeer
het laatste jaar inderdaad fors toegenomen is. Tijdens de eerste informatie-avond zat het gemeentehuis
vol en had de LVNL een ‘zware dobber’ om de vele geïrriteerde inwo-

ners te informeren over het baangebruik, de vliegbewegingen over
Aalsmeer, etc. Stap twee wordt nu
genomen, een hinder top 5 samenstellen, en dus is het van belang dat
inwoners nogmaals hun stem (dit
keer op papier) laten horen.
De ergste overlast van Schiphol bijvoorbeeld, komt dit door landend of
stijgend verkeer, baangebruik, gevlogen route, type vliegtuig, grondgeluid of de geur van kerosine? En:
Heeft u er binnen- of buitenhuis
last van? Last met in slaap komen,
doorslapen, gesprek voeren of muziek luisteren? Hoe lang, wanneer
en hoe vaak geeft de luchthaven
hinder? Wanneer vond u het écht
hinderlijk worden en wat valt op bij
overlast? Is het bij bepaalde weersomstandigheden en is er een vermoeden dat regels worden overtreden? Tot slot wordt de mogelijkheid
gegeven om een korte toelichting te

geven op andere ergernissen, bijvoorbeeld in relatie tot informatieverstrekking, omgaan met klachten, e.d. Tot uiterlijk 22 april kan de
checklist (ook anoniem) bij de eigen wijkraad ingeleverd worden. De
checklist is te downloaden via www.
aalsmeer.nl en op de gemeentelijke website staan ook de namen en
adressen van de verschillende wijkraden. Wie geen internet heeft, kan
een checklist afhalen bij de balie
van het gemeentehuis. Elke wijkraad formuleert uiteindelijk een zogenaamde Hinder
Top vijf en middels deze uitslag gaat
gekeken worden of er mogelijkheden zijn om de hinder in Aalsmeer
te beperken. Op 14 mei worden de
resultaten van de analyse van hinder door de LVNL tijdens de tweede openbare bijeenkomst voor de
inwoners gepresenteerd in het gemeentehuis.

Minister keert te weinig Schipholschade uit

GEUS in het gelijk gesteld
door Raad van State
Burgemeester Pieter Litjens snoeit de hortensia’s op kundige aanwijzing van
een natuurouder.

‘Groene match’ Jozefschool
en de gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 19 april
kwam de gemeente Aalsmeer met
zes man sterk de handen uit de
mouwen steken bij de Jozefschool.
Dit als een gevolg van de succesvolle Beursvloer van oktober 2007 jl. De
Jozefschool was met diverse vragen
naar de Beursvloer gekomen: zoals
de vraag om vrijwilligers voor het
onderhoud van de groen rond de
school, in het bijzonder de Vlindertuin en de Zintuigenberm. Aan dit
verzoek gaf de gemeente Aalsmeer
gehoor. Burgemeester Pieter Litjens
snoeide de hortensia’s met de kundige ondersteuning van de natuurouders. Ook verschillende andere
medewerkers van de gemeentelijke
organisatie bleken groene vingers te
hebben. De Jozefschool - die al een
keer de tweede prijs won als Groenste School van Nederland - heeft
een actieve groep natuurouders die
een groot aantal excursies en acti-

viteiten organiseren voor en met de
leerlingen. Zo worden er bollen geplant, zwerfvuil verwijderd, speurtochten gedaan, slootwater proefjes
uitgevoerd en dergelijke.
Beursvloer
De Beursvloer was een initiatief
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer, dat deze maand vijf jaar
bestaat. Op de Beursvloer , in de
foyer van Endemol, zijn ruim 60 matches gemaakt tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld.
Het biedt bedrijven de mogelijkheid
om invulling te geven aan het zogenaamde maatschappelijk betrokken
ondernemen door hun medewerkers ook in te zetten voor zinvolle
vrijwilligersprojecten. Meer informatie over de Beursvloer, de uitgevoerde matches en maatschappelijk betrokken ondernemen vindt u www.
beursvloeraalsmeer-uithoorn.nl.

Bewonerscommissie houdt
inloop halfuur in dorpshuis
Kudelstaart - Woensdagavond 23
april organiseert de Bewonerscommissie Kudelstaart wederom een inloop half uurtje. De huurders van
woningen in Kudelstaart, van woningcoörporatie Eigen Haard, zijn
dan van harte uitgenodigd om met
het dagelijks bestuur van de Bewonerscommissie Kudelstaart te overleggen over zaken die betrekking
hebben binnen en buiten de huurwoning. Mogelijke klachten zullen
door de commissie met Eigen Haard

worden besproken en daar waar
mogelijk zal er door de commissie
worden aangestuurd op een snelle
en adequate oplossing. Mochten er
klachten zijn die betrekking hebben
buiten de huurwoning om dan zal
de commissie deze klachten inventariseren en inbrengen bij de desbetreffende verantwoordelijke instanties. Het inloopspreekuur op 23
april wordt gehouden van 19.30 tot
20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.

Den Haag/Aalsmeer - Aan omwonenden die op 31 oktober 1996
binnen de geluidszone van Schiphol woonden, wordt door de minister van Verkeer en Waterstaat stelselmatig te weinig Schipholschade
vergoed. Dat heeft de Raad van State woensdag 9 april vastgesteld in
het hoger beroep, dat de advocaat
van GEUS namens een inwoner van
Aalsmeer tegen de minister had
aangespannen. GEUS is verheugd
over de uitspraak. Voor de omwonenden van wie een schadeclaim
nog in behandeling is, heeft de uitspraak het gevolg dat zij voor een
hogere vergoeding in aanmerking
komen. Voor de honderden omwonenden die hun schadevergoeding
al te goeder trouw hebben geaccepteerd komt deze uitspraak echter te
laat. Zij kunnen de hogere vergoe-

ding niet meer bij de minister claimen. De minister heeft het ‘Schadeschap luchthaven Schiphol’ opgericht voor het verwerken van de
schadeclaims van omwonenden.
Door het schadeschap worden topjuristen ingezet voor het beoordelen
van de duizenden schadeclaims. Op
advies van deze experts werd niet
vergoed, de schade die omwonenden lijden als gevolg van het eerste besluit tot uitbreiding van Schiphol in 1996. Met name de woningeigenaren binnen de geluidszone
werden hiervan de dupe. De betreffende inwoner van Aalsmeer heeft
zijn recht gehaald in samenwerking met GEUS. Er is een particulier
fonds opgericht, waaraan door circa
30 gedupeerden is bijgedragen. Op
die manier kon de gespecialiseerde
advocaat van GEUS, mr. F.H. Koers,

worden ingehuurd om de minister
(en het Schadeschap) in hoger beroep tot de orde te roepen. GEUS
is van mening dat iedereen, ook
de honderden gedupeerden, beter
moeten worden van deze uitspraak.
Nu de topjuristen van het Schadeschap kennelijk een fundamentele
fout hebben gemaakt, zou de minister zo ‘redelijk’ moeten zijn om ook
een onherroepelijke schadeclaim te
herzien als daar om wordt gevraagd.
Met een dringend verzoek aan de
minister hoopt GEUS dat te bewerkstelligen.
Gedupeerden kunnen zich op de
website van GEUS: www.GEUSaalsmeer.nl, in de rubriek Nieuws,
op de hoogte stellen van de pogingen om met de minister een ‘regeling’ voor de gedupeerden af te
spreken.

Beraad en raad in vogelvlucht
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst
van het Beraad en de Raad stond
als hamerstuk geagendeerd de formatie-uitbreiding Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
(Wkpb) om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Wkpb.
Hiervoor dient een Wkpb-registrator/beheerder aangesteld te worden
en naar verwachting zal een formatieplaats van 18 uur voldoende zijn
voor de uitoefening van deze functie. Beraad en Raad gingen hiermee
akkoord. AB maakte gebruik van de
rondvraag om vragen te stellen over
de Kadernota Gebiedsvisie en wilde weten of het juist is dat de status van de Kadernota een discussienota is. Wethouder Berry Nijmeijer gaf aan dat de Raad formeel in
beeld komt bij de conceptvisie en
niet eerder.
Lijnbaan ook ontoegankelijk
Er komt eerst een soort werkdocument ter behandeling. Er wordt nog
niets vastgesteld. Naar de mening
van AB geschiedt het behandelen
ook in het openbaar en de fractie is

dan ook teleurgesteld over dit antwoord. Verder wijst de AB-fractie op
de grote verkeersdrukte op de Oosteinderweg.
De omleidingroute vanaf de Legmeerdijk is hier mede debet aan
en waarom is er niet gekozen voor
de omleiding via de Bosrandweg
en Schipholweg of via Amstelveen.
Welke afweging lag hier aan ten
grondslag. Waarom is juist in deze
periode ook de Lijnbaan ontoegankelijk gemaakt? Wethouder Ronald
Fransen kon hier geen direct antwoord op geven omdat hij de vragen voor het eerst hoorde.
Columbiahof
De beantwoording zal schriftelijk
plaatsvinden. Bij het onderwerp ingekomen stukken Aalsmeerse burgers en instellingen was ook de kopie van een brief van 25 maart aan
het college van Verenigingen van Eigenaren Columbiahof over afhandeling zitting bezwaarschriftencommissie opgenomen. Geadviseerd
wordt de procedure zo snel mogelijk af te handelen. De fractie van AB

geeft aan dat er bij veel omwonenden van Ons Tweede Thuis veel onrust is ontstaan over de gang van
zaken met betrekking tot het bouwplan en de verkeersafwerking. Zij
hebben na tien weken taal noch teken gehoord.
‘Even er doorheen gedrukt’
Via via hebben zij gehoord dat er
bouwvergunning wordt verstrekt
en de indruk bestaat dat dit er even
doorheen wordt gedrukt. Burgemeester Pieter Litjens ontkende dit
laatste en wees er op dat het niet
het moment en de plaats was om
verder op de zaak in te gaan. De
vraag is alleen of de Raad het advies
om de procedure zo snel mogelijk at
te handelen overneemt. De manier
waarop de procedure inhoud gegeven zal worden staat nog open en
als daar gesprekken voor nodig zijn
met omwonenden zal dat ongetwijfeld op enigerlei wijze ingevuld worden volgens de burgemeester en
nadat de fracties van CDA, PACT en
VVD geraadpleegd waren werd het
advies overgenomen.

Aalsmeer - Het is juist leuk, die
kleurige graffiti op de bouwschutting
in de Zijdstraat. Laat maar zitten, het
is goed gedaan. Het zit er nu al enkele weken op en het ziet er gaaf uit:
nog steeds is er geen bende vuilspuiters langs getrokken om over deze
gespoten schutting met geknoei een
eigen verkeerde ‘handtekening’ te
zetten. Dat gebeurt soms.
Daar erger ik me aan. Het is mogelijk
dat andere spuiters respect hebben
voor de graffiti op de schutting. Sander Bosman uit Kudelstaart en vrienden hebben deze straatschildering
gemaakt. Sander is een graffiti kunstenaar. Hier is dat een bijzonder vak
en vaak verkeerd begrepen. Graffiti is een erkende kunstvorm over de
hele wereld breed gewaardeerd. In
diverse kunstboeken zijn voorbeelden en beschrijvingen te vinden. De
knoeiers haal je er snel uit, dat zijn
geen graffiti kunstenaars. Die gasten bekladden met hun spuitbussen
verf ‘zomaar’ een pui, een hangplek
of een buitenbankje. Men is daar, terecht, niet blij mee, ook omdat het
veel geld kost om deze vuilspuiterij
te verwijderen. Aan dat soort graffiti heeft iedereen een hekel. Dat is
geen graffiti, ik noemde het al, dat is
vuilspuiterij. Van Sander Bosman en
de andere kunstenaars is het goed.
Ik was blij toen ik het zag. Een aantal meters bouwschutting werd professioneel met spuitbussen verfraaid.
Midden in de Zijdstraat is er een buiten expositie ontstaan. Ga eens kijken: zo kan het ook.
Volgende maand wil de Aalsmeercentrum groep de graffiti verwijderen
omdat ze dit, nu, een tijdelijke oplossing noemen. Want ja, het is graffiti
hè? Dat kan je natuurlijk niet lang laten zitten. Dat moet nodig weg. Bah,
graffiti. Dat hoort niet. Het hoort daar
natuurlijk wel, maar dat heeft een
aantal (meerderheid?) winkeliers niet
door. Het is juist prima zo. De graffiti
kunstenaars tonen hiermee het verschil aan tussen graffiti en vuilspuiterij. Het moet weg. Waarom?
Omdat een aantal oubollige lieden
het niet snapt. In mei moet iemand
anders er overheen schilderen zodat er herkenbare Aalsmeerse tafereeltjes opkomen. Dat had dan
al veel eerder gekund, nu hoeft het
niet meer van me, ik vind het zonde. Gewoon laten zitten, is mijn advies. Niks meer aan doen. Dat kan altijd later nog als men hierop uitgekeken is. Nu is het nog een fraai voorbeeld van hoe het ook kan. Graffiti
hoort op deze plek.
Op het surfeiland ‘Vrouwentroost’
kun je zien hoe het niét moet. Op de
muren van de al lange tijd legstaande, voormalige, snackbar zit vuilspuiterij. Geen graffiti. Die fouten graffiti geeft juist een verloederde indruk.
Hoe zit het toch met de aanpak van
het surfeiland? Nu het seizoen is begonnen, is het, ondanks alle beloften,
nog niet klaar. Wat is er toch aan de
hand met dat ‘toezeggedrag’? Ach...
laat maar zitten.
Coq Scheltens

Vrachtwagen
vast in berm
Aalsmeer – Op vrijdag 11 april om
kwart over zeven in de avond kreeg
de bestuurder van een vrachtauto
op de N201, ter hoogte van de Legmeerdijk, de schrik van zijn leven.
Hij hoorde een enorme knal en zag
vervolgens een enorme rookwolk uit
de motorkap komen. De chauffeur
stuurde onmiddellijk zijn wagen de
berm in en kwam muurvast te zitten. Een opgeblazen turbo was de
oorzaak van de enorme knal. Politie en medewerkers van het bedrijf
zijn ongeveer twee uur bezig geweest om de vrachtwagen weer uit
de berm te krijgen. De truck is overgebracht naar een reparatiebedrijf
in de Visserstraat.

Scootmobiel om
Aalsmeer – Op maandag 14 april
om half acht in de avond is een
50-jarige vrouw uit Rijsenhout gewond geraakt na een val met haar
scootmobiel. Bij een oversteek bij
de N201 heeft de vrouw waarschijnlijk een bocht te scherp genomen.
De Rijsenhoutse is met een hoofdwond overgebracht naar het Spaarne in Hoofddorp.

Rijverbod na
blaastest
Aalsmeer - Op vrijdagavond 11
april om half 10 is een 26-jarige
Aalsmeerder betrapt op rijden onder invloed van alcohol. In de Lakenblekerstraat werd de automobilist tot stoppen gemaand. De blaastest wees uit dat de man teveel alcohol gedronken had. Het ademanalyse-apparaat op het bureau stokte
bij 165 Ugl. De man kreeg procesverbaal en een rijverbod.
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Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen

Eén op de zeven kinderen in
Nederland leeft in armoede

Aalsmeer - Twintig spaarders hebben een cadeaubon van 5 euro ontvangen van de bloemenzegelwinkeliers. De gelukkigen zijn: A.A. Aarsen, Dorpsstraat 53; Bakker, Rijshornstraat 175; P. Boogaard, Geerland 101; A. Bouwman, Aalsmeerderdijk 252; Yngrid de Bruin, Baanvak 56; M.J. v. Coeverden, Kerkweg 60; Eveleens, Uiterweg 90; Nelly Keesse, Kam. Onnesweg 150; E.

Aalsmeer - De maag van Michel
rammelt zo luid dat zijn moeder het
hoort. “We hebben alleen nog brood
voor morgenochtend”, zegt ze. “Water drinken helpt ook”, antwoordt
Michel. Het gebeurt vaak dat hij met
honger naar bed gaat, net als zijn
moeder. Een citaat uit één van de
vijftien waargebeurde verhalen over
kinderen en armoede in: Erwtensoep in augustus, geschreven door
jeugdboekenschrijver Kees Opmeer.
Kinderen en jongeren die met honger naar bed gaan, thuis geen verwarming hebben, tweedehands kleren moeten dragen, nooit op vakantie kunnen, niet naar een sportvereniging kunnen, niet mee kunnen doen. Bestaat dat dan nog in
ons land: armoede? De cijfers tonen
de schokkende feiten. In Nederland,
één van de rijkste landen ter wereld,
leven 430.000 kinderen en jongeren
onder de armoedegrens. Dat is één

Kempers, Marktstraat 28; C. Kieft,
Wissel 8; A. Maarse, Freesialaan 32;
A. Nijenhuis, Bennebroekerweg 45;
M. Olij-Oor; Achterweg 69 uit De
Kwakel; A. Overbeek, Einsteinstraat
35; Peters, Hornweg 214; R. v.d.
Schilden, Sportlaan 10; G. Schouwenburg, A.H. Blaauwstraat 60; Michelle Schuilenburg, Kanaalstraat
55; S. Wey-de Schipper, Anjerhof 24;
J. v.d. Zwaard, Hortensialaan 39.

Kleur en lak van auto
onaangetast door ProTech

Auto weer mooi, voor mooi prijsje

Auto beautydag Pijnaker
Aalsmeer - Zaterdag 19 april organiseert ABS Pijnaker voor de derde maal de nationale auto beautydag. Een mooie kans om uw auto
–voor een heel mooi prijsje- weer
‘lekker strak in de lak’ te krijgen. Wie
kent het niet? Even niet opletten en
je schampt een paaltje met inparkeren.
Of de geparkeerde auto naast u
opent net iets té enthousiast het
portier met als gevolg een lelijke buts in uw plaatwerk. Heel wat
auto’s blijven met dergelijke kleine
schade rijden. Jammer, want hoe
beperkt ook de schade, ‘het mooie’
is van uw auto af.
En dat terwijl kleine schade heel
goed, heel snel en gegarandeerd
onzichtbaar te herstellen is. Om Nederland te laten zien hoe dat in zijn
werk gaat, organiseert ABS Pijnaker aanstaande zaterdag 19 april
alweer voor de derde maal de nationale auto beautydag.
Een mooie gelegenheid om uw auto
door professionals onder handen te
laten nemen.
Klaar terwijl u wacht
Last van vervelende deukjes of krassen in de lak? U bent van harte welkom om kennis te maken met onze
slimme oplossingen voor klein schadeherstel.
Op de nationale auto beautydag
staat bij ABS Pijnaker een team
van ‘schoonheidsspecialisten’ voor
u klaar. Vakkundige schadeherstellers die kleine deukjes slim weg-

werken en krassen keurig (en snel)
overspuiten. Klaar terwijl u wacht!
Op deze speciale dag gelden speciale –zeer voordelige- tarieven voor
klein herstel. Uitdeuken kost slechts
35 euro, en klein lakschadeherstel
slechts 75 euro, Glasreparatie vanaf 15 euro en een zomer check is
zelfs gratis.
Niet iedere kras en elke deuk kan
tegen het speciale auto beautydagtarief hersteld worden. Kijk voor de
voorwaarden op www.autobeautydag.nl.
Voor hele gezin!
Terwijl uw auto mooi word gemaakt,
kunt u zich laten verwennen met
een haar-of beautybehandeling en
een heerlijke stoelmassage De koffie staat klaar, er is iets lekkers voor
de kinderen en er is amusement
voor jong en oud!
Bovendien krijgt u bij herstel gratis een ‘beautycase’ mee, met iets
leuks voor de auto en iets lekkers
voor onderweg.
Het team van ABS Pijnaker heten
eenieder aanstaande zaterdag 19
april van harte welkom in hun onderkomen aan het Schinkeldijkje
2, telefoon 020-6478001, Kijk voor
meer informatie op www.autobeautydag.nl of www.autoschadepijnaker.nl
ABS Pijnaker is onderdeel van ABS
Autoherstel, een netwerk van negentig vooraanstaande schadeherstelbedrijven, verspreid over heel
Nederland.

