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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

BIG L. MAAK JE KEUZE

KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

40%-50%

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR

EDC

PALL MALL

ONLY 

JACK & JONES

CARS

GARCIA

VERO MODA

VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 APRIL

JEANS ACTIE

G-STAR / GARCIA / CARS

PALL MALL / ONLY EN ANDERE 
MERKEN

Tuinverlichting?
kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

OOk Op zOek naar vakantiewerk?

kijk Op www.werkenbijlevarht.nl

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

Maximale zekerheid en geen onverwachte kosten, dat zijn de unieke 
voordelen van de 4x3 deal van Opel. Klanten die nu kiezen voor een 
nieuwe Opel, profiteren van drie jaar garantie, drie jaar gratis onderhoud, 
drie jaar gratis pechhulp en de mogelijkheid om drie jaar te financieren 
tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.

Nog meer zekerheid met Opel!

3 J
A

A
R 3% Rente

Gratis onderhoud
Garantie
Gratis pechhulp

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

tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.tegen een vaste lage rente van slechts 3 procent.

Amsterdam  •   Amstelveen  •   Aalsmeer  •   Mijdrecht
MAGAZIJNVERKOOP
bij de groothandel!

PeacockCollection

Het begint nu echt traditie te worden,
onze jaarlijkse Open Dag.

Profi teer nu van de aanbiedingen op woonaccessoires, lampen, 
tafels, kasten, gordijnen, bed- en tafellinnen.

EXTRA ACTIE: 10% korting op bestellingen van alle banken 
in verschillende maten en grote keuze in stoffen.

Grijp deze kans en kom langs 
op zondag 25 april 2010
van 11.00 tot 18.00 uur.

www.homevanity.nl www.peacockcollection.nl
Hornweg 77-/F/L • 1432 GD Aalsmeer