Fotosessie ter afsluiting open dag

Diverse acties bij Patricia
huidverbetering
Aalsmeer - Op 17 november hebben Patricia huidverbetering en All
4 Nails een open dag gehouden om
het eerste jaar in het nieuwe onderkomen aan de Hugo de Vriesstraat
38 te vieren.
Er waren diverse demonstraties,
waaronder de Kasaath hawa (een lichaamsmassage met glaasjes), mesotherapie, microdermabrasie, cosmetische voetverzorging en nagelstyling.
Het was gezellig druk. Tevens was
er een glamour fotoshoot te winnen.
Deze prijs is gewonnen door Carina Eichorn. Februari jl. ging Carina samen met Debby naar Fotostu-

dio de Bock in Hoofddorp. Bij aankomst werden er eerst foto’s gemaakt. Daarna werd Carina opgemaakt door een visagiste en werden
opnieuw foto’s gemaakt.
Het resultaat mag er zijn. Het was
een mooie afsluiting van een zeer
geslaagde open dag. Ook in 2008
zullen er weer verschillende acties
gehouden worden. Zoals de L3 laser voor het liften en verstevigen
van het gelaat voor de helft van de
normale prijs, zie advertentie elders
in de krant.
Bezoek regelmatig de site www.patriciahuidverbetering.eu. Voor meer
informatie: tel. 0297-366049.

Voor en na de behandeling. Fotostudio de Bock Hoofddorp.

Aalsmeer - Autoschade Pijnaker
is aangesloten bij de ABS autoherstelgroep en is gevestigd aan het
Schinkeldijkje 2. Pijnaker is een
volledig en modern uitgerust autoschadeherstelbedrijf. Het familiebedrijf is sinds de oprichting in 1950
uitgebouwd tot één van de modernste autoschadeherstelbedrijven in
de regio. Er is een nauwe samenwerking met onder andere aangesloten verzekeringsmaatschappijen van Achmea, Schadegarant, diverse leasemaatschappijen en dealers. Dit houdt in dat, als u bij een
van de maatschappijen verzekerd
bent, er een verlaagd of geen eigen
risico van toepassing is en tevens
dat er tijdens de reparatie van uw
auto een leenauto beschikbaar is.
Kortom, een zeer professioneel bedrijf dat garant staat voor kwaliteit.
Sinds 2007 is Pijnaker ook ProTechdealer, genaamd ProTech Aalsmeer.
ProTech is een lakbescherming die

op een specifieke manier op auto’s
dient worden aangebracht om lakveroudering tegen te gaan, de lak
wordt veredeld. De gepatenteerde behandeling, opgebracht door
de ProTech specialisten van dit bedrijf, zorgen ervoor dat de kleur en
helderheid van de lak onaangetast
blijven. De garantietermijn bedraagt
maar liefst 2 tot 5 jaar.
Autobeautydag
ProTech Aalsmeer is aanstaande zaterdag 19 april op de Auto Beautydag aanwezig, waar Pijnaker u
graag laten kennis maken met het
familiebedrijf en waar de specialisten de bezoekers kennis laten maken met de unieke ProTech lakbescherming.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar Autoschade Pijnaker
op het Schinkeldijkje 2, tel. 0206478001 of kijk op www.autoschadepijnaker.nl.

op de zeven kinderen, ongeveer vier
in elke klas. Dat aantal groeit nog
elk jaar. Maar wat zeggen die cijfers
over de schrijnende omstandigheden waarin die kinderen en jongeren opgroeien? Hoe ziet achter die
kille cijfers hun alledaagse werkelijkheid eruit? Hoe ervaren zij de armoede, de beperkingen, de verschillen met leeftijdsgenoten? Praten ze
erover of houden ze het juist verborgen? Kees Opmeer, jeugdboekenschrijver had gesprekken met vijftien van deze kinderen. Aangrijpend
en beeldend beschrijft hij de levensportretten van acht Drentse en zeven jongeren uit andere plaatsen in
het land. Op het landelijk congres
over armoede op 17 april zal staatssecretaris Aboutaleb een exemplaar
van het boek in ontvangst nemen.
‘Erwtensoep in augustus, kinderen
en armoede’ telt 104 pagina’s en
kost 16 euro.

Varkensvlees met Milieukeur
bij Coop en Supercoop
Rijsenhout - Door het Centraal Bureau Levensmiddelen, het overkoepelend orgaan voor de Nederlandse supermarkten, is in juni 2007
aangekondigd dat er per 1 januari
2009 geen varkensvlees meer ingekocht zal worden door supermarkten die afkomstig zijn van bedrijven
waar onverdoofd gecastreerd wordt.
Vooruitlopend hierop is CoopCodis
als éérste en énige supermarktorganisatie vanaf maandag 14 april bij
alle Coop (waaronder Rijsenhout)
en Supercoop supermarkten met de
verkoop van varkensvlees met het
Milieukeur gestart. Het Milieukeur
varkensvlees is onderscheidend ten
opzichte van regulier varkensvlees
door een lagere milieubelasting en
een beter dierenwelzijn. Zorgvuldig
management op de varkenshouderijen zorgt voor lage belasting van
de lucht en de bodem. Het energiegebruik is structureel lager dan bij
conventionele bedrijven. De ammoniakuitstoot blijft, evenals de productie van fosfaat en stikstof laag
door uitgekiende menu’s en speciale mestopvang.

Welzijn voor dieren
Biggen en vleesvarkens krijgen extra bewegingsvrijheid. Alle dieren
beschikken over onbeperkt vers
drinkwater, speeltjes en een apart
toiletgedeelte in de stal.
De Milieukeurstallen zijn ontworpen
op diervriendelijkheid en optimale
hygiëne.
Dit uit zich in gezonde dieren en rust
in de stal, waardoor minder stress
en een minimale behoefte aan medicijnen ontstaat. Tevens is er een
non-castratie beleid als voorwaarde
opgenomen in het Milieukeur schema, wat voor de Coop en Supercoop
supermarkten en zijn consumenten
een belangrijk welzijnsthema is. In
de gehele keten van boer tot supermarkt worden controles uitgevoerd
of de deelnemers voldoen aan de
voorwaarden voor het Milieukeur.
Indien een bedrijf positief wordt beoordeeld, verkrijgt hij het Milieukeur
certificaat.
Hierdoor kan CoopCodis garanderen dat al het varkensvlees alleen bij
vertrouwde én Nederlandse bedrijven vandaan komt.

Gft scheiden tegen klimaatverandering

Inwoners bloeien op van
gratis compostzakken
Medewerker van Small Schilderwerken aan het werk in de Wilgenlaan.

Kantoor en opslag naar Witteweg

Small Schilderwerken
gaat onverminderd door
Aalsmeer - Op verzoek van Jan Rijlaarsdam, sinds twee jaar bedrijfsleider bij Small Schilderwerken, nam
de redactie afgelopen week een
kijkje in de onlangs in gebruik genomen bedrijfsruimte aan de Witteweg 64. Op de begane grond vinden we ladders en overig materiaal
en natuurlijk ontbreken de blikken
verf hier ook niet. Op de eerste etage die 21 traptreden hoger ligt is de
kantoorruimte ingericht en in een
aangename sfeer staan hulpmiddelen als computers geduldig te wachten om ingeschakeld te worden bij
het maken van offertes en alle andere voorkomende administratieve
handelingen. Ook is er ruimte gevonden voor een keukengedeelte en
het Senseo-apparaat staat hier paraat om de bezoekers op hun koffiewenken te bedienen. Met een
dampende mok binnen handbereik
geeft Jan Rijlaarsdam aan dat het
doel van het bezoek eigenlijk heel
simpel is. “Ik wil kwijt dat we met
het onderdeel Schilderwerken verhuisd zijn naar de Witteweg omdat
de onderdelen aan de Oosteinderweg meer fysieke ruimte nodig hadden. We zijn dus niet gestopt maar
de werkzaamheden gaan onverminderd door en richten zich op bedrijfspanden, utiliteitsgebouwen en
particuliere woningen.
Ripperda groep
Small Schilderwerken beschikt over
een team uitstekende vaklieden,
die er voor zorgdragen dat de opdrachten snel, zorgvuldig en naar
volle tevredenheid uitgevoerd worden en heeft daarbij een naam hoog
te houden. Veelzijdigheid en flexibiliteit zijn dan ook een vereiste en
daarnaast wordt gewerkt met louter hoogwaardige producten van de
bekende A-merken. Buitenschilderwerk, binnenschilderwerk, behangwerk, glasweefsels, planmatig onderhoud, kleuradvies, het passeert
allemaal de revue bij Small Schilderwerken waar u ook voor twee ande-

re zaken terecht kunt, want naast
schilderwerken behoren het leveren en plaatsen van isolerende beglazing en het aanbrengen van diverse wandafwerkingen zoals behang, wandweefsels en sierpleisterwerk ook tot de mogelijkheden. Omdat het moeilijk is om zomaar, zonder de situatie te kennen,
te bepalen wat de kosten zijn voor
het schilderen van een bepaald object is het mogelijk en afspraak te
maken voor een gedegen en duidelijke offerte. Small Schilderwerken
kan dan een opname maken van het
schilderwerk en een deskundig advies geven. In de offerte staat precies wat er geschilderd gaat worden en wat de daaraan verbonden
kosten zijn. Ook is het mogelijk het
schilderwerk periodiek te laten inspecteren en Small Schilderwerken
komt dan op de afgesproken tijdstippen het werk controleren op de
conditie en om te adviseren over
de eventueel te nemen maatregelen. Vermeldenswaard is zeker dat
Small Schilderwerken is aangesloten bij de Ripperda Groep, al sinds
jaar en dag een begrip in Haarlem
en omstreken. Wat Jan Rijlaarsdam
is het schildersvak het mooiste vak
ter wereld want als je klaar bent zijn
de mensen altijd dankbaar. Het is en
blijft ook een ambachtelijk vak. Iedereen kan een kwast vasthouden
maar is daarmee nog geen schilder.
Het onderhoud aan het gebit wordt
door de tandarts gedaan, het onderhoud aan de auto wordt door de
garage gedaan en in het verlengde
daarvan wordt het onderhoud aan
het huis door de schilder gedaan.
Small Schilderwerken beschikt over
een aantal die het vak in hun vingers hebben. Small Schilderwerken
is gevestigd op het adres Witteweg
64, 1431 GZ Aalsmeer. Het telefoonnummer is 0297-267906 en dit is tevens het faxnummer. Meer informatie is ook te vinden op www.smallschilderwerken.nl.
Door Jan Peterse.

Rijsenhout – Afvalbedrijf De Meerlanden heeft in Haarlemmermeer en
Aalsmeer zaterdag jl. weer massaal
compost weggegeven. De Meerlanden gaf elke inwoner vier zakken van 20 liter compost als beloning voor het scheiden van gft-afval.
Het afvalbedrijf heeft in totaal ruim
50.000 zakken compost uitgedeeld.
Compost is goed voor de bloemen
en planten in de tuin en het draagt
direct bij aan de vermindering van
het broeikaseffect.
Wethouder Jeroen Nobel, onder andere belast met afvalinzameling in
Haarlemmermeer, hielp op de milieu-straat in Rijsenhout met het uitdelen van de compostzakken. De directeur van De Meerlanden, Ger de
Jong, benadrukt het belang van afval

scheiden: “Afval dat goed wordt gescheiden is geen afval, maar grondstof. Van gft-afval maken we compost; het afval is geen afval meer
maar een voedingsstof voor de bloemen en de planten. En zo maken we
van veel afval weer een grondstof.
Dat spaart de winning van nieuwe
grondstoffen uit”.
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei
van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.
Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten.
Kijk voor het gebruiksvoorschrift
van gft-compost op www.meerlanden.nl.

Wethouder Nobel overhandigt zakken compost aan een inwoonster van de
gemeente. Foto De Meerlanden/Rob Essenberg.
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Van boer
tot vreugd
Van Boer tot Vreugd
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar
elke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en
vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Verboden gedachten…
Ik draai al een jaar of tien diensten
op de zondagochtend. Dat is meestal leuk. Bij binnenkomst begroet
een concert van cavia’s mij. Eén en
al gezelligheid met deze beestjes.
En ook de katten draaien verwachtingsvol om mijn benen heen. Katten zijn in mijn ogen wat dat betreft
dom, weten ze na tien jaar nog niet
dat ze meestal als laatste aan de
beurt komen?
Muizen vangen moeten ze, en dat
doen ze gelukkig ook (scheelt weer
in de kosten van het voer). Toegewijd als ik ben, probeer ik alle dieren
’s morgens zo snel mogelijk te voorzien van een natje en een droogje. Regel is: eerst de dieren die het
verst weg staan, rond de boerderij
kan later ook nog, als na tien uur het
bezoek komt Ja ja, daar is over nagedacht.
Tja, als vrijwilliger kom je op de zondagochtend wel eens voor rare situaties te staan. Niet in de laatste
plaats door het onvoorspelbare gedrag van de dieren. Wel eens een
haan met haantjesgedrag meegemaakt? Nou ik wel!
In één van de eerste jaren hadden we een koppeltje Barnevelders in een oud (klein) kippenhok.
Dat moest gevoerd worden. En dan
moet je eerst langs die haan. Het
beest maakte mij op weinig subtiele wijze duidelijk dat hij de baas was
in het hok.
Ik begon net als vrijwilliger, misschien dat ik daarom als laagste
in de pikorde binnenkwam. Afijn,
na een aantal aanvallen te hebben
weerstaan schreef ik in het logboek:
“Je gaat dan toch denken hoe zo’n
beest zou smaken in de soep of op
de barbecue”. En ook na het zoveel-

ste ‘kopje’ van onze koe en één van
de bokken komt toch altijd weer de
wraakzucht in mij naar boven. Ik zal
nooit vegetariër worden.
Niet alleen vrijwilligers hebben te
maken met dit gedrag. Ook bezoekers kunnen verrast worden door
(plotselinge) bewegingen van de
dieren.
Natuurlijk letten wij bij aanschaf of
aanhouden van dieren op het kindvriendelijk karakter. Maar ja, zelfs de
liefste geit heeft wel eens zijn dag
niet. Gelukkig zijn de meeste confrontaties op te lossen met een aai
en een kus van mama of papa. Ongewenst gedrag kan ook worden
aangeleerd.
Kinderen en volwassen bezoekers
die koekkruimels voeren, veroorzaken brutale kippen. Maar het kan
erger. Een paar jaar geleden was
ik aan het poepscheppen in de wei
(ook dat hoort erbij), toen ik ineens
alle geiten en schapen enthousiast
blatend en blèrend één kant op zag
rennen. Wat bleek? Een vader had
oud brood uit een plastic zakje gehaald en wilde dit aan zo’n lief geitje geven.
Na eerst het kind opgeraapt te hebben (dat was door het aanstormend
vee omver gelopen), heb ik de man
in kwestie verteld waarom bezoekers niet mogen voeren. Heel beschaafd hoor.
Nog even subtiel gewezen op één
van de dertig bordjes met ‘niet voeren’ erop.
Tja, ook dan denk je wel eens: “Kinderen en dieren zijn niet de enige die opgevoed moeten worden”.
www.boerenvreugd.nl.
Huub van Schaik

Start Consultatiebureau voor
Ouderen Aalsmeer en Uithoorn
Aalsmeer - Tientallen ouderen in
Aalsmeer en Uithoorn hebben de
afgelopen maanden een uitnodiging gekregen van het Consultatiebureau voor Ouderen om een afspraak te maken voor een preventief
onderzoek. Tijdens dit onderzoek
wordt gekeken naar de gezondheid
en krijgen ouderen onder andere
adviezen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. “Een geruststellende gedachte,
zo’n halfjaarlijks onderzoek.”
Heel nuttig
“Een paar weken geleden ontving
ik een uitnodiging van het Consultatiebureau en ik heb meteen gereageerd”, zegt Nico Horbach (66)
uit Aalsmeer. “Ik vind zo’n preventief onderzoek heel nuttig. Als je
gezondheidsproblemen hebt en je
bent er vroeg bij, kan dat de maatschappij heel wat geld schelen en
jezelf heel wat leed besparen.” Horbach vond het onderzoek heel gedegen. “Vooraf moet je een vragenlijst invullen van zo’n zes à zeven kantjes over eventuele ziektes,
medicijngebruik en je voedingspatroon. Maar ook bijvoorbeeld of
je hulp nodig hebt in het huishouden. En wat je verwacht voor de toekomst. Heel uitgebreid, dus.” Daarnaast krijgen bezoekers een ogenen gehoortest en wordt onder andere het gewicht en de bloeddruk
gemeten. Heeft Horbach nog nuttige adviezen gekregen? “Bij mij
was alles gelukkig goed. En ik leef
en eet heel gezond. Toch vind ik het
een prettig idee dat het Consultatiebureau zoveel gegevens van me
heeft. Zo kunnen ze direct adviseren
als er wel iets aan de hand is. Ook
vind ik het prettig dat als je ergens
over twijfelt, maar je niet direct naar
de huisarts wilt stappen, je het hier
kunt bespreken. Als het nodig is,
verwijst de verpleegkundige je dan
door naar andere instanties. Ik vind
zo’n halfjaarlijks onderzoek een geruststellende gedachte. Er kan altijd
iets veranderen in je gezondheidssituatie en dan is het prettig als zoiets
meteen wordt geconstateerd. Wat
mij betreft mag het onderzoek zelfs
nog een stapje verder gaan en een
echte keuring worden, waarbij bijvoorbeeld ook een cardiogram en
longfoto wordt gemaakt.”

steuntje in de rug. Door regelmatige
gezondheidscontroles en adviezen
over een gezonde leefstijl kunnen
gezondheidsproblemen bij ouderen
worden voorkomen. Zo kunnen ze
langer gezond blijven en zelfstandig
blijven functioneren.”
Proef
Het Consultatiebureau voor Ouderen is een proef. Het doel van dit initiatief is om senioren te adviseren
over een gezonde levensstijl en hen
zo te helpen om gezond te blijven
en zelfstandig te blijven functioneren. Gedurende twee jaar zullen 600
personen tussen de 60 en 75 jaar
uit de wijken Stommeer (Aalsmeer)
en Europarei (Uithoorn) worden uitgenodigd voor een preventief onderzoek. Na een half jaar volgt een
tweede afspraak waarbij de verpleegkundige eerder gegeven adviezen zal bespreken. Als de proef
succesvol is, zullen beide gemeenten het Consultatiebureau voortzetten. Als het aan de heer Horbach ligt, mag het Consultatiebureau in ieder geval blijven. “Het is zó
belangrijk dat ouderen de weg weten als ze hulp nodig hebben. Ouderen wachten daar vaak te lang mee.
Als je één keer bij het Consultatiebureau bent geweest, kan dat de
drempelvrees wegnemen voor het
geval er echt iets speelt.”
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Marjo de
Vet, functionaris gezondheidsbevordering GGD Amsterdam, tel: 0205555457, e-mail: mdvet@ggd.amsterdam.nl.
Ook de buikmeting maakt deel uit
van het preventief onderzoek.

omdat ze zich geen medische zorg
kunnen veroorloven.
Dorcas wil voorkomen dat mensen
sterven aan verwaarlozing en ondervoeding.
Veel arme gezinnen ontvangen een
aantal malen per jaar een voedselpakket en vaak twee keer per jaar
een kledingpakket met schoenen en
dekens (zomer en winter).
De kleding voor een gezin wordt uitgezocht aan de hand van beschikbare gegevens (aantallen, leeftijden
en maten) en foto’s.
Zij ervaren dit als een enorme bemoediging. Dorcas ontvangt subsidie van de overheidsorganisatie
NCDO, Nederlands Comité Duurzame Ontwikkeling, en OSA, Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer. V
Verdere informatie op www.dorcas.
nl en in de winkel aan de Aalsmeerderweg 173a geopend op dinsdag,
donderdag en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur.

Lezing Marianne Knecht
met thema ‘Vrijheid’

Jubileumfeest bij Kinderhof
Aalsmeer - Kinderhof Aalsmeer
bestaat vijf jaar en om dit eerste lustrum van de kinderopvang in de gemeente te vieren is het feest aanstaande zaterdag 19 april.
De stichting presenteert ‘Tussen
Kunst en Kinderhof’bij locatie De
Stek in de Meervalstraat 23 in de
Hornmeer van 11.00 tot 16.00 uur
met allerlei spelletjes, schminken,

ballonclowns en nog veel meer. Verder is er een kinderkunsttentoonstelling van kosteloos materiaal en
staat de poffertjeskraam voor ‘lekkerbekken’ klaar.
Welkom zijn alle kinderen, ouders,
grootouders, buren, vrienden en belangstellenden. Het wordt feest met
een hoofdletter zaterdag, dus kom
ook!

staande boomgaard gerenoveerd.
Het auto’s wassen vindt plaats tussen 9.30 en 15.00 uur.
De tweede activiteit betreft de kledingactie voor Mensen in Nood.
Draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens kunnen in
gesloten plastic zakken afgegeven worden. Deze inzameling vindt
plaats tussen 9.00 en 11.30 uur. De
ingezamelde kleding wordt verkocht
aan betrouwbare sorteerbedrijven.
Met het geld dat de verkoop oplevert, worden de projecten van Mensen in Nood gefinancierd.

ingezonden
Fijn, parkeerblauw op straat...
de parkeerwachter. Op het Drie Kolommenplein staande gehouden en
een vette 90 euro boete gekregen.
Geen discussie mogelijk, maar betalen. Dan ben je als vrijwilliger op
pad en overkomt je dit, totaal geen
begrip bij de ‘mijnheer’ in het blauw.
Je vraagt je af of de heren echt niks
anders om handen hebben dan op
bezorgers van Tafeltje Dek Je te jagen.
Familie de Groot, H. van Somerenstraat, Kudelstaart

Alzheimer Café Hoofddorp

Lichtactie Dorcas voor Oekraïne

Aalsmeer - Naast een aantal lezingen op uitnodiging, zal de Aalsmeerse schrijfster Marianne Knecht deze maand zelf een lezing verzorgen
naar aanleiding van haar debuutroman De lijfeigenen.
Zowel het boek, met als achtergrond de Tweede Wereldoorlog, als
het thema sluiten aan op de komende herdenking van 4 mei en de 5
meiviering.
Via een korte inleiding met de nadruk op ‘Vrijheid’ zal de schrijfster
enkele teksten uit haar boek toelichten, die op het thema van toepassing zijn.
Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen van allerlei aard over
het schrijven op zich en natuurlijk
over het boek zelf.
De auteur, die kort na het verschijnen van De lijfeigenen is benaderd
voor een tv-documentaire door de
nps, zal tijdens de lezing ook dit onderdeel onder de aandacht brengen.
De lezing vindt plaats op de zolder
van een bijzondere locatie op maandagmorgen 28 april vanaf 10.00 uur.

Aalsmeer - - Op zaterdag 19 april
vinden er bij de Triumphatorkerk in
de Ophelialaan meerdere activiteiten plaats. De eerste activiteit is een
autowas actie. De Diaconie en ZWO
- commissie van de Gereformeerde Kerk ondersteunen een project
van Wereldouders in Honduras wat
gaat over landbouweducatie. Kinderen leren daar zelf groenten en
fruit kweken. Dit geeft ze vakkennis
én ze eten gezonder. Van het geld
wat de autowas-actie oplevert worden schooltuintjes ingericht, de oude plantenkas opgeknapt en de be-

Fijn, blauw op straat. Maar dit maal
in negatieve zin. Al veertien jaar bezorgen wij maaltijden voor Tafeltje Dek Je. Dan kan het wel eens
voorkomen dat je noodgedwongen
een verkeersovertreding moet maken, bijvoorbeeld fout parkeren of
een straat in rijden wat verboden
is. Met de speciale parkeerkaart op
zak hebben we daar nooit problemen mee gehad.
Tot maandag 14 april, toen we bij
een klant in de Zijdstraat moesten bezorgen. Dat was bingo voor

Steuntje in de rug
Ook mevrouw Griffioen uit Uithoorn
bracht een bezoek aan het Consultatiebureau voor Ouderen. Ze vindt
het een goed initiatief: “Het consultatiebureau is een prettige en laagdrempelige voorziening. Het is belangrijk dat ouderen met vragen
over hun gezondheid in hun eigen
buurt terecht kunnen. Het geeft een

Aalsmeer - De vrijwilligers van de
Dorcas winkel zijn verheugd dat het
benodigde geld voor project Microkredieten groenten- en rozenteelt voor arme boerengezinnen in
de Transparkaten behaald is. Thans
gaan zij zich weer inzetten voor
(voedsel)hulp Oekraïne.
Daarom heeft Dorcas in de maand
april een aanbieding. Op alle hanglampen wordt 50 procent korting
gegeven en in mei korting op alle
gewone lampen.
Ook zijn er nieuwe, betaalbare artikelen en cadeaus te koop voor moederdag.
De economie in de Oekraïne staat
er slecht voor. Voorzieningen als ziekenhuizen, scholen en tehuizen verkeren in slechte staat wegens gebrek aan geld.
Als mensen ziek worden verslechterd hun situatie snel, want er is
geen geld voor medicijnen.
Daarom verkeren veel mensen in
een slechte lichamelijke conditie,

Zaterdag autowasactie
voor project Wereldouders

In verband met het aantal beschikbare plaatsen is het wenselijk dat
belangstellenden zich aanmelden
via de website van de auteur: www.
marianneknecht.nl onder het kopje: agenda, waar verdere informatie
te vinden is.
De entree is vijf euro, inclusief koffie
of thee. Tevens wacht elke gast een
speciale Russische lekkernij.

Klaverjassen in
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 april is er weer klaverjassen in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Ook u/jij bent welkom. De aanvang
is 14.00 uur.
Er wordt gespeeld om een dinerbon van 25 euro. Het klaverjassen
wordt begeleid door Floor van Engelen. Voor informatie is hij bereikbaar via 06-10498893.

Hoofddorp - Op dinsdag 22 april
vindt het Alzheimer café plaats van
19.00 tot 21.00 uur in zorgcentrum
Meerstede aan de burgemeester
Pabstlaan 260 in Hoofddorp. Het
Alzheimer Café is een ontspannen
ontmoetingsplek zowel voor mensen die zorg of ondersteuning bieden aan een dementerende als voor
dementerenden zelf.
Het thema voor deze avond is: “Pijn
en dementie”. Gastspreker is de heer
Bart Plooij, student klinische neurologie aan de VU zal aanwezig zijn

om hier iets over te vertellen. Verder
krijgen de bezoekers ook deze keer
weer ruim de gelegenheid om met
elkaar te praten.
Van te voren aanmelden is niet nodig, belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen.
De toegang is gratis en de koffie staat altijd klaar. Voor vragen of
meer informatie kan gebeld worden
met het Steunpunt Mantelzorg Amstelring: 0900-1866 of mailen naar:
amstellandmeerlanden@alzheimernederland.nl.

Cees Treffers beleeft ‘dag
van z’n leven’ in de lucht
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven laat regelmatig droomwensen
van mensen met een verstandelijke
beperking uit onze regio uitkomen.
Zo ging ook de wens van Cees Treffers, wonend in Wooncentrum Amstelmeer van Stichting Ons Tweede
Thuis in Aalsmeer, in vervulling. Hij
mocht afgelopen dinsdag voor het
eerst in zijn leven vliegen. Stichting
Dag van je Leven is enkele maanden geleden benaderd door de begeleiding van wooncentrum Amstelmeer met een lijstje wensen van de
bewoners.
Eén van die wensen was dat Cees
Treffers, een verstandelijk gehandicapte man van 45 jaar, een keertje
wilde vliegen. Zijn grote hobby zijn
vliegtuigen en zijn kamer hangt vol
met posters hiervan. Op de beursvloer Aalsmeer-Uithoorn, die georganiseerd werd door het steunpunt vrijwilligerswerk, heeft het bestuur van Stichting Dag van je Leven sportvlieger Peter Berveling
gesproken,die aanbood een keertje te willen vliegen met verstandelijk gehandicapten. De vlucht werd
gesponsord door Geostick BV, het

bedrijf van Peter Berveling. Afgelopen dinsdag is hiermee de wens
van Cees uitgekomen want Peter
Berveling uit Uithoorn heeft Cees
en zijn begeleidster meegenomen
naar vliegveld Zestienhoven om te
vliegen in een éénmotorig vierpersoonsvliegtuig van vliegclub Rotterdam. De vlucht ging naar Arnemuiden op het eiland Walcheren in Zeeland, waar koffie gedronken werd.
Daarna liet de gastvrije piloot Cees
genieten van het mooie uitzicht boven de Zeeuwse eilanden waar zelfs
zeehonden te zien waren en vloog
hij over de Oosterschelde dam, terug naar Rotterdam. Stichting Dag
van je Leven is voor 100% afhankelijk van sponsorgelden en/of diensten van organisaties om wensen
uit te laten komen en evenementen
te kunnen organiseren. Het bestuur
is erg verheugd dat Peter Berveling
het initiatief heeft genomen deze
bijzondere wens in vervulling te laten gaan. Cees Treffers vond het een
geweldige ervaring en loopt nu, dagen na zijn luchtdoop, nog te stralen. Meer weten? Kijk op www.dagvanjeleven.org.
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Wie wordt de provinciale
voorleeskampioen?
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 16
april, is de finale gehouden voor de
provincie Noord-Holland van de vijftiende editie van De Nationale Voorleeswedstrijd gehouden. Deze finale vond plaats bibliotheek Amsterdam en begint om 14.00 uur. Twaalf
kandidaten uit de groepen 7 en 8
van basisscholen uit de provincie
Noord-Holland streden om de titel
Provinciale Voorleeskampioen 2008.
De winnaar van de provinciale finale
krijgt een boekenbon, een medaille en een oorkonde. Tevens mag hij
of zij op woensdag 21 mei het opnemen tegen de elf andere Provinciale Voorleeskampioenen tijdens
de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd, die wordt gehouden in Muziekgebouw aan ’t IJ
in Amsterdam.
Eén van de finalisten is Fenne van
der Zwaard van basisschool De
Wegwijzer in de Hornmeer. Het
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was een spannende dag voor deze jeugdige Aalsmeerse. Of ze gewonnen heeft? Dat was bij het ter
perse gaan van deze krant nog niet
bekend, maar volgende week zeker
wel!
Totaal hebben dit jaar deden 84.370
leerlingen uit de groepen 7 en 8 mee
aan de voorrondes op school gedan.
Dit zijn er ruim 4.000 meer dan vorig jaar. 3.144 Kinderen mogen zich
schoolkampioen noemen. In de provincie Noord-Holland waren dit
10.273 kinderen van 276 scholen.
De Nationale Voorleeswedstrijd is
een initiatief van Stichting Lezen in
samenwerking met Stichting CPNB
en de Vereniging van Openbare Bibliotheken en maakt de campagne
financieel mogelijk. De betrokken
organisaties willen met deze wedstrijd een breed publiek laten zien
dat voorlezen niet alleen belangrijk
is, maar vooral ook erg leuk.

VVA organisator minivoetbalscholentoernooi

Foto van links naar rechts. Achter: Rachelle van Westerop, Joshka van Ree,
Alicia Schaafsma, Ramona Ezink, Solenne Köhler, Tiffany Zandvliet, Yosra Abdelrazek, Willemijn Mulder en Shauney van Ree. Zittend: Selina Kok, Isabelle
ter Laak, Amber Glebbeek, Wendy van Klingeren, Ivanka Vrees en Kim Nederstigt. Liggend: Yvanka Wulving en Chris van Dijk.

Prijzenregen voor twirlsters
van SV Omnia 2000

Atletiek: AV Aalsmeer

Zusjes Okkerse op podium
bij eerste pupillenwedstrijd
Aalsmeer - Bij de eerste wedstrijd
voor de pupillencompetitie deden
de zusjes Okkerse weer eens van
zich spreken. Op deze eerste baanwedstrijd wisten zowel Kim als Julia
Okkerse een aantal prima prestaties
te leveren, waarbij zij uiteindelijk op
het podium belanden. Voor de oudste van de twee gezusters, Kim, was
er dit keer een prachtige bronzen
medaille en dus een derde plaats in
het eindklassement van de meerkamp. Bijzonder daarbij is dat zij op
alledrie de onderdelen een persoonlijk record behaalde.
Jongere zus Julia (foto) deed daar
nog eens een schepje bovenop door
het eindklassement bij de mini’s te
winnen. En alsof dat nog niet genoeg was won zij ook nog eens de

afsluitende 600 meter. Ook de prestaties van de andere AV Aalsmeer
jeugdleden waren van een uitstekend gehalte. Merel van Zanten viel
bij de meisjes pupillen B net buiten
de prijzen, maar toch mocht ook zij
met een vierde plaats op de meerkamp en een vijfde plaats op de duizend meter zeer tevreden zijn. Datzelfde gold voor Nick Ramdjanamsingh bij de jongens pupillen B. Ook
hij scoorde met een prachtige zesde plaats op de meerkamp en een
uitstekende zevende plaats op de
duizend meter. Tot slot was er bij de
jongens pupillen A nog een mooie
zestiende plaats te noteren voor Sebastiaan Ramp. Zo konden alle pupillen van AV Aalsmeer terugzien op
een zeer goede wedstrijddag.

Meer naamsbekendheid
Jeugdsportfonds Aalsmeer
Aalsmeer - De naamsbekendheid
van het Jeugdsportfonds Aalsmeer
wordt steeds groter. Het uitgangspunt is dat elk kind moeten kunnen sporten, ongeacht waar hij of
zij vandaan komt of gehandicapt
is. Momenteel zijn al vijftig kinderen bij diverse sportverenigingen
aan het sporten. Naast de plaatselijke sponsors en de gemeente zijn
er steeds meer grote landelijke organisaties die het mogelijk maken
om via bijdragen van hun sponsors
kinderen aan het sporten te krijgen. Via de landelijke organisatie
Jeugdsportfonds Nederland mocht
het Jeugdsportfonds Aalsmeer een
bijdrage ontvangen uit het door
het VSB-fonds beschikbaar gestelde bedrag. Via de landelijke organisatie mocht het Jeugdsportfonds
Aalsmeer vernemen dat door de organisatie van de Fortis Marathon
Rotterdam die op 13 april is gehouden, weer een bijdrage naar de penningmeester onderweg is.
Overgewicht
Met deze inkomsten probeert het
Jeugdsportfonds Aalsmeer zoveel
mogelijk jongeren tussen de 6 en
18 jaar, van wie de ouders niet genoeg geld hebben om het sportlidmaatschap te betalen, aan het spor-

ten te krijgen. In Nederland zijn ongeveer 380.000 kinderen die in een
gezin leven, dat rond moet komen
van een uitkering of het minimum
loon. Veel van deze kinderen komen
normaal gesproken niet aan sporten
toe en daardoor neemt overgewicht
bij deze jongeren vaak toe. Via de
Fortis marathon in Rotterdam hebben veel sporters en bekende Nederlanders aandacht gevraagd voor
het Jeugdsportfonds: sportjournalist
Humberto Tan, maar ook oud politicus Paul Rosenmöller en Prins Pieter Christiaan. Om in aanmerking
te komen voor een bijdrage in de
sportcontributie via het Jeugdsportfonds Aalsmeer is een kijkje nemen
op de website www.jeugdsportfonds.nl voldoende om te zien hoe
het werkt.
Het is ook mogelijk informatie in
te winnen via de leerkracht van
de school waar het kind onderwijs
volgt, de jeugdgezondheidsarts van
de GGD of de jongerenwerker van
Cardanus.
Ouders of verzorgers evenals sportverenigingen kunnen nooit rechtstreeks een aanvrage indienen,
daar statutair is vastgelegd dat het
Jeugdsportfonds Aalsmeer nooit
rechtstreeks gelden aan ouders of
verzorgers mag uitkeren.

Aalsmeer - Op zaterdag 12 april
jl. vond de eerste wedstrijd van het
seizoen voor de twirlsters van Sportvereniging SV Omnia 2000 plaats.
De wedstrijd werd gehouden in
Sporthal De Steupel te Nieuwkoop en werd georganiseerd door
Sunshine Muziekvereniging Eensgezind. Vanaf november vorig jaar
is er hard getraind om alle nieuwe
shows en solo’s in te studeren en
de twirlsters konden dit nu eindelijk aan het publiek, familie en vrienden presenteren. De eerste twirlsters waren al om 8.30 uur aanwezig. Tiffany Zandvliet mocht het
spits afbijten in de categorie Solo
Twirling 1 baton als junior beginner.
Ze liet een heel beheerste oefening
zien. Daarna was de eer aan Ramona Ezink en Solenne Köhler om hun
Duo Twirling in de categorie juvenile beginner te presenteren op verplichte muziek. De meiden hadden
samen hard geoefend en het resultaat mocht er zijn! Het volgende
duo, de zusjes Joshka en Shauney
van Ree, lieten zich in hun splinternieuwe eigen gemaakte pakken van
hun beste kant zien. Daarna was het
onderdeel basicstrut aan de beurt
voor bijna alle meiden. Dit is marcheren in een vierkant op verplichte muziek. De categoriën zijn onderverdeeld naar leeftijd: peewee, juvenile en preteen. Na een welverdiende pauze en lunch kon het intrainen
beginnen voor de solisten Rhythmic
Twirl. Willemijn Mulder, Wendy van
Klingeren en Kim Nederstigt debuteerden op dit onderdeel. De solo is een oefening op eigen gekozen muziek. De muziekkeuze varieerde enorm, van vrolijke up-tempo nummers, Spaanse muziek, musicalmuziek, filmmuziek tot popmuziek. Nadat iedereen de solo’s had
laten zien was het omkleden geblazen. De twirlcommissie en enkele
hulpvaardige moeders hebben weer
veel vrije tijd gestoken in het naaien
plus samenstellen van de kleding en
accessoires. Het resultaat was dan
ook oogverblindend!
Als eerste was het Peewee team
aan de beurt. Dit team bestaat uit
6 meisjes in de leeftijd van 6 tot 8
jaar. Ze lieten hun vrolijke show zien
met onder andere muziek van K3:
“Jij bent mijn zonnestraaltje”. Vervolgens mochten de ‘grote’ meiden
aantreden met het large team in
de categorie Preteen beginner. Het
team bestaat uit 12 twirlsters. Zij lie-

ten ook zien dat de laatste intensieve trainingen hun vruchten hebben
afgeworpen! Achter de schermen
stond het ‘omkleedteam’ weer klaar
om de meiden om te toveren in de
Pompon outfit. Ook aan deze nieuwe show was veel tijd besteed. Er
was nog één andere vereniging met
een Pompon team.
Na alle optredens was de afmars en
de prijsuitreiking. De meiden waren
allemaal snel omgekleed in hun flitsende nieuwe trainingspakken gesponsord door de vader van Rachelle van Westerop. Bij de prijsuitreiking vielen er veel twirlsters in de
prijzen. Bij Duo twirling voor beginners werd goud behaald door Ramona Ezink en Solenne Köhler 63,6
punten en Joshka en Shauney van
Ree, 60,7 punten. Bij Basicstrut Peewee behaalde Kim Nederstigt met
8,5 punten de welverdiende eerste
plaats en daarmee plaatsing voor
het NK. Bij Juvenile was er goud
en ook een plaatsje voor deelname aan het NK voor Solenne Köhler,
8,7 punten, Ramona Ezink werd met
8,5 punten tweede en Chris van Dijk
met 7,8 punten derde.
Bij Preteen goud voor Alicia Schaafsma met 8,2 punten, zilver voor Joshka van Ree met 7,8 punten en brons
voor Yosra Abdelrazak met 7,6 punten. Bij Rhythmic twirl Peewee behaalde Selina Kok met 66,8 punten
een zeer goede 1e plaats met bijna plaatsing NK en werd Kim Nederstigt met 65,6 punten derde. Bij
Preteen beginners was het goud
voor Joshka van Ree met 66 punten,
bij de senior beginners veroverde
Wendy van Klingeren met 63,3 punten de derde plaats, bij small team
dancetwirl Peewee beginner behaalde het SV Omnia peewee team
met 57,8 punten de eerste plaats, bij
Largeteam dancetwirl preteen beginner werd jet Sv Omnia preteen
team met 48,3 punten en bij het
Pomponteam twirling tot slot was er
goud voor Sv Omnia met 60,6 punten.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Je bent van harte welkom
op zaterdagochtend in de gymzaal aan de Willem Alexanderstraat in Oost. Voor meer informatie over twirlen kun contact opgenomen worden met de trainster Corine
van der Neut-Könst op nummer 06
-10139252 of het sportpunt van SV
Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Film Shrek II in De Binding
Aalsmeer - Woensdag 23 april
draait bij stichting De Binding
Aalsmeer de film ‘Shrek II’’. Een
boottochtje met de schoonouders
van Sherk en Fiona draait uit op een
hilarisch en doldwaas avontuur. Met
de hulp van zijn trouwe ros Donkey
neemt Sherk het op tegen de toverdrankjes brouwende grootmoeder.

Er is één voorstelling om 15.00 uur.
De toegang is 2,50 euro. De film is
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
De film is Nederlands gesproken en
duurt ongeveer 90 minuten. Stichting De Binding is gevestigd in de
Zijdstraat, op nummer 53. Meer informatie bij Lenneke Heijjer via lenneke@debinding.nl of 0297-326326

Koninginnenacht met film en
disco voor kids in De Binding
Aalsmeer - Dit jaar viert De Binding op dinsdag 29 april koninginnenacht. Van 18.00 tot 20.00 uur zijn
kinderen welkom om allerlei leuke
spelletjes te spelen, te knutselen en
er is een koninginnedisco. Broodjes met knakworst, drinken en wat
lekkers staan ook op het menu. Om
20.00 uur start een film op groot
doek en deze zal rond 21.45 uur af-

gelopen zijn. Kinderen uit groep 3
tot en met 8 zijn welkom om te komen. Entree is 2,50 euro per persoon. Graag van te voren aanmelden. Stichting De Binding vind je
aan de Zijdstraat 53. Voor vragen en
aanmeldingen kan gebeld worden
met Lenneke Heijjer (kinderwerk) en
zij is te bereiken op tel. 0297-326326
of via lenneke@debinding.nl.

Aalsmeer - Van 19 tot 23 mei gaan
alle scholen uit Aalsmeer er weer
hard tegen aan. Zij zullen met elkaar
strijden om de hoogste eer tijdens
het mini-voetbal toernooi 2008. Dit
jaar organiseert VVA Alsmeer aan
de Dreef het overbekende scholen
toernooi voor circa 1100 leerlingen
van de basisscholen in Aalsmeer.
Dit jaar hebben 122 teams zich ingeschreven en ze worden verdeeld
in 6 categorieën. In totaal zijn er 53
meisjes teams en 69 jongens teams.
Het meisjes voetbal is hot, gelet op
het aantal teams wat zich heeft aangemeld.
Op maandag en woensdag spelen
de meisjes uit groep 7/8 en de jongens uit groep 5/6. Op dinsdag en
donderdag spelen de jongens uit
groep 7/8 en de meisjes uit groep
5/6. Op vrijdagavond zijn de finale
wedstrijden geplant.
Op woensdag middag is er nog een
kabouter toernooi voor de jongens
en meisjes uit groep 4.
Bij VVaalsmeer is er alle gelegenheid om lekker te voetballen. Als je
lid bent/wordt, dan kun je twee keer

per week trainen. En in het winterseizoen is op de meeste zaterdagen
wel een wedstrijd in competitie verband. Lekker sporten in de buitenlucht is goed voor iedereen.
Nieuw: Fair play-bokaal
Naast de trofeeën voor het beste
team, zal er dit jaar voor het eerst
de fair play-bokaal beschikbaar
worden gesteld door burgemeester
Pieter Litjens. Deze prijs is voor de
meest sportieve school in het toernooi.
Aan de hand van allerlei situaties tijdens de wedstrijd, van spelers, van
coaches en/of begeleiders zal een
deskundige jury beoordelen welke
school het meest sportief de wedstrijden speelt. Maak alvast van die
mooie grote spandoeken of bedenk
een yel, die je voor de wedstrijd met
elkaar wilt laten horen. En bedenk
ook alvast een goed idee, waarmee
je verwacht de sportieve aandacht
van de jury te trekken.
Voor 23 april hoopt VVA het toernooi schema op de scholen rondgebracht te hebben.

Opgeven kan tot 10 mei

Mini playback show in de
Feestweek Rijsenhout
Rijsenhout - Maandag avond 2 juni vanaf 19.00 uur is er weer het
grootst opgezette jaarlijks terugkerende mini playback show in de
feesttent aan het Konnetlaantje.
Iedereen tussen de 6 en 16 jaar mag
deelnemen.
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 mei
en dit kan via de website www.
feestweekrijsenhout.nl/inschrijven
of door te bellen naar Margret van
Eijk, tel. 06-45436662 na 18.00 uur.
Als publiek is het natuurlijk ook enig

om deze show te bezoeken. Gezellig meezingen, juichen, klappen en
aanmoedigen.
Vergeet je niet op tijd in te schrijven,
want vol is vol.
De feestweek zoekt overigens nog
vrijwilligers voor diverse tijdstippen
en werkzaamheden.
Lijkt het je leuk om van de feestweek van heel dichtbij en achter de
schermen te maken?
Meld je aan via de site en kom helpen.

De prijsuitreiking bij de jongste groepen.

Zuidooster sportiefste school

Geslaagde schoolatletiekdag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd op de atletiekbaan aan de
Sportlaan de jaarlijkse schoolatletiekdag gehouden en ook dit jaar
was het weer een zeer geslaagd
evenement.
In eerste instantie leken de weergoden nog roet in het eten te gaan
gooien, want de voorspellingen waren immers niet geweldig. Maar na
een zeer frisse en winderige ochtend brak zo rond het middaguur de
zon door en uiteindelijk ging menigeen met een kleurtje op het gezicht
naar huis toe.
Dat de atletieksport populair is bleek
maar weer eens deze dag, want
maar liefst 259 kinderen hadden
zich aangemeld, waarbij de Zuidooster als sportiefste school vermeld mag worden met maar liefst
75 deelnemers.
Opmerkelijke prestaties
Veel te genieten was er natuurlijk
ook, heel veel enthousiaste kinderen, maar ook een aantal opmerkelijke prestaties.
Zo won Melle de Ruiter van de Zuidooster het verspringen bij de jongens groep 8 met maar liefst 4.30
meter.
Stan Maarse van de Samen 1 was
bij de jongens groep 7 erg snel op
de 60 meter, t.w. 9.36 seconde. Het
balwerpen van Dian Fles van de Antoniusschool bij de meisjes groep 8
was ook zeker bijzonder te noemen.
Ze kwam tot een afstand van maar
liefst 41.05 meter.
Rick de Rijk van de Jozefschool was
bij de jongens groep 8 zeer snel op
de 600 meter
Met een tijd van 2.03.98 min. zou
hij bij een atletiekvereniging zeker

niet misstaan. En zo zijn er nog veel
meer bijzonder goede prestaties geleverd op deze atletiekdag, maar het
zou te veel zijn om deze allemaal op
te noemen.
Binnenkort zijn deze allemaal terug te vinden op de website van AV
Aalsmeer, t.w. www.avaalsmeer.nl
Enthousiast
Maar, met name op een schoolatletiekdag geldt ook, deelnemen is
belangrijker dan winnen en het was
dan ook prachtig om te zien hoe enthousiast en met veel inzet de kinderen hun onderdelen afwerkten.
Het enthousiasme was er niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de
42 veelal vaste vrijwilligers die toch
maar weer hun vrije zaterdag opofferden om dit evenement in goede
banen te leiden.
Een woord van dank mag er dan
ook zeker naar hun uitgaan, want
zonder vrijwilligers uiteraard geen
schoolatletiekdag.
De organisatie ziet in ieder geval
weer uit naar de volgende schoolatletiekdag in 2009 !

FIQAS B1 naar
NK handbal
Aalsmeer - Komende zaterdag 19
april aanstaande nemen de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer deel
aan het NK zaalhandbal voor A- en
B-jeugd in de Sporthallen Zuid in
Amsterdam. De jongens spelen hun
eerste wedstrijd om 11.00 uur tegen
Hellas uit Den Haag.
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Voor pupillen, aspiranten en junioren

Wisseltrofee weer voor OBS?

Joeri en Tim winnen op
jeugddarttoernooi
Kudelstaart - Op het derde darttoernooi kwamen tien jeugdspelertjes af om weer gezellig met elkaar
een partijtje darts te gooien.
Bij de pupillen kwamen vier deelnemers die in een poule gingen uitmaken wie de sterkste was en met
hoofdprijs (een beker) naar huis
kon gaan. In partijen over de best
of 3/301 gingen zij van start. Na alle wedstrijden te hebben gespeeld
werd Joeri Olij eerste, Damian Idzerda tweede, Sabine v.d. Ven derde en
als laatste Danny v.d. Ven vierde.
Je kon zien dat Danny niet getraind
had, want vorig seizoen was hij beter
op dreef dan dit toernooi. Zijn eerste
toernooi van dit jaar. De hoogste finish was voor Danny met 82 punten.
Dat was wel weer knap van hem.
Bij de Aspiranten waren zes deelnemers, die in twee poules van drie
werden geloot. De eerste twee gingen door naar de winnaarsronde in
een kruisfinale. Dit waren uit poule A Tim v.d. Poel en Dylan v.d. Kar.
Uit poule B Dylan Kraan en Ruben
Groot. Tim tegen Ruben was een
mooie partij om te zien, maar Tim
was toch te sterk en won. De andere
halve finale ging tussen Dylan Kraan
en Dylan v.d. Kar, twee talentvolle
spelers die op hoog niveau speel-

den. Dylan v.d. Kar won en ging in
de finale tegen Tim spelen. Echter,
Tim is op dit moment haast niet te
verslaan, hoe langer hij aan het bord
staat, des te beter hij gaat spelen.
Dus won hij deze finale overtuigend:
Eerste Tim v.d. Poel, tweede Dylan
v.d. Kar, derde Dylan Kraan en Ruben Groot, vijfde Nick Wijnhout en
Guido Groot. De hoogste finish was
voor Dylan v.d. Kar met 46 punten.
Na de prijsuitreiking door Frans Helmans en Remon Groen, die samen
voor één keer het toernooi leidden,
ging iedereen naar huis met een
aandenken. Vol verwachting kijkt
de organisatie uit naar het volgend
toernooi op zaterdag 26 april in de
Proosdijhal vanaf 14.00 uur. Er worden weer vele jeugdspelertjes verwacht die onder begeleiding hun
dartspeilen gaan gooien. Deelname
kost 1 euro per deelnemer. Er is voor
elke deelnemer een aandenken.
In de maand juni is alweer het laatste toernooi met prijsuitreiking van
de Ranking van dit eerste voorjaarsseizoen. Na de zomervakantie wordt
gestart met het eerste najaarstoernooi en met een nieuwe puntentelling. Organisatie Pim Weberink.
Voor info: tel. 0297-327823 of 0624504321.

Jeugdorkest Jong Sursum
zoekt nieuwe leden
Aalsmeer - Jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum zoekt nieuwe
leden. Beginnende muzikanten zijn
van harte welkom op de open repetities van het jeugdorkest op de
vrijdagen18 en 25 april vanaf 19.00
uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 in het centrum. Het jeugdorkest is een harmonieorkest, dus is
het orkest samengesteld uit diverse koperen en houten blaasinstrumenten en slagwerk. Als je al een
paar maanden muziekles hebt gehad dan kun je tot de zomervakantie gratis komen meespelen, zodat
je het uit kunt proberen. Lijkt het je
leuk om in groepsverband te musiceren, kom dan naar de open repetities en probeer het gewoon. Er
zijn altijd een paar ervaren muzikanten die je op weg willen helpen. Het
orkest staat onder leiding van dirigent Dick Hesselink. Ook jongens
en meisjes die willen beginnen met
muzieklessen kunnen zich aanmelden bij Sursum Corda, Leden van de
vereniging krijgen les bij muziek-

school de Hint in Aalsmeer of bij
Pier K in de Haarlemmermeer. Als
je lid bent van de muziekvereniging
kun je in aanmerking komen voor
korting op het lesgeld. De muziekvereniging heeft een aantal muziekinstrumenten beschikbaar.
Open dag muziekschool
Aanstaande zaterdag 19 april is er
een open dag bij Muziekschool de
Hint in de vestiging Uithoorn in de
Pr. Christinastraat. Er zijn diverse
optredens in het kader van het Thamerfestival. Muziekvereniging Sursum Corda zal hier ook aanwezig zijn
met een stand. Je kunt dan diverse
instrumenten uitproberen en informatie krijgen over de vereniging en
het jeugdorkest. Dinsdag 15 april zal
de vereniging een aantal scholen in
Aalsmeer bezoeken. Leerlingen van
de scholen zijn ook van harte uitgenodigd op de open dag van de muziekschool op 19 april of op de open
repetities van jeugdorkest Jong Sursum op 18 of 25 april.

Schoolkorfbaltoernooi voor
scholen in Kudelstaart

Jozefschool op bezoek bij
schaapskudde in Rijsenhout
Aalsmeer - Dinsdag 1 april gingen
de kinderen van groep drie en vier
van de Jozefschool op excursie naar
de Schaapkudde in Rijsenhout. De
jongens en meisjes konden hun vragen stellen en ook werden er dingen verteld over de schaapskudde.
Na alle informatie gingen de kinderen op pad. De groep werd in drieën
verdeeld. De kinderen gingen zelf
schapen maken van klei, ook kregen de kinderen opdrachten met
wol en als klap op de vuurpijl gingen ze met de schaapsherder naar
de weide om daar nog meer te weten te komen over de schapen.
In een lange slinger konden de Jo-

zefschool-kids zo dichter bij de
schapen komen. De schapen tellen
was een hele toer want de schapen
bleven niet keurig in een rijtje staan,
hoeveel schapen er nu in de weide
staan? Tot slot mochten de kinderen nog een klein schaapje aaien en
daarna werd er gegeten in de hooiberg. Het was een gezellige, leerzame en creatieve ochtend.
De schaapskudde is een echte aanrader voor iedereen, Rijdt u op een
zomerse dag richting Rijsenhout
met de fiets of met de auto? Stop
dan even bij de schaapskudde, deze is te vinden naast het Fort in Rijsenhout.

Rijsenhout - Zaterdag 12 april is
de F3 kampioen geworden door van
de nummer twee, AMVJ F2, met 60 te winnen. Er waren zoveel toeschouwers op de wedstrijd afgekomen dat de spelers soms dachten in het AJAX-stadion te spelen.
Daan, Lucas, Luc, Nolan, Fleur, Bartek, Bob, Tarik en Tom hebben het
hele seizoen erg goed gespeeld en
alle wedstrijden gewonnen!
De trainers en coach Fred en twee
keer John hadden de spelers weer
goed voorbereid en ook de eigen
shirts waren aanwezig. AMVJ wilde
nog proberen van SCW F3 te winnen en kwam in het begin gevaarlijk in de aanval. Lucas hield echter alles tegen en stond goed opgesteld waardoor AMVJ alleen twee
keer de paal kon raken. De aanvallen van SCW F3 waren wel gevaarlijk, waardoor Tarik en Nolan door
de verdediging konden dribbelen.
Na 5 minuten was het 1-0 toen Nolan raak schoot. Dat was een tegenvaller voor AMVJ. SCW F3 maakte er
een echte kampioenswedstrijd van.
Al snel schoot Luc de 2-0 binnen.

Als AMVJ probeerde aan te vallen
zorgden Bob en Tom er voor dat de
bal weer snel veroverd werd en als
het toch mis ging konden ze er nog
op vertrouwen dat Lucas de bal tegenhield. Daan, Fleur en Bartek bezorgden de bal bij de aanvallers Nolan, Tarik en Luc die daar wel raad
mee wisten. Nolan scoorde voor rust
3-0 en 4-0. Na rust bleef SCW F3 beter en schoot iedereen wel een keer
op doel. Nolan scoorde 5-0 en Fleur
gaf een corner zo hard voor het doel
dat AMVJ van schrik zelf voor 6-0
zorgde. Na afloop was het feest in
de kantine, waar iedereen een beker
‘met de grote oren’ kreeg en kampioenshirts als aandenken. Ook was
er een sponsor gevonden waardoor
de spelers allemaal een MP3-speler
kregen en natuurlijk waren er patatjes en drinken. Ook de ouders deelden mee in het feest, want als je zelf
geen kampioen wordt dan vier je dat
van je kinderen natuurlijk uitbundig!
De meeste spelers zijn volgend jaar
nog steeds F-spelers, dus dan gaan
ze weer proberen kampioen te worden.

dagmiddag van 15.00 uur tot circa 17.00 uur wordt gespeeld. Hiervoor hebben zich drie scholen ingeschreven. Ook hier staat het korfbal
centraal, maar worden er ook allerlei behendigheidspelletjes gespeeld
als voorbereiding op het spelen van
echte korfbalwedstrijden. Uiteraard
zit er een competitie-element in zodat ook hier gestreden kan worden
om mooie prijzen. Rondom de wedstrijden vinden nog een paar activiteiten plaats waarbij leuke prijzen
zijn te winnen, zoals een knuffel en
een grote pot snoep.
Centraal tussen de velden bevindt
zich een ‘promodorp’. In de hier opgestelde stand is niet alleen informatie te vinden over het tweedaagse evenement zelf, maar ook over
het korfballen bij de organiserende vereniging. Bijvoorbeeld over de
trainingstijden, zowel in het zaalseizoen als tijdens het buitenseizoen,
de recreantencompetitie en informatie over de vele activiteiten die
VZOD door het jaar heen voor de
jeugd en de senioren organiseert.
Overweeg je om (weer of nog) een
sport te gaan beoefenen? Ga eens
de sfeer bij VZOD opsnuiven. Het
schoolkorfbaltoernooi vormt daartoe een mooie gelegenheid. Ter
voorbereiding kun je alvast de site
raadplegen: www.vzod.nl .

Jeugd Schaakclub Aalsmeer
houdt de spanning er in
Aalsmeer - Op vrijdag 11 april waren er weer erg spannende partijen tijdens het jeugdschaken bij
Schaakclub Aalsmeer. De punten
werden namelijk verdeeld voor de
eindfase van de jeugdcompetitie.
In alle groepen is het spannend. In
de Loper groep gaat Pepijn Kuijpers
aan kop met 60 punten, daarmee
loopt hij 5 punten voor op nummer
twee Olivier Veenemans, die maar 3
punten voor loopt op Marielle Hooijman. Dit kan nog een spannend
eindrace worden. Ook in de Toren
groep wordt het heel spannend.
Daar gaat Casper Kuipers aankop
met 64 punten slechts 1 punt voor
op Joey van der Velde. Dan heb je
nog Lars Beentjes die maar liefst 2
punten minder heeft dan Joey! Bij
de oudste leeftijd is het ook erg
spannend: Elham Wasei en Corné
Selser hebben daar beide 75 punten
en daar achter volgt Nick Vrolijk met
61 punten. Dan heb je natuurlijk ook

het meisjes kampioenschap waar
Arlette Maarse eerste staat met 55
punten, maar daar vlak achter met
54 punten heb je Daphne Meijer. Na
Daphne heb je nog Marielle Hooijman met 52 punten superspannend
natuurlijk. En dan heb je nog de eerste drie van de competitie met boven aan Bart Auee met 95 punten,
daarachter volgen Sander Kirillova
en Jean-Paul Brookes beide met 83
punten. Er is kortom nog niets beslist en de spanning stijgt!
Uitslagen ronde 21
Bart Auee-Pepijn Kuijpers
1-0
Arlette Maarse-Sander Kirillova
0-1
Jean-P. Brookes-Olivier Veenemans 1-0
Elham Wasei-Marielle Hooijman
1-0
Rick Veenemans-Corné Selser
0-1
Casper Kuijpers-Eline Hooijman
1-0
Joey v.d. Velde-Ilse Beentjes
1-0
Lars Beentjes-Reinier Hooijman
1-0
Tim Man-Nicky Jonkers
0-1
Koen Korenwinder-Alexander de Kok 1-0

RKDES F2 verdiend kampioen

SCW F3 kampioen!

Kudelstaart- Volgende week dinsdag en woensdag 22 en 23 april
vindt weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats, georganiseerd
door en op de velden van korfbalvereniging VZOD. Plaats van handeling is de Wim Kandreef. Zal het de
plaatselijke Openbare Basisschool
(OBS) lukken voor de tweede achtereenvolgende keer de wisseltrofee
te veroveren? Ze komen in ieder geval weer op volle oorlogssterkte!
Maar de tegenstand is niet gering.
Meer dan 100 kinderen van basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart
hebben zich, hetzij in schoolverband, hetzij individueel, ingeschreven voor het 2-daagse evenement.
De voorrondes voor groep 5 tot en
met 8 starten op dinsdag 22 april. Er
is een aparte competitie voor groep
5/6 en één voor groep 7/8. In beide
competities zijn de wedstrijden verdeeld over 2 poules.
Op de tweede dag wordt zowel gestreden om de lagere plaatsen in
het klassement als om de topplaatsen. In de kruisfinales wordt in een
onderling treffen uitgemaakt wie
zich in de eigen leeftijdsklasse kampioen van 2008 mag noemen. De
wedstrijden starten op beide dagen
om 18.00 uur.
Voor de onderbouw (groep 3 en 4)
is een apart toernooi dat op woens-

Kudelstaart - Zaterdag 12 april
was de competitiedag van de F2 van
RKDES om kampioen te worden. Of
zou Legmeervogels nog roet in het
eten gooien? Bij winst zou het Kudelstaartse team onbereikbaar zijn
voor de concurrentie en de voetballertjes waren nog ongeslagen,
zelfs geen gelijk spelletje! Op volle
sterkte ging de F2 naar Uithoorn. Er
stond veel wind en het was behoorlijk koud. RKDES begon de eerste
helft tegen de wind in met Michael
op doel, Redouan en Niels in de verdediging, Rubin, Max op het middenveld, Damian aanvallende middenvelder en de spitsen waren Ramon en Teun. De coaches vertellen
elke week weer hoe belangrijk een
goed middenveld is om de spitsen
te bereiken, maar ook om de tegenstander tegen te houden. Het team
speelt steeds beter samen en combineert goed. De eerste helft had de

F2 nog wat last van de wind, maar
het Kudelstaartse team was duidelijk de betere partij. Drie keer wist
de F2 te scoren. Twee schoten van
Teun (aangespeeld door Ramon)
en één van Damian! Na een doelpunt van de tegenpartij herstelde de
F2 snel en via Rubin (mooie boogbal), Michael (schot) en nog een
keer Teun (mooie pass Max) werd
de eindstand 1-6! Weer gewonnen
en kampioen met een doelsaldo van
69 voor en 10 tegen. Snel de spullen gepakt en richting de RKDES
kantine gegaan. Daar werden de
voetballertjes fantastisch ontvangen met patat en limonade. Gerard
van Schaik sprak de jongens toe en
ze kregen medailles en een beeldje van een voetballer. Het feest was
niet alleen voor dit voorjaarskampioenschap, maar ook nog van het
kerst kampioenschap, dubbele felicitaties dus!

Kinder- en tienerdisco
in teken koninginnedag
Kudelstaart - Vrijdag 25 april organiseren ’t Gilde en De Binding Zolder een disco avond in het SJOK gebouw in Kudelstaart.
Aan het einde van elke maand wordt
afgesloten met een film- of disco
avond. Deze maand staat een disco
avond op het programma die in het
teken staat van koninginnedag
Tussen 19.00 en 20.30 is er kinderdisco voor alle kinderen vanaf 4 jaar.
Zij kunnen komen dansen op hun

favoriete muziek. Om 20.30 start de
tienerdisco voor tieners van 10 tot
en met 15 jaar. Tot 22.30 uur kunnen
zij komen dansen op hun favoriete
top 40 nummers!
De dresscode voor deze avond is
natuurlijk oranje! De entree is 1 euro
voor alle feestgangers die iets oranjes aan hebben.
De disco is in het SJOK gebouw
aan de Hoofdweg, ingang Haya van
Somerenstraat.

1500 Leerlingen naar ‘Leve het Nijlpaard

De Hint laat kinderen
genieten van voorstelling
Aalsmeer - In het kader van het 40jarig jubileum van Kunstencentrum
de Hint hebben ongeveer 1500 leerlingen van de groepen 4 en 5 van
de basisscholen uit De Ronde Venen en Aalsmeer de voorstelling
‘Leve het Nijlpaard’ van Theater van
Santen bezocht. Op maandag 7 en
dinsdag 8 april gaf ‘de Kinderband’
een spetterend optreden met liedjes
van Harrie Jekkers en Koos Mein-

dert in de Meijert in Mijdrecht en
in de Spil in Kudelstaart. Acteur en
zanger Martijn van Will zette met de
bandleden de zaal op zijn kop met
zijn capriolen. Iedereen genoot van
een wervelende show vol afwisseling met verschillende muziekstijlen
en muziekinstrumenten. De kinderen zongen uit volle borst een aantal
liedjes mee die van te voren met een
lesbrief waren ingestudeerd.

Bijeenkomst van Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 18 april
komen de Zegelkids om 19.00 uur
weer bijeen in gebouw De Schakel in de Cyclamenstraat 70. De Zegelkids beginnen al aardig volwassen te worden. Een van hen wil later prins worden en is nu vast begonnen met het sparen van olifanten. Ze stellen echter ook veel dingen uit. Zoals het inleveren van het
werkstuk over het dierenalfabet en
de kerstzegels. Het kan vrijdagavond
nog. Nog nooit bij de zegelkids geweest? Kom dan vrijdagavond eens
kijken naar al die werkstukken. Dan
kun je direct zien dat het er een toffe boel is. Elke maand is er voor de
zegelkids een jeugdpuzzel. Hiermee

kun je veel punten verdienen. Deze
vragen zijn heel leerzaam en hebben betrekking op rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. De Zegelkids zijn een moderne jeugdclub,
waar ze naast ‘postzegelen’ ook veel
lol hebben.
Als je lid wordt van de zegelkids
krijg je ook het maandblad van de
postzegelvereniging met daarin de
jeugdpuzzel. Meer weten? De leiding is telefonisch te bereiken op
de nummers 361819 of 322545. Ook
jonge volwassenen zijn van harte
welkom om de jeugd wat te helpen
bij het verzamelen etc. En, je hoeft
niet zelf postzegels te verzamelen
of lid te zijn.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 19 april
AALSMEER
RKAVIC 1-Aalsmeer 1
RKAVIC 2-Aalsmeer 2
Aalsmeer 3-SCW 3
Arsenal 3-Aalsmeer 4
Sp. Martinus 3-Aalsmeer 5
AFC 10-Aalsmeer 6
Aalsmeer Vet.1-Arsenal Vet.1

Maaike Heil-Overbeek (3) schiet VZOD naar winst.

Korfbalcompetitie

Goede start VZOD tegen
Rapid op veld
Kudelstaart - Na een deceptie in
de zaal waar VZOD Victory zelf de
kans op het kampioenschap verspeelde, moest er weer op het veld
begonnen worden. Na een goede
trainingssessie was het afgelopen
zaterdag zover, de eerste thuiswedstrijd en gelijk tegen koploper Rapid-kleinhout 1 uit Haarlem. Onder
een warm zonnetje, maar met harde
wind was het al meteen een sleutelwedstrijd, VZOD Victory moest winnen om mee te blijven doen om het
kampioenschap. Het was niet VZOD
Victory die goed uit de startblokken was vertrokken, maar RapidKleinhout die zeker voor de rust de
korf tegen de wind in beter wist te
vinden. En het geluk had van een
scheidsrechter die af en toe de weg
een beetje kwijt was en in de eerste helft VZOD Victory vergat drie
strafworpen te geven, waardoor de
emoties hoog opliepen en de beste man binnen één seconde Kris
Passies twee maal geel wist voor te
schotelen en die dus met rood van
het veld af moest. Zij werd goed
vervangen werd door Michelle van
Leeuwen, die al een wedstrijd met
het tweede achter de rug had, maar
waar niet veel van was te merken.
Het was dus Rapid-Kleinhout die
in de eerste helft speelde alsof het
kampioenschap er vanaf hing, het
leek er zelfs even op dat ze VZOD
Victory als een oefenpotje gebruikten, want na 20 minuten stonden
de gasten al met 2-5 voor en voelde je een teleurstelling langs de lijn
groeien; wat is hier aan de hand,
willen de Kudelstaarters niet? Gelukkig pakte VZOD Victory de draad
weer op en verkleinde de achter-

stand tot 4-5 wat tevens de ruststand was. Na rust een heel ander
VZOD Victory, een VZOD Victory die
volwassen uit de kleedkamer was
gekomen en wist dat dit de wedstrijd was die ze moesten winnen
om dit seizoen toch nog een prijs te
kunnen pakken. In de tweede helft
was het alleen VZOD Victory die het
spel dicteerde en liep het langzaam
maar zeker weg van Rapid-Kleinhout. Met nog een kwartier te spelen was VZOD Victory uitgelopen
naar een comfortabele voorsprong
van 3 punten: 10-7. Een gespeelde wedstrijd zou je denken, maar
het leek wel of de angst weer toenam en langzaam maar zeker kwam
Rapid-Kleinhout weer in de wedstrijd. Met nog een paar seconden
te spelen maakte de scheidsrechter de zoveelste fout van de wedstrijd en gaf de gasten een vrije bal
onder de korf die tot opluchting van
iedereen op het veld en aan de lijn
niet goed werd benut. Direct daarna
klonk het laatste fluitsignaal in een
ontlading alsof het kampioenschap
was binnen gehaald. De eindstand:
10-9 voor VZOD. Een zeer tevreden
coach Wim Schaap sprak over een
spannende maar zeer goede tweede helft waarin VZOD Victory zeker heeft laten zien nog niet uitgeschakeld te zijn voor het kampioenschap. Alle uitslagen: VZOD 1-Rapid-Kl’hout 1: 10- 9, VZOD 2- Futura 3 :6- 6, VZOD A1- Tempo A3 :16, VZOD B1- Haarlem B1 :9- 3, Swift
(A) C1- VZOD C1 :3- 2, VZOD D2Badhoevedorp D1 :8- 3, EKVA E5 VZOD E1 :1- 1, VZOD F1- De Vinken
F1 :4- 3, SDO (K) F1- VZOD F2 :0- 5,
Pernix F4- VZOD F3 :0- 4,

Tafeltenniscompetitie

Goed spel Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
in de Bloemhof aantreden tegen de
nummer twee van de ranglijst DOKO 1, waartegen eerder dit seizoen
met 8-2 verloren was. Ondanks
goed spel kwam Johan Berk tegen de sterkste DOKO-speler (want
nog geen wedstrijd verloren) Jan de
Goede niet verder dan één gewonnen game.
Ed Couwenberg bracht Bloemenlust weer op gelijke hoogte door zijn
eerste partij in vier games te winnen, waarna Bart Spaargaren in
zijn eerste tegenstander helaas zijn
meerdere moest erkennen. Johan
en Bart wisten beheerst spelend het
dubbelspel naar zich toe te trekken
en Ed zorgde zeer onverwachts voor
een 3-2 voorsprong door heel knap
als eerste in de competitie van jan
de Goede te winnen.
Johan moest na een ruim gewonnen eerste game toch ook zijn tweede wedstrijd in vier games inleveren,
maar door overwinningen van Bart
(11-4 in de vijfde game) en Ed (soepel in drie games) kwam Bloemenlust op een 5-3 voorsprong. Bart
kwam in zijn laatste partij nog terug na een 2-0 achterstand, maar
na winst in de derde game trok hij
in de vierde game alsnog aan het
kortste eind.
De laatste wedstrijd werd een zeer
spannende aangelegenheid, waarin de aanvalster van DOKO vocht
voor het gelijkmakende punt. Het
was echter Johan die geduldig spelend en goed verdedigend met 11-7
in de vijfde game voor het winnende
punt van Bloemenlust zorgde. Met
deze verrassende 6-4 overwinning
houdt Bloemenlust 1 nog alle kans
om op een keurige vierde plaats te
eindigen.
Stevig op tweede plaats
In diemen heeft Bloemenlust 2 met
maar liefst 0-10 uitgehaald tegen
Diemen 5. Wim v.d. Aardweg, Tineke Nap en Ton de Hollander toonden aan over sterke zenuwen te beschikken, want vijf punten werden
pas gescoord na een noodzakelijke
beslissende vijfde game.
Op die manier won Wim zijn eerste
wedstrijd met 10-12 en zijn tweede met 7-11. Ook Ton had bij twee
overwinningen de maximale vijf
games nodig en ook het dubbelspel
werd door Wim en Tineke met 10-12
in de vijfde game beslist.

14.30 u.
11.30 u.
14.30 u.
12.30 u.
14.30 u.
17.00 u.
14.30 u.

Junioren
Aalsmeer B1-Argon B2
BSM B2-Aalsmeer B2
Bijlmer C1-Aalsmeer C1
Aalsmeer C2-DIOS C3

14.30 u.
14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

Pupillen
Zandvoort D1-Aalsmeer D1
Aalsmeer D2-SCW D1
Aalsmeer E1-Roda’23 E3
TABA E2-Aalsmeer E2
Aalsmeer E3-Nw. Sloten E6
Tos Actief E8-Aalsmeer E4
DWS E3-Aalsmeer E5
Aalsmeer F1-Pancratius F3
Aalsmeer F2-Geuzen/Mid.meer F3
Aalsmeer F3-Legmeervogels F9
RKDES F7-Aalsmeer F4

11.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
11.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.15 u.

R.K.A.V.
KJSB Vet.1-RKAV Vet.1
RCH Vet.2-RKAV Vet.2

14.30 u.
14.30 u.

Junioren
Amstelveen C2-RKAV C1
Gravenland C2-RKAV C2

10.45 u.
13.15 u.

Pupillen
Concordia D1-RKAV D1
GB D1-RKAV D2
RKAV D3-SDZ D4
RKAV E1-Diemen E2
RKAV E2-Nieuwendam E1
Bijlmer E2-RKAV E3
De Meer E3-RKAV E4
RKAV E5-SDZ E9
RKAV E6-Swift E5
Sp.Martinus F1-RKAV F1
Zwanenburg F4-RKAV F2
SDZ F3-RKA F3
SP. Martinus F9-RKAV F4
Sp. Martinus F6-RKAV F5
RKAV F6-Swift F6
Meisjes
RKAV MD1-Buitenveldert MD6
IVV ME1-RKAV ME1
RKAV ME2-Buitenveldert ME5
VSV MC1-RKAV MC1
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-VVC D1
RKDES D2-RKAVIC D1
RKDES D3-Bl.Wit A’dam D6
RAP E2-RKDES E1
RKDES E2-AFC E3
RKDES E3-AFC E8
Buitenveldert E8-RKDES E4
RKDES E5-Arsenal E6
Ouderker E9-RKDES E6
Diemen D5-RKDES F1
Arsenal F4-RKDES F2
RKDES F3-Buitenveldert F6
RKDES F4-Roda’23 F6
Amstelveen F4-RKDES F5

11.30 u.
12.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.15 u.
9.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
9.00 u.
9.00 u.

10.00 u.
10.30 u.
10.00 u.
12.30 u.

10.30 u.
13.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.15 u.
10.00 u.
15.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.00 u.

RKDES F7-Aalsmeer F4
Dames en meisjes
CSW DA2-RKDES DA1
RKDES DA2-RKAVIC DA1
Kadoelen MA2-RKDES MA1
RKDES MB1-De Meer MB1
PSCK MC1-RKDES MC1
Pancratius D10-RKDES MD1
Geuzen/M.meer ME1-RKDES ME1

11.15 u.
12.30 u.
13.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
9.30 u.
13.00 u.
9.00 u.

S.C.W.
VEw 1-SCW 1
SCW 2-CSW 2
Aalsmeer 3-SCW 3
SCW 4-RAP 5
SCW Vet.1-TOB Vet.1
Amstelveen Vet.2-SCW Vet.2
Nieuwengein Vet.1-SCW Vet.3

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.45 u.
14.30 u.

Junioren
Odin’59 A2-SCW A1
SCW B1-Stormvogels/Telstar B3
SCW C1-United/DAVO C1
Geel Wit C2-SCW C2

14.30 u.
11.30 u.
12.00 u.
12.30 u.

Pupillen
Aalsmeer D2-SCW D1
SCW D2-Roda’23 D8
Hoofddorp D4-SCW E1
DWS E2-SCW E2
SCW E3-NFC/Brommer E5
Geel Wit F1-SCW F1
SCW F2-Legmeervoggels F14
DWS F6-SCW F3
Alkmania F5-SCW F4
SCW F5-ROAC F5

11.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
10.00 u.
9.00 u.

Meisjes
Omniworld MA1-SCW MA1
SCW MC1-Concordia MC1
SCW ME1-Pancratius ME1
SCW MF1-Overbos MF1

15.00 u.
13.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

Zondag 20 april
R.K.A.V.
RKAV 1-RKDES 1
RKAV 2-Bloemendaal 3
RKAV 3-RKDES 4
Swift 11-RKAV 4
Buitenveldert 8-RKAV 6
RKAV 7-Arsenal 8

14.00 u.
11.00 u.
11.30 u.
13.00 u.
14.30 u.
14.00 u.

Junioren
RKDES A1-RKAV A1
RKAV A2-AS’80 A2
Overbos B6-RKAV B2

12.00 u.
11.30 u.
11.30 u.

Dames
DSS DA1-RKAV DA1

15.00 u.

R.K.D.E.S.
RKAV 1-RKDES 1
RKAVIC 2-RKDES 2
RKDES 3-UVV 3
RKAV 3-RKDES 4
RKAVIC 3-RKDES 5
RKDES 6-Arsenal 6
RKDES 7-AFC 10

14.00 u.
11.30 u.
14.00 u.
11.30 u.
11.30 u.
14.00 u.
12.00 u.

Junioren
RKDES A1-RKAV A1
Pancratius B2-RKDES B1
RKDES B2-Waterwijk B5
RKDES B3-De Germaan B1
Sp. Martinus C2-RKDES C1
RKDES C2-SDZ C1

12.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
12.00 u.

Met deze eclatante, hoewel wat geflatteerde, overwinning nestelt Bloemenlust 2 zich steviger op de tweede plaats.
Krappe nederlaag
Zonder hun sterkste speler moest
Bloemenlust 3 het opnemen tegen
koploper SDO 2. Na een gelijkopgaande strijd moesten de Aalsmeerders genoegen nemen met een
krappe 4-6 nederlaag. Mees v.d.
Broeck kon niet tot winst komen.
Samen met Willem Visser kwam hij
heel dicht bij een overwinning in het
dubbelspel, maar na een inhaalrace
bleven ze toch met lege handen (511, 7-11, 12-10, 11-9, 8-11). Willem
Visser en Irene Gerritsma wisten
beiden heel knap twee tegenstanders te verschalken, maar na een 44 tussenstand lukte het hen helaas
net niet ook hun laatste wedstrijd
te winnen.
Allebei moesten ze zich in de vijfde game gewonnen geven.Bloemenlust 4 speelde twee wedstrijden vlak achter elkaar. Uit tegen Patrios 6 werd evenals eerder in de
thuiswedstrijd gewonnen. Door zeges van Philippe Monnier (3x), Dirk
Piet (2x), Hans Webbers en Philippe en Hans in het dubbelspel, boekte Bloemenlust 4 een knappe 7-3
overwinning. Een paar dagen later
ging het duidelijk minder goed tegen hekkensluiter MEO 6.
Omdat alleen Philippe al zijn wedstrijden wist te winnen liep Bloemenlust 4 tegen een onverwachte
3-7 nederlaag aan.

Gemma wint
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en ook
biljarten staan op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Gemma van
As met 5220 punten, gevolgd door
Wim Pet met 4912 punten. Als derde
is Piet van As geëindigd met 4784
punten en vierde was Jan Oliemans
met 4720 punten.
Bij het jokeren werd Bets Teunen
winnares met 18 punten, op de
tweede plaats eindigde Saar Looy
met 47 punten.

Een deel van de selectie viert feest.Van links naar rechts: Mark Maarsen, Kees
Eveleens, Rob Maarse, Jeroen Maarse en deels zichtbaar keeper Fred Maarse. Afwezig: Rohald van Dijk, Richard Jaspers en Mark van Leeuwen. Foto :
Co van de Jagt.

Zaalvoetbal 35+ competitie

ZVV Nieuwendijk kampioen!
Kudelstaart - Wat volledig in de lijn
der verwachtingen lag is afgelopen
vrijdagavond bewaarheid. In aanwezigheid van voorzitter Raymond
Spaargaren en de jarige sponsor
Kees Nieuwendijk met broer Sjaak
en zus Esther wisten de zaalvoetballers van ZVV Renault Nieuwendijk het kampioenschap in de 35+
competitie van de KNVB binnen te
halen. Tegenstander was het onderaanstaande ZOG.
De Kudelstaartse selectie was
enigszins uitgedund door afwezigheid van Rob Maarse en Rohald van
Dijk, maar de vastberadenheid van
de overige geel/zwarten garandeerden een succesvolle avond. Binnen
een minuut had topscorer Co van de
Jagt al twee keer het net gevonden
en was enig mededogen met de van
ver gekomen tegenstander op zijn
plaats. Nog voor de wisseling van
speelhelft was de stand al 9–1. De
Renaultjes deden hun best het publiek te vermaken en de ene mooie
aanval na de andere werd voorgeschoteld. Een kampioen waardig,
die af en toe wat al te mooi wilde
voetballen en de verdedigende taken nog wel eens veronachtzaamde. ZOG kon een aantal keren tegen scoren, maar niet voldoende
om de zege van de favorieten ook
maar enigszins in gevaar te brengen. Coach Richard Jaspers genoot
dan ook van prachtige doelpunten
van Mark van Leeuwen, Mark Maarsen en Kees Eveleens en natuurlijk
Co van de Jagt. Keeper Fred Maarse
zocht zijn moment om ook mee naar
voren te trekken, maar daar kwam
het niet van. Jeroen Maarse die, ter
verhoging van de feestvreugde de
champagne al koud in de tas had,
kon het net niet vinden, maar verzorgde door zijn goede loopacties

en assists toch weer een sleutelrol
in de wedstrijd.
De einduitslag werd 15–5. Het doelsaldo werd dus ook flink opgekrikt
en de ruim 100 doelpunten, gescoord in deze competitie, bewijzen
dat er maar één terechte kampioen
is in deze vermakelijke klasse van
het Futsal. Na de wedstrijd werd erin de kleedkamer al flink gefeest en
in de kantine, na een verfrissende
douche, werd samen met de sponsorfamilie nog menig gezellig biertje gedronken.
Met nog een laatste wedstrijd op
het programma kan de vereniging
nu al terugkijken op een bijzonder
goed jaar: deze vriendengroep heeft
bewezen dat gezelligheid en sportief presteren heel goed samen kan
gaan.

Topscorer Cootje van de Jagt.

Waterpolocompetitie

Oceanus Heren 1 kampioen

Turnsters Suzanne Tolen en Liza Tichelaar (staand) gaan zich opmaken voor
het NK turnen in mei.

Wedstrijdturnen sv Omnia 2000

Opnieuw goud voor
turnster Liza Tichelaar
Aalsmeer - Afgelopen zondag
werd in Twello de halve finale turnen voor turnsters van de tweede
divisie gehouden. De beste 18 turnsters konden zich plaatsen voor de
Nederlandse Kampioenschappen.
Namens sv Omnia namen Suzanne
Tolen en Liza Tichelaar deel. Beide
turnsters plaatsten zich voor het NK
en bovendien won Liza opnieuw een
gouden medaille.
Susanne Tolen komt uit in de categorie jeugd. Deze leeftijdgroep
is voor meisjes geboren in 1996
en 1995. Susanne komt dit seizoen
voor het eerst in deze categorie uit
en moet het dus opnemen tegen
flink wat turnsters die één jaar ouder zijn. Susanne is de laatste drie
wedstrijden stabiel in haar prestaties. Zij beheerst haar programma
goed en turnde zondag opnieuw
een goede wedstrijd. Een positieve
uitschieter was haar overslag met
hele draai bij het onderdeel sprong.
Haar 8,55 was goed voor de derde

toestelscore. Na vier toestellen bezette zij een zesde plaats wat ruimschoots genoeg was voor plaatsing
voor het NK.
Liza Tichelaar komt uit in de categorie junioren. Ook deze categorie bestaat uit twee geboortejaren (1994
en 1993). Ook Liza moet het als eerste jaar junior opnemen tegen oudere en meer ervaren concurrenten. Net als trainingsmaatje Susanne heeft Liza hier weinig moeite
mee. Zoals vaak op turnwedstrijden
het geval is win of verlies je de wedstrijd bij het onderdeel balk. Met
een zeer stabiele en perfect geturnde balkoefening legde Liza haar basis voor een goede eindklassering.
Ook haar tsukahara en brugoefening waren van hoog niveau. Zelfs
een iets minder goed geturnde vrije
oefening kon haar niet van de gouden medaille afhouden. Beide turnsters gaan dan ook met vertrouwen
deelnemen aan het NK turnen op 24
mei in het Brabantse Reusel.

Aalsmeer - Het afgelopen weekend is zeer succesvol verlopen voor
de waterpoloërs van Oceanus. Belangrijkste wapenfeit is dat de Heren 1 ploeg kampioen is geworden,
maar ook de andere teams die in
actie kwamen deden het uitstekend.
Al lange tijd had het team van Heren 1 een comfortabele voorsprong
in de competitie op haar naaste tegenstanders, maar nu is het kampioenschap echt een feit.
Afgelopen weekend wonnen de heren met 6-10 uit bij UZSC en daarmee was de titel en promotie naar de
derde klasse van de bond een feit. In
het eerste partje kwam de ploeg van
coach Dick Nieuwenhuizen nog op
een 2-1 achterstand maar dat werd
in het tweede partje al snel hersteld
en kwam Oceanus terug naar 4-4. In
het derde partje stoomden de heren
door naar 5-8 om in de afsluitende
minuten de 6-10 eindstand op het
scorebord te brengen.
De doelpunten werden gemaakt
door Pim Cluistra (3 treffers), Samuel Hoeksema (2 treffers), Arjen Loef,
Klaas Mantel, Erik Bras, Tim Mandjes en Maickel Rietvelt. Ook het
team van Heren 2 kwam als winnaar
uit het water. Zij versloegen met 712 De Vaart. Topscoorder was hier
Don Rietvelt met vier doelpunten,
Mike Wessels, Arjan van de Burgt,
Bart Schouten, Raimon Diepenveen
en Richard van de Burgt tekenden
voor de overige treffers. Heren 3
verloor dit weekend zijn partij. Het
Dames 1 team met in haar midden
de twee dochters van de succesvolle coach Nieuwenhuizen speelde met 7-7 gelijk tegen De Amstel.
Inge Nieuwenhuizen trof drie maal
doel. Simone Bakker, Marieke Weijers, Femmy Vergeer en Wyke Nieuwenhuizen maakten de andere vier
punten.
Jeugd scoort ook
Ook de jeugd deed het weer goed
afgelopen weekend. De jongens onder 17B wonnen met 6-13 van ZPCH
door doelpunten van; Arthur Tebbens, Koen Persoon, Dennis Piké,
Tim Schram en Wesley Groen in ’t
Woud.

De Jongens onder 15B wonnen in
Amsterdam met maar liefst 4-20 van
DJK-ZAR. In het eerste partje begon
het nog redelijk rustig met 0-3 maar
al na het tweede partje stond er 110 op het scorebord. Via 3-17 werd
de eindstand van 4-20 bereikt.
Doelpunten kwamen van Sander
Oomen (met vijf treffers topscoorder), Ricardo Oldenhof, Jozsef Zsiros, Sander Aarsman, Fernando
Moolhuijsen, Niels de Jong, Ray
Koudijs en Lawny Hermans. Bij het
team van gemengd O15 ontbraken
veel vaste spelers, maar ze wisten
toch knap met 4-5 te winnen van De
Aalscholver.
Marijn Oprel, Romana Olk en Daan
Strampel troffen doel. Tot slot was
er ook knappe winst van de jongste
spelers van onder 11 jaar. Zij versloegen met 9-13 ZPCH. Absolute
topscoorder met zeven treffers werd
hier Mike van Weerdenburg, Bart
Sommeling, Rowdy Wies, Annebel
Hendriks en Rick ter Reehorst schoten de andere binnen.

Koppelkaarten
bij BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 17 april, organiseert buurtvereniging Oostend een koppelklaverjasavond. Het is de laatste speelavond van dit seizoen. Vanaf 20.00
uur worden de kaarten geschud in
buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminstraat. De koffie en thee
staan klaar vanaf 19.30 uur. Het
klaverjassen op 3 april is gewonnen
door J. Alderden met 5523 punten.
Op twee is mevrouw de Nooy geëindigd met 5370 punten, op plaats
drie mevrouw van Bemmelen met
5203 punten, op vier de heer van
Bemmelen met 5114 punten en op
vijf mevrouw Rijbroek met 5040
punten. De poedelprijs mocht mevrouw van der Stroom in ontvangst
nemen. Bij het rummicuppen was
mevrouw de Vries met 98 punten
onverslaanbaar.
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Eredivisie handbal

Nog vijf keer wedstrijden

Mantel en Superfly aan
kop in ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
12 april werd de plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de zeventiende speelronde
van het seizoen 2007/2008.
De ZABO is dit seizoen gestart met
elf deelnemende ploegen en dus zijn
er in totaal 22 wedstrijdavonden.
Alle teams spelen twintig wedstrijden en zijn twee keer vrij.
De competitie kent een spannend
verloop en de aanstaande kampioen is nog lang niet bekend. Mogelijk valt de beslissing pas tijdens
de slotronde op zaterdag 24 mei. Dit
hangt mede af van de uitslagen in
de komende speelronden.
De volgende speelronde is op zaterdag 26 april in de Proosdijhal in Kudelstaart.
Na 26 april volgen er nóg vier speelavonden van de ZABO zaalvoetbal,
te weten op de zaterdagen 3, 10, 17
en 24 mei en deze vier speelronden
vinden allen plaats in sporthal de
Bloemhof.
De uitslagen van afgelopen zaterdag in de Bloemhof gespeelde zaalvoetbalwedstrijden waren als volgt:
De Jet Set BV tegen DGL: 4-5. Accon tegen SuperFly: 2-8. Könst tegen The Underdog: 3-0. Mantel Makelaars tegen LEMO: 19-3 en Sport-

café de MiDi’s tegen Easy Beveiliging: 6-3.
Laatstgenoemde wedstrijd speelde
zich af in een hoog tempo.
Sportcafé de MiDi’s stond halverwege de eerste helft op een 2-0
voorsprong. Easy Beveiliging toonde veerkracht en trok de stand nog
voor rust in evenwicht: 2-2.
Easy Beveiliging liep, ondanks het
feit dat balvirtuoos Mike van Bommel niet meespeelde, goed te zaalvoetballen. De ploeg wist in het begin van de tweede helft te scoren en
nam de leiding: 3-2.
In het verdere verloop van de wedstrijd creëerde Sportcafé de Midi’s
meer kansen en verschalkte vier
keer de sterk keepende doelman
Kees-Jan Jongkind.
Einduitslag 3-6 voor Sportcafé de
MiDi’s dat door de zege uitzicht
houdt op een eventueel kampioenschap.
Het team van Piller Sport was vrij
voor speelronde 17.
De huidige stand luidt als volgt:
Mantel Makelaars 15-42, SuperFly
16-42, Sportcafé de MiDi’s 15-36,
Piller Sport 15-33, De Jet Set BV 1627, DGL 16-22, Easy Beveiliging 1518, Accon 15-12, LEMO 16-9, The
Underdog 15-7, Könst 16-3.

Toestelturnen SV Omnia 2000

Danischa Goede plaatst zich
voor districtskampioenschappen
Aalsmeer - Zaterdag 12 april vonden de regiokampioenschappen toestelturnen in de vijfde divisie plaats in de Turnace Gymnastics
Hall in Amsterdam-Sloten.
Voor deze regiokampioenschappen
hadden zich twee Omnia-turnsters
geplaatst via de twee voorwedstrijden van het rayon Amsterdam.
Tanya Karoui bij de junioren en Danischa Goede bij de pupillen 1.
Beide turnsters trainen onder leiding van Anneke Nap.
Tanya turnde een goede wedstrijd.
Ze was zelf heel blij met haar balkoefening, die nu zonder vallen verliep.
Ze kreeg hiervoor 7.30 punten.
Bij de vrije oefening op muziek
kwam ze nog wat moeilijkheid tekort en scoorde daardoor in combinatie met een paar schoonheidsfoutjes slechts 5.95 punten.
Voor haar brugoefening, waarin ze
voor het eerst een hoeksalto als afsprong deed, kreeg ze 7.85; voor
sprong een 7.95. Met een totaalsco-

re van 29.05 punten eindigde ze op
de 27ste plaats van de 36 turnsters.
Danischa was heel zenuwachtig en
hierdoor vergat ze bij de vloeroefening een hele serie uit te voeren!
Ze begon dus met een laag cijfer
van 6.30 voor de mat. Bij de sprong
maakte ze echter een mooie handenstand-overslag en kreeg hiervoor 9.50 !
Bij de brug ongelijk scoorde ze zelfs
9.55, het één na hoogste cijfer op
dit toestel!
De evenwichtsbalk voerde Danischa netjes uit, maar helaas viel ze
er twee keer af. Toch scoorde ze hier
nog 7.25 punten.
Haar totaalscore kwam op 32.60
punten, dat goed was voor de elfde
plaats. Een heel mooi resultaat, gezien de moeizame start.
Nu mag Danischa, omdat ze bij de
beste achttien eindigde, mee gaan
doen aan de Districtskampioenschappen, die op 14 juni in Amersfoort gehouden zullen worden. Een
knappe prestatie!

FIQAS treft Hellas in kruisfinale

Petra Olijerhoek en Gerard Klijn zorgden voor de hoogste finish.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Ontknoping Poel’s Eye
komt dichterbij
Kudelstaart - Bij Poel’s Eye loopt
de spanning op. In de top van de
ranking is John Buis Ben Blokhuizen
op 6 punten genaderd. Ook de strijd
om een prominente, roem gevende
positie in de prestigieuze top 10 is
in volle gang. Christopher Brouwer,
Tim Maas, René Kruit, Bas Aupers,
Lex Nijp en Bak strijden om plaats
10 tot en met 7. Voor details over deze enerverende strijd kan de website van de dartvereniging, www.poelseye.nl, nader geraadpleegd worden. Een ‘levend’ gastenboek, vele
wetenswaardigheden, standen, verslagen, columns en veel meer maken deze site tot een bijzondere. De
unieke bezoekersaantallen blijven
toenemen, dit is niet voor niets.
Terugkomend op de spanning rondom de ranking moet ook de dames
competitie genoemd worden. Good
old Margreet Nijp staat fier bovenaan en is waarschijnlijk niet meer
te stoppen. Als tweede staat Marieke van Zanten met 6 punten voorsprong op de nummer drie, Jolanda Heysteeg. Hierachter volgt Petra
Olijerhoek. Petra stelde haar ambitie
afgelopen speelavond daad bij. Zij
haalde de finale, die ze verloor van
Margreet maar gooide ook de hoogste finish bij de dames. Maar liefst
144. Dat 144 niet de hoogste finish
van de avond werd voorkwam Gerard Klijn. Hij deed er nog 4 punten
bij. Een mooie finish van 148.
Eigenaardigheden
Bij opkomst van grote dart spelers

op grote toernooien klinkt een lied
voordat men het podium betreedt.
Eye of the Tiger is al sinds jaar en
dag het opkomstnummer van Raymond van Barneveld. Deze fenomenale top darter staat behalve zijn titels bekend om zijn fanatisme en
bijgeloof of beter gezegd, vaste gewoontes tijdens of voor het spel. Een
kusje op zijn ketting, vaste flights
of het ritme waarin hij gooit. Als u
denkt dat dit alleen geldt voor top
spelers, dan heeft u het mis. Vele
Poel’s Eye spelers hebben ook van
deze eigenaardige en/of vaste gewoontes. Het is de moeite waard om
deze show eens live te komen bekijken. Spelers die al jaar in jaar uit
hetzelfde dart shirt dragen, spelers
die er een nogal eigenaardige manier van werpen op na houden. Spelers die altijd met hetzelfde aantal
passen naar de oche toe lopen. Spelers die ‘gekke bekken’ trekken terwijl ze gooien, of een speler die voor
iedere worp zijn vriendin een handkusje toewerpt. Allemaal niets mis
mee. Het maakt darten tot een leuk
spel met veel inhoud. Op vrijdag
18 april staat het zestiende toernooi van dit seizoen in het Dorpshuis op het programma. Ongetwijfeld weer een spannende. U hoeft
geen lid te zijn, iedereen vanaf 15
jaar mag meedoen. Kijken is uiteraard ook gratis en het Dorpshuis is
vrij toegankelijk. Dus twijfel niet langer en kom eens een kijkje nemen
bij Poel’s Eye. De inschrijving sluit
om 19.45 uur.

Zevende winst op rij
voor R.K.D.E.S.

uit dan dat ze er in waren gegaan.
Er werd meteen druk gezet op elke speler dus gingen de toeschouwers er eens goed voor staan. Pal na
rust soleerde Mark Pothuizen over
links langs een paar tegenstanders
kwam voor de keeper die hem bij
zijn benen greep, maar helaas dat
had de scheidsrechter nu net weer
niet gezien.
Marco van de Jagt had in deze fase
ook een pracht kans, maar zag zijn
inzet door de keeper gestopt. Maar
Des bleef goed voetballen en zette
Concordia steeds meer onder druk.
Een doelpunt kon eigenlijk niet uitblijven en die kwam dus ook. Een
vrije trap van links werd door Roald
Pothuizen fraai doorgekopt en de
bal belande in de verre hoek 0-1.
Zowel Des als Concordia wisten nog
een paar kansen te creëren, maar
uiteindelijk trok Des terecht aan het
langste eind.
In de 80 ste minuut kreeg Des toch
zijn strafschop nadat Mark Pothuizen onderuit was gehaald. Jeffrey
Stravers benutte via de keeper dit
buitenkansje 0-2 wat ook de eindstand werd.
Een matig begin van de wedstrijd
van Des zijde maar gaande weg
werden de Kudelstaarters steeds
sterker, de overwinning is dus ook
dik verdiend.
De zevende overwinning op rij is
een feit! Aanstaande donderdag is
de inhaal wedstrijd tegen Legmeervogels en bij een gelijk spel pakt
Des de tweede periode.
De wedstrijd vanavond begint om
20.00 uur bij RKDES op sportpark
Calslagen aan de Wim Kandreef.
Zondag staat vervolgens de derby
tegen het Aalsmeerse RKAV op het
programma.
RKDES speelde in de volgende opstelling en nog steeds van rechts
naar links en van achteren naar voren: Ivo Peeters, Bas de Daas, Robin
van der Steeg, Jeffrey Stravers,
Robin Spaargaren, Jochem Kok,
Bart-Jan van de Jagt, Mark Pothuizen, Marco van de Jagt, Roald Pothuizen, Ibra El Ahmadi .
Eppo

weer vergrootte: 23-21, daarna Jeffrey Boomhouwer die een strafworp
benutte: 23-22.
Een schot van Ruud Neeft werd gestopt en nu kreeg Volendam een
strafworp. Maar die werd door Micha Hoogewoud gestopt. In de aanval die volgde miste Dave Organo
een uitgelezen kans en in de tegenaanval raakte hij in de clinch met
Jasper Snijders.
De elleboog-beweging kwam hem
op een directe rode kaart te staan,
maar ook Snijders kreeg een tijdstraf. Hierna scoorde Menno v.d.
Grift de gelijkmaker, maar kwam
Volendam opnieuw op voorsprong.
Vlak voor tijd maakte Humphry van
Asdonck de 24-24, maar nog was
het niet gedaan. Volendam wist 1
minuut voor tijd de 25-24 te scoren en in de allerlaatste aanval had
FIQAS alsnog kans op de gelijkmaker. Het was Jimmy Castien die
schoot en de bal caramboleerde op
de doellijn.
Alles wat Aalsmeer was dacht dat
de bal over de lijn was, maar de
scheidsrechters oordeelden anders.
Zo bleef het 25-24 en gaat Kras/Volendam als nummer één de kruisfinale in.
De spanning belooft echter veel
voor het verdere verloop van de
strijd om de titel! Zondag 20 april
aanstaande is de eerste kruiswedstrijd thuis in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg.
FIQAS Aalsmeer tegen Hellas begint om 14.30 uur. Zaterdag 26 april
is vervolgens de tweede wedstrijd
in de kruisfinale tegen en bij Hellas in Den Haag. Doelpunten: Wai
Wong en Humphry van Asdonck 4,
Ruud Neeft, Dave Organo en Jeffrey
Boomhouwer 3, Jimmy Castien, Jarcha van Dijk en Menno v.d. Grift 2,
Mark Roest 1.
Steun FIQAS in bekerfinale!
Op Hemelvaartsdag, donderdag 1
mei, staan de mannen van FIQAS
Aalsmeer in de finale om de NHV
beker. De wedstrijd wordt om 15.30
uur gespeeld in het Topsportcentrum in Almere.
Er zijn ruim 2000 plaatsen in deze
hal, dus het is belangrijk om daar
met zoveel mogelijk Aalsmeer-supporters te zijn en de ploeg massaal
te steunen. Kaarten voor de finale zijn te koop in de kantine van de
Bloemhof, bij de C1000 in de Ophelialaan en via www.hvfiqasaalsmeer.
nl. Er zullen ook supportersbussen gaan rijden. Hiervoor hangen
intekenlijsten in de Bloemhof (zowel binnen in de hal als bij de buitenaccomodatie). Dus, steun FIQAS
Aalsmeer en ga mee naar de bekerfinale!

Arie en Peter beste champetters
bij Schaakclub Aalsmeer

Voetbalwedstrijd tegen Concordia

Kudelstaart - Afgelopen zondag
moest RKDES naar de bollenboeren in Hillegom.
Een wedstrijd tegen Concordia
stond op het programma. Terwijl
Des al zes wedstrijden achter elkaar met slechts 1 tegendoelpunt
had gewonnen, vecht Concordia tegen degradatie.
Het beloofde dus een spannende
wedstrijd te worden. En dat werd
het ook wel, RKDES startte zonder
Mo El Ahmadi en Eddy Jansen die
waren geschorst.
Op hun plek speelde Robin Spaargaren en Marco van de Jagt. Even
terug komend op Robin Spaargaren,
er is verweten dat verslaggever Eppo deze voetballer altijd betiteld als
invaller. “Men vond dat niet correct”,
aldus Eppo.
En hij legt uit: “Een beetje gelijk hebben ze wel, maar Robin speelt nu
eenmaal vaak op de plek waar normaal iemand anders staat of door
blessures of door schorsing. Je kunt
het natuurlijk ook zo uitleggen dat
hij multifunctioneel is, omdat hij op
de meeste plaatsen redelijk goed uit
de voeten kan, gegeven is ook wel
dat hij bijna altijd speelt. Ook zondag speelde Robin als voorstopper
een goede wedstrijd.” Concordia begon voortvarend en nam ook het initiatief en met de lange bal creëerde ze diverse keren vooral via rechts
gevaar, maar het vizier stond niet
zo scherp want de meeste schoten
gingen voorlangs.
Pas in de twintigste minuut stichtte
de Afas/van Berkel brigade voor de
eerste keer gevaar, een schot van
uitblinker Mark Pothuizen ging net
naast.
In de 32-ste minuut wist Des te scoren maar de scheidsrechter zag het
anders, een corner van Mark Pothuizen dreigde er in 1 keer in te zeilen.
De keeper hielp een handje en sloeg
hem er zelf in maar de scheidsrechter had als enige duwen gezien, dus
de 0-1 ging niet door. Ook Ibra had
eigenlijk moeten scoren pal voor
rust, maar hij schoot naast.
De tweede helft een ander beeld.
Des kwam veel feller de kleedkamer

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
stond de laatste wedstrijd in de nacompetitie op het programma. De
mannen van FIQAS Aalsmeer stonden één punt voor op Kras/Volendam en een gelijkspel was dus genoeg om die plaats te behouden.
Het werd een ongelooflijk spannende wedstrijd in Volendam, met twee
ploegen die aan elkaar gewaagd
waren. En in de slotminuut misten
de Aalsmeerders net het geluk om
het gelijkspel en zelfs de winst te
pakken. Nu eindigen de Volendammers als eerste in de poule en treft
FIQAS Aalsmeer in de kruisfinale de
nummer één van poule B, het Haagse Hellas. Volendam en Bevo staan
in de andere kruisfinale tegenover
elkaar.
In de bomvolle sporthal de Seinpaal
ging de ontmoeting tussen FIQAS
Aalsmeer in Kras/Volendam de eerste vijf minuten gelijk op (3-3), daarna kwamen de Aalsmeerders in een
fase dat de aanval niet lekker liep
en er wat foutjes gemaakt werden.
Volendam, met de twee nederlagen
op rij van vorige maand nog vers in
het geheugen, profiteerde en liep uit
naar 8-3.
Daarna herpakte Aalsmeer zich; Wai
Wong, Jarcha van Dijk en Jeffrey
Boomhouwer zorgden voor de aansluiting (8-7). Bart van Huisstede
– die de gehele wedstrijd keepte –
was scherp en verrichtte belangrijke
reddingen. Zo konden Jimmy Castien en opnieuw Wai Wong er uiteindelijk voor zorgen dat de stand weer
gelijk werd: 10-10, vlak voor rust.
In de slotminuten kreeg Marco Beers het echter nog even op
z’n heupen en zo gingen de ploegen rusten bij een 13-10 voorsprong
voor Volendam.
Na de pauze startte FIQAS Aalsmeer
sterk en verkleinde de achterstand
tot 14-12. Maar vervolgens was de
scherpte even weg en werden wat
kansen gemist. Volendam kwam
goed op stoom en wist keer op keer
de cirkelspeler vrij te spelen. Dat leverde na een minuut of 12 een 2114 voorsprong op.
De Aalsmeerders gaven zich echter
nog niet gewonnen, zetten collectief de schouders eronder en kropen
dichterbij. Eerst schoot Ruud Neeft
twee keer raak vanuit de tweede
lijn, daarna werd Dave Organo twee
keer op rij fraai vrijgespeeld op de
cirkel én benutte een rebound. Ook
Humphry van Asdonck was weer
razendsnel in de break out en zo
stond er na twintig minuten een 2221 stand op het bord.
Het publiek ging er eens goed voor
zitten en kreeg een spannende ontknoping voorgeschoteld. Eerst was
het Volendam dat de voorsprong

De winnaars van vorig jaar: Team Kohukalawa.

6e Regionale bedrijven
beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Wegens het succes
van de afgelopen jaren staat ook dit
jaar weer het Regionale Bedrijven
Beachvolleybal Toernooi op het programma in The Beach aan de Oosteinderweg!
In de maanden mei en juni zal dit
sportieve en gezellige evenement
voor bedrijven op de dinsdagavonden plaatsvinden.
In het 6e Regionale Bedrijven
Beachvolleybal Toernooi strijden net
als in de voorgaande jaren steeds
maximaal 18 bedrijven per avond
om een plaats op de finaleavond op

Sjoel-record
voor Walter

Kudelstaart - En weer is het persoonlijk record van Walter Siebeling
verbroken. Vorige week was het nog
1368. Hij heeft er nu 1385 van gemaakt. Ook heeft Jan de Leede een
nieuw persoonlijk record gegooid.
Hij heeft er 1403 van gemaakt. De
volledige uitslag van de sjoelavond
in het Dorpshuis op 12 april:
Hoofdklasse
1. Cock Tukker
2895
2. Albert Geleijn
2822
A-klasse
1. Cor Franck
2779
2. Hans v. Leeuwen
2767
3. Sjaak Siebeling
2737

dinsdag 3 juni. Op deze finaleavond
zullen de gekwalificeerde bedrijven
strijden voor de hoofdprijs: ‘Een geheel georganiseerd beachvolleybal
toernooi met het hele bedrijf in The
Beach!’
De kosten voor deelname aan een
van de voorrondes bedragen 45 euro per team bestaande uit minimaal
4 personen.
Deelname aan de finaleavond kost
25 euro per team. Surf voor meer informatie of om in te schrijven naar:
www.beach.nl of mail naar sportief@beach.nl.

Aalsmeer - Het was een agressieve avond, afgelopen vrijdag in het
Stommeerkwartier. Voor de mannen en jongens van Schaakclub
Aalsmeer stonden namelijk verscheidene gambieten op het programma.
Bij een gambiet offer je al vroeg in
de opening een pion om zo een ontwikkelingsvoorsprong te krijgen of
een ander voordeel. Een superagressieve opzet dus, die afgelopen
vrijdag met gemengde gevoelens
werd beleeft.
Vond de een het soms een ‘flutopening’, een ander zag er juist de voordelen van. Arie Spaargaren en Peter
Buis bleken het best om te kunnen
gaan met de agressieve speelstijl en
pakten met 4 punten uit 5 partijen
de hoofdprijzen.
Een ronde voor het eind leek
Christopher Brookes nog de beste kansen te hebben. In de onderlinge partij met Peter vochten beide
kemphanen voor ieder veld en leek
Chris er met de buit vandoor te gaan.
Peter had weliswaar niet minder dan
twee vrijpionnen op de voorlaatste
rij, maar meer dan eeuwig schaak
zat er niet in. Chris meende echter
op winst te moeten spelen en glipte met zijn koning net de verkeerde kant op.
Peter had nog slechts een seconde,
maar dit was net voldoende met een
mooie combinatie de witte koning

te verschalken. Joran Donkers miste
samen met Chris net de prijzenpot
en bleef steken op 3 1/2 punt, gevolgd door het peloton op 3 punten.
Prijs voor het beste aanstormend talent ging naar Elham Wasei, die lange tijd zicht had op de hoofdprijs.
Een voor zijn laatste kans vechtende
Erik Korenwinder was echter teveel
van het goede.
De Fair Play prijs ging naar Amadshah Ebadi die zo eerlijk speelde dat
hij geen enkele partij had weten te
winnen. Zowel het Koningsgambiet als het Blackmar Diemergambiet deden het niet al te best, zwart
scoorde beter. Het zwarte Schliemanngambiet slaagde echter wel:
de witspelers werden keurig op gelijkspel gehouden.
Volgende week weer gewoon clubcompetitie voor de mannen van
SCA. Zaterdag de beslissing in de
promotieklasse. Het vlaggeschip
SCA 1 vecht dan voor haar laatste
kans en hoopt op een klein wonder. Uitslag gambietschaak: 1. Peter
Buis, Arie Spaargaren 4 punten; 3.
Christopher Brookes, Joran Donkers
3,5 punten; 5. Koen Beentjes, Bart
Auee, Clemens Koster, Jos Bakker,
Vincent Jongkind, Erik Korenwinder,
Elham Wasei 3 punten; 12. Ger Lubbers 2 punten; 13. Rob van Haaften, Jan van der Laarse 1,5 punten;
15. Marco Hutters, Gerrit Hartiing 1
punt; 17. Amadshah Ebadi 0 punten.

P.V. de Telegraaf
B-klasse
1. Walter Siebeling
2. Henk Brozius
3. Margriet de Vries
C-klasse
1. Mijnie v. Leeuwen
2. Janny Vos
3. Hans Buijs
D-klasse
1. Pleun v. Verseveld
2 .Pim v.d. Meer
3 .Klaas v. Leeuwen
E-klasse
1 .Nico Verhaar
2 .Willem Joren
3. Dirk Mol
F-klasse
1. Coby v.d. Meer
2. Marry Bax
3. Herman Berkhout

2733
2644
2636
2590
2542
2503
2515
2465
2418
2292
2242
2192
2064
2007
2002

Wotherspoon weer topsnel
op wedvlucht vanuit Duffel
Aalsmeer - Zaterdag was het weerbericht een stuk beter dan de week
ervoor.
Er stond een matige zuidwesten
wind en dat betekent meestal hoge snelheden. De 523 duiven die ingekorfd waren, hadden er echt zin.
Een oud gezegde onder de duivenmelkers is ‘Ander weer, andere duiven’. Dit ging dus voor Wotherspoon
niet op. Won hij verleden week de
eerste prijs met een gemiddelde
van 75 kilometer per uur, deze week
deed hij het dunnetjes over met de

hoofdprijs en een gemiddelde snelheid van maar liefst 113 kilometer
per uur.
De uitslag is als volgt:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. Wiersma en
zn. 3. V. Leeuwen-v. Grieken. 4. M.
de Block. 5. A. v.d. Wie. 6. J.H. v. Duren. 7. Hespe en Spook. 8. G. v.d.
Bergen. 9. A.W. Kok. 10. J. Vijfhuizen.
11. Comb. v. Ackooy. 12. J. Kluinhaar
en dr. 13. D. Baars. 14. P. v.d. Meijden. 15. R. Koers. 16. B. de Groot.
17. Th. v.d. Wie. 18. J. v. Dijk. 19. H.
Spaargaren. 20. C. Voshart.
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14 Limieten Oceanus voor
NK bij limietwedstrijd
Aalsmeer - Het was een zeer succesvolle limietwedstrijd voor de
Oceanus op zondag 13 april j.l.
Liefst veertien keer werd een limiet
voor de Nationale Kampioenschappen bedwongen. De meisjes estafette over 4 keer 200 meter is op jacht
naar een NK limiet. Startzwemster
Artemis Kalemis deed het meer dan
uitstekend door onverwacht een individuele NK limiet neer te zetten.
Haar 2.29.60 was ruim voldoende.
Tweede zwemster Chantal Grove
zwom 2 seconden sneller dan haar
persoonlijk record van vorige week,
zus Tamara bleef er net boven hangen en Tessa van der Zwaard tikte aan na 9.50.95. Bij een limiet van
9.48.20 was dat dus helaas niet snel
genoeg. De jongens zwommen dezelfde estafette. Ook hier een NK
limiet voor de startzwemmer: Max
Galjaart. Met Istvan Spaargaren,
Jeffrey Reijnders en Vincent Moolhuijsen kwamen ze uit op 8.51.78,
een verbetering van het stokoude
clubrecord bij de jongens 14 en 15
jaar, dat sinds 1986 op 9.15.2 stond.
De 100 rug dames leverde de eerste NK limiet op voor Robin Pagano
Mirani. Met 1.16.36 bleef ze net binnen de gestelde 1.16.40. Ook voor
Tessa van der Zwaard was er een
NK startbewijs met 1.16.15. Ilona
Cats zwom een prima 1.13.71, een
dik persoonlijk record. De tweede
NK limiet die Artemis Kalemis bedwong was op de 100 vrij. Met een
dik persoonlijk record kwam ze tot
1.08.86. Ook voor Anne Zwolsman
(1.10.00) is de NK heel dichtbij (nog
0.4 seconde). Robin Meester knabbelde een stukje van haar persoonlijk record af en is nu sneller dan
1.07. Bij de heren op dit nummer vijf
persoonlijke records en twee NK limieten. Sven Driessen en Max Wegbrans zwommen ieder zo’n 2.5 seconden van hun persoonlijk record
en dat is veel op honderd meter. Jeffrey Reijnders en Vincent Moolhuijsen haalden ieder hun NK limiet.
Max Galjaart bleef er 0.03 seconden van verwijderd. En de vlag ging
uit voor Dennis Reijnders, die voor
het eerst de minuutgrens doorbrak:
59.53. Laura Badoux zwom de 100
school in 1.16.69, net niet voldoende
voor NK deelname. Later in de wedstrijd was ze op de halve afstand wel
snel genoeg voor de NK sprint. Fernando Moolhuijsen startte op de
100 meter wisselslag, althans dat
dacht hij, maar het was de 200 wissel. Dus na het eerste keerpunt zette
hij op zijn rug af en werd gediskwalificeerd. Voor het echte sprintwerk
melden zich twee dames en vijf heren van Oceanus. Over deze 50 vrij
vielen er behalve twee persoonlijke records voor Wessel de Jong en
Max Galjaart geen bijzonderheden
te vermelden. De 200 rug dames
bracht weer een NK limiet voor Ta-

mara Grove. Zus Chantal bleef binnen de 2.40, Robin Pagano Mirani
deed iets fout bij de keerpunten en
Vincent Moolhuijsen zwom liefst 12
seconden van zijn oude tijd af. Jeffrey Reijnders zwom de 400 meter
vrijeslag. Dat leverde hem twee keer
een NK limiet op: eerst op de 200
meter, later via een ruim persoonlijk
record ook op de 400 meter. Sven
Driessen en Wessel de Jong haalden beide weer een persoonlijk record op de 50 school. Ron Langelaan haalde als vierde de finish. Bij
de 50 vlinder bleef Marieke Spitteler
net boven haar persoonlijk record,
Jos Vergeer dook voor het eerst onder de 30 seconden. De dubbele afstand leverde de derde NK limiet op voor Artemis Kalemis met
1.18.97. Tessa van der Zwaard kwam
net tekort ondanks een persoonlijk
record. Istvan Spaargaren verraste
hier met een NK limiet (1.08.12). Ilona Cats en Kirsten Smit ontliepen
elkaar maar 0.01 seconde op de 50
meter rugslag in voor allebei een prtijd. Bij de 200 vrij dames opnieuw
kansen op de estafette limiet. Tamara Grove zwom onder de NK limiet,
maar boven haar persoonlijk record.
Chantal Grove zwom een dik persoonlijk record 2.25.06 en ook voor
Anne Zwolsman was er een persoonlijk record. Na het nodige rekenwerk van optellen en aftrekken
is de afstand tot de estafettelimiet
nu nog een halve seconde! Wessel de Jong tekende voor zijn derde
persoonlijke record met een ruime
verbetering (8.5 sec) op de 200 vrij.
Sven Driessen en Max Wegbrans
bleven niet achter en ook voor hen
weer een persoonlijk record, maar
dan op de 100 wissel.

Ouderensoos
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 24 april
organiseert buurtvereniging Oostend een ouderensoos-middag. Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. De aanvang
is 14.00 uur en plaats van samenkomst is buurthuis ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Iedereen is
welkom. Vanaf 13.30 uur staan koffie en thee klaar.
Het klaverjassen op 10 april is gewonnen door mevrouw Tulp met
5305 punten. Op twee is de heer
Tulp geëindigd met 4979 punten en
op drie de heer Buskermolen met
4955 punten. De poedelprijs mocht
mevrouw Doeve in ontvangst nemen. Bij het rummicuppen was mevrouw de Vries onverslaanbaar en
was de poedelprijs voor mevrouw
Speelman.

Geslaagd AAS Grand Prix toernooi

Op één: Igor, Rowan, Wilco, Bram,
Eva, Ruud, Anne en Lysanne
Aalsmeer - Afgelopen weekend organiseerde schaakclub AAS
het jeugd toernooi voor de Grand
Prix toernooi-reeks van de Leidse
schaakbond. Op dit toernooi kwamen 76 kinderen af, vanuit clubs
uit de Leidse schaakbond en omstreken. In 10 achtkampen werden
er zeven ronden gespeeld, waarna
de winnaars hun prijzen rond kwart
over vijf in ontvangst konden nemen. In de hoogste groep ging de
winst naar Igor Damen, die met 5,5
punt een halfje voorsprong had op
Maarten van Harten. Derde werd
Seréyo Bekkink die in de laatste
ronde een hogere klassering aan
zich voorbij zag gaan door een ongelukkige nederlaag. In groep twee
liet Rowan van Dijk er geen twijfel
over bestaan dat hij de beste was
door alle partijen te winnen. Tweede
werd gepaste afstand Corne Wiggers, die 5 punten verzamelde, de
derde plaats was voor Michael Bekker, door een gelukkige overwinning in de laatste ronde. De broer
van Corne, Wilco Wiggers, vond zich
na de gespeelde ronde als winnaar
van groep drie, terwijl de broers Tobias en David Veselka dan ook gebroederlijk gedeeld tweede werden (waarbij Tobias net wat meer
SB punten had). Groep vier zag een
gedeelde eerste plaats voor Bram
Langeveld en Bart Schipper, die beiden vijf punten haalden. Derde werd
Martijn Zwanenburg met 4,5 punt.
Simona Lu legde beslag op de eerste plaats in groep 5, ze scoorde 5,5
punt. De tweede plaats was voor Riki Gastkemper die Sander Kirillova
op SB voorbleef, beiden haalden ze
een punt minder dan Simona.
Groep 6 was de spannendste. Hier
haalden maar liefst vier spelers de
gedeelde eerste plaats, zodat alle
tiebreak regels er aan de pas moesten komen om te bepalen wie er gewonnen had. Robin Schenkelaars
bleek de pechvogel, hij werd als
vierde geklasseerd, derde werd Annelene Schulze, Rens Huisman bezette de tweede plaats en de gelukkigste van deze vier spelers met vijf
punten was Eva Vlak. Melle van Hil-

ten liet in groep zeven slechts een
half punt liggen, derhalve een verdiende eerste plaats. Lucas van Harten bleef een punt achter, waarna
de strijd om de derde plaats Wouter
van Goudoever deze plaats zag opeisen, met wat SB-punten meer dan
Jonathan Eksteen, die ook vier punten scoorde. Ruud Verkleij scoorde een eerste plaats in groep acht,
met 6 punten had hij er anderhalf
meer verzameld dan Maurits den Os
die daarmee tweede werd. Ook hier
twee spelers op de derde plaats met
vier punten, Tobias Koster versloeg
hier nipt Daphne Thissen. In groep
negen was Anne Kruijssen de sterkste, Jochem van de Ketterij kwam
het dichtste bij, terwijl Luuk Heemskerk genoegen moest nemen met
de derde plaats. De winnaar van
groep tien werd Lysanne Ramroochsingh, die Fedor van der Laan een
half punt voorbleef. Derde werd een
van de jongste deelnemers, de zeven jarige Bauke Schenkelaars.
De eerste externe nederlaag van
AAS 3 van het seizoen is een feit,
het team van Bodegraven 1 was
met 6-2 te sterk. Voor AAS scoorden KW Spaargaren en Bob Feis de
overwinningen, de nederlagen kwamen van Paul Karis, Henk van Leeuwen, Olaf Cliteur, Bas Jonkers, Sipco Schimmel en Richard Piller. Bodegraven had deze punten hard nodig, ze verkeerden in degradatienood. Voor AAS 3 lijkt het kampioenschap verkeken, Alphen 2 heeft
nu een matchpunt meer en Leiderdorp 2 evenveel punten maar ook
een wedstrijd meer te spelen. De
tweede plaats in deze klasse geeft
ook recht op promotie naar de promotieklasse, daarvoor zullen AAS
3 en Alphen 2 in de laatste ronde
strijden. Schaakclub AAS schaakt
op de vrijdagavond in De Binding in
de Zijdstraat. Training en les wordt
gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, de
competitie start om 20.00 uur en is
tot 01.00 uur. Voor meer informatie:
AJ Keessen, competitieleider, tel.
0297-324459 of Henk Noordhoek,
secretaris, tel. 0297-326143. Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Handbalcompetitie

RKDES heren op weg naar
het kampioenschap

Trampolinespringen Omnia 2000

Marvin, Max, Daphne, Carmen,
Melvin, Chris en Perry kampioen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
werd er in de Proosdijhal te Kudelstaart de provinciale kampioenschapen trampoline springen van
Noord Holland gehouden. Voor vele springers en springsters in dit de
eerste echte wedstrijd waaraan ze
deelnemen, vandaar dat SV Omnia 2000 ook dit jaar weer met veel
springers en springsters deelnam.
Deze wedstrijd was verdeeld in een
ochtend en een middag gedeelte.
In de ochtend werd er gesprongen
door de regionale springers en in de
middag waren de landelijke aan de
beurt. De jongste groep was Meisjes 97+. In deze klasse sprongen
voor SV Omnia 2000 mee: Maaike
Gerritsen, Lisan Wegstapel, Aïcha
Croes, Maureen Jansen, Tessa Leijgraaff, Serena Arendzen, Carmen
Onderwater, Leah Middelkoop, Aimee Wijkstra, Morina Versteeg, Vera
v/d Steeg, Marlou de Vries, Eliane
Kok en Mila van Bruggen. De laatste zes springsters plaatse zich voor
de finale ronde en Mila werd uiteindelijk derde. Bij de Meisjes 95/96
behaalde Naomi Weij, Sanne Appelboom en Fabienne Hogers de finaleronde. Hetzelfde deden Marvin Arendzen en Max de Vries in
de Klasse Jongens 95+, Marvin behaalde in de klasse een mooie derde
plaats. Bij de Jeugd Meisjes behaalde alle drie de springsters de finale ronde. Ilonka de Jong werd vierde, gevolgd door Marinka Maarse
die vijfde werd en Sanne van Vliet
op de zevende plaats. Marco Vink
en Marc de Jong deden mee in de
klasse Jeugd Jongens. Marco miste net het podium en werd vierde.
Na het individueel springers werd er
synchroon gesprongen. Bij de Meisjes 95+ werden Daphne Hulsker en
Carmen Onderwater kampioen, zowel in de voorronde als in de finale waren zij beter dan de andere paren, dus terechte kampioenen. Mikky Janssen met Bente Gelijn behaalde hetzelfde aantal punten als nummer drie echter na toepassing van
de reglementen, werden zijn uiteindelijk vierde, natuurlijk ook een

goede prestatie. Ook bij de Jongens 95+ werd een SV Omnia 2000
paar provinciaal kampioen, Marvin
Arendzen met Max de Vries waren
de beste in deze klasse. Ilonka de
Jong en Marinka Maarse werden
derde bij de Jeugd Meisjes en Marco Vink en Marc de Jong derde bij
de Jeugd Jongens. ‘s Middags werd
er begonnen met synchroon springen. Bij de Junior Jongens werden
Melvin Dokter met zijn partner van
TVIJ, Jimmy Demmers kampioen.
Bij de Heren werden Chris Moermans met Wouter Beets, van DosC,
kampioen, gevolgd door Perry Alderden samen met Patrick Warmer,
van Triffis. Bij de dames deden twee
paren van SV Omnia 2000 mee Viola Schreuder met Maaike Kaslander
werden vijfde en Mirjamv/d Leeuw
met Tinij Henri zevende. Bij de Junior Meisjes sprongen Martina v/d
Linden met Yanaika Holst zich naar
een zevende plaats. Robin van As
samen met Rowana Moenis werden vijfde bij de Jeugd meisjes. Bij
de Heren individueel werd Perry Alderden eerste, zijn tweede eerste
plek van de dag en dat op zijn verjaardag waar hij toegezongen werd
door het hele publiek. Melvin Dokter werd bij de Junior Jongens derde
en Mirjam v/d Leeuw tweede bij de
Dames. Een zeer knappe prestatie
als U weet dat Mirjam bij haar laatste wedstrijd een aantal gekneusde ribben opliep door een val. Yaniaka Holst werd vierde bij de Junior Meisjes en Naomi de Rijk tiende.Yanaika had weliswaar het zelfde aantal punten als nummer drie,
maar omdat zij een hogere moeilijkheids graad had, dus iets minder
netjes gesprongen, werd zie uiteindelijk vierde.
Bij de Jeugd Meisjes had Robin van
As zich voor de finale geplaatst en is
zevende geworden in een heel sterk
veld. Ook in deze klasse hebben Rowana Moenis en Martina v/d Linden
gesprongen en werden respectievelijk tiende en elfde.
Volgende week is de halve finale NK
in Hoogland.

Kudelstaart - Door een afwezige
scheidsrechter en een tegenstander die aan de late kant was, begon de wedstrijd RKDES tegen SDS
iets later dan gepland. Toevallig was
er juist een andere scheidsrechter
te vroeg aanwezig en die was zo
vriendelijk om de wedstrijd te fluiten. Ging het vorige week in Bussum nog allemaal bijna te makkelijk, tegen SDS had RKdes toch iets
meer moeite om een voorsprong
te houden. Beide teams gingen redelijk gelijk op. Maar aan het einde van de eerste helft begon RKdes dan toch voorzichtig uit te lopen met vier punten verschil. Het
Kudelstaartse team ging met 13–
9 de rust in. Na een vrij rustig gespeelde eerste helft, begon er in de
tweede helft meer vaart in de wedstrijd te komen. In de eerst aanval
werd gelijk gescoord, maar dat werd
ook direct met een tegengoal be-

antwoord. Hierna gingen de heren
steeds wat beter spelen en konden
er veel breaks gelopen worden die
veelal door Peter afgemaakt werden: ‘Ja, ik had het op m’n heupen’,
aldus -een overall goed scorendePeter. Met nog een kwartier te spelen was de stand 24–15, maar SDS
kreeg toen de kans om een paar
keer te scoren en de achterstand op
RKdes te verkleinen. Gelukkig beleven de heren rustig en maakten
de wedstrijd af met een mooie 2919. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen gescoord heeft.’ meldde Patrick
na afloop. Óf de heren handballers
waren erg vriendelijk tegen elkaar
óf de scheidrechter was bijzonder
mild, want in de hele wedstrijd is er
niemand uitgestuurd en is er maar 1
penalty gegeven.
Om kampioen te worden moet RKdes volgende wedstrijd in Nieuwegein winnen.

In teken sportiviteit en gezelligheid

23e Rabo Stratentoernooi
Kudelstaart - Zondag 25 mei wordt
voor de 23e keer in de historie het
RABO Stratentoernooi georganiseerd. Het toernooi vindt plaats op
sportpark Calslagen, het onderkomen van voetbalvereniging RKDES,
aan de Wim Kandreef en staat ook
dit jaar weer in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Mede daarom
is de Fair Playcup misschien wel de
belangrijkste prijs. Op de velden van
RKDES wordt er vanaf 9.30 uur afgetrapt. Voor de muzikale begeleiding

de hele dag draagt dj Jan Springintveld zorg. De wedstrijden staan onder leiding van diverse scheidsrechters en ook dit jaar zijn de gebruikelijke reglementen van toepassing,
welke te zijner tijd zijn te lezen op de
website van Rkdes. Eén van de belangrijkste regels is dat er verplicht
dames in de teams aanwezig moeten zijn. Het aanmeldingsformulier
is te vinden op de website www.rkdes.nl. Inschrijven is mogelijk tot en
met woensdag 30 april, 18.00 uur.

Hoe is het met de conditie gesteld?

Fittest voor senioren in
De Bloemhof maandag
Aalsmeer - Op maandag 21 april
wordt er tussen 9.00 tot 11.30 uur
in de sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg weer de halfjaarlijkse fittest gehouden voor senioren van
55 jaar en ouder. De testen vinden
plaats in blokken van een half uur.
Onder leiding van een team van trainers, artsen en begeleiders wordt
door middel van testen de conditie gemeten. Het gaat om onder andere metingen van bloeddruk, Body
Mass Index, armkracht, beenkracht,
balans en wandeltraining. De uitslag
met een advies ontvangen de deelnemers ter plaatse. De kosten zijn
laag, 6 euro. Dat het niet alleen goed
is om eens te kijken hoe de conditie is maar dat het ook preventief is,

blijkt uit het feit dat er in oktober enkele deelnemers een verwijsbriefje voor hun eigen huisarts hebben
meegekregen omdat er hoge bloeddruk, dan wel hartritme stoornissen
tijdens de test door de daar aanwezige artsen werd geconstateerd. De
deelnemers die in oktober voor de
eerste keer hebben meegedaan krijgen allen een uitnodiging om opnieuw deel te nemen aan de test om
zo hun testresultaten eens te vergelijken. Nog nooit eerder deelgenomen en lijkt het u ook eens leuk
om mee te doen? Geeft u zich dan
nu op, zodat u ook voor oktober dit
jaar een uitnodiging kunt verwachten. Opgeven kan bij de SWOA, tel:
344094 tijdens kantooruren.

Marco Barendregt wint
eerste Baanloop Bokaal
Aalsmeer - De maandelijkse
baanlopen bij atletiekvereniging
Aalsmeer staan in de maanden april,
mei en juni in het teken van de Florimex baanloop-bokaal.
Bij deze wedstrijden wordt de gelopen tijd middels een tabel, waarbij
rekening wordt gehouden met leeftijden geslacht, omgerekend naar
een puntentotaal. Hierdoor worden
de leeftijdverschillen weggewerkt
en heeft iedereen gelijke kansen op
de winst.
Er moet aan twee van de drie lopen worden meegedaan om mee te
doen in de eindklassering. Bij drie
deelnames worden de twee beste
prestaties meegeteld. Voor de nummers 1, 2 en 3 in de eindklassering
heeft Florimex Bekers en geldprijzen
ter beschikking gesteld.
Ondanks de prima omstandigheden
waren er deze keer niet veel deelnemers. De prestaties waren er ech-

ter niet minder om en er was volop strijd te bespeuren op de baan.
Marco Barendregt ging direct vanaf de start er vandoor, liet zich niet
meer inhalen en zette het hele veld
op een ronde achterstand. Hij finishte in de prima tijd van 16,28 en staat
hiermee in de bokaal uitslag met
797 ook op de eerste plaats. Gerard
Albers, de snelste postbezorger van
Aalsmeer, finishte op de 11 plaats in
20,28 maar scoort een tweede plek
met 788 punten.
Frans Woerden heeft de laatste tijd
weer goede benen. Hij finishte als
nummer twee in 17,39 en is terug
te vinden op de derde positie in de
puntenklassering met 772 punten.
De volledige uitslag is te vinden op
www.avaalsmeer.nl.
De tweede bokaalwedstrijd wordt
gehouden op woensdag 14 mei om
20.00 uur op de atletiekbaan aan de
Sportlaan

NK Motorcrossen MX3

Tino Winter op plaats 16!
De Kwakel - Afgelopen weekend is
in Varseveld de tweede motorcrosswedstrijd verreden om het Nederlands kampioenschap in de categorie MX3. Eén van de deelnemers was
crosser Tino Winter uit De Kwakel.
Middels een tijdstraining werd een
selectie gemaakt welke crossers aan
de start zouden mogen verschijnen.
Er mogen in totaal veertig crossers
aan de start verschijnen. Tino moest
het in groep één opnemen tegen
35 andere crossers. Tino behaalde
de achttiende tijd en werd dus gekwalificeerd voor de wedstrijd. Tino

werd opgesteld in de tweede startrij. De Kwakelaar wist al bij de eerste
bocht enkele rijders in te halen en
stond halverwege achttiende. Helaas viel Tino en eindigde uiteindelijk als tweeëntwintigste. De tweede
manche ging beter en de Kwakelse
crosser wist plaats achttien te behouden. In de totaalstand werd Tino
zeventiende. Na twee wedstrijden
staat hij nu op een zestiende plaats
in het NK. Aanstaande zaterdag is
de volgende wedstrijd om het Nederlands kampioenschap, dit maal
in Joure in Friesland.

Eerste krokustoernooi
Ritmische gymnastiek
Kudelstaart - Zaterdag 26 april organiseert de Ritmische gymnastiek
afdeling van SV Omnia het eerste
Krokustoernooi voor het C-niveau in
de Proosdijhal. Op dit toernooi zullen verschillende gymnasten in verschillende leeftijdscategorieën strijden voor de prijzen. Er zijn verenigingen uit het hele land uitgenodigd
en in totaal zullen zestig meisjes deze dag optreden.
Van SV Omnia zullen twaalf meisjes hun oefeningen tonen, te weten:
Annelotte Vos, Josje Buren (1C) Tina Anema, Christina Kok, Fabienne
Roof (2C) Kiki du Pau, Shirley van
der Hoorn, Kirsten Wagenaar (3C)
Romy Stokkel, Jasmijn Visser, Dominique Roof en Ilse Straathof (4C).
Veel van de meisjes die vanuit de
verschillende verenigingen naar de
Proosdijhal komen hebben afgelopen weekend meegedaan aan de
Landelijke Finale C, het Nederlands

Kampioenschap voor het C-niveau.
Er is dus een hoog niveau vertegenwoordigd op het eerste Crocustoernooi. De wedstrijd is verdeeld in vier
blokken startend om 10.00, 11.30,
13.00 en 14.00 met om 15.45 de
prijsuitreiking van alle categorieën.
De entree is 3 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen tot
en met 14 jaar.
Wilt u graag beter kennis maken
met de Ritmische Gymnastiek of
vindt u het gewoon leuk om te komen kijken? Kom dan 26 april naar
de Proosdijhal te Kudelstaart om het
eerste Crocustoernooi van SV Omnia van dichtbij mee te maken.
Wilt u meer weten over Ritmisch
Gymnastiek of wil uw dochter eens
een les meedoen? Kijkt u dan op de
website www.svomnia.nl of neem
contact op met het Sportpunt van
SV Omnia 2000, telefoon 0297322312.

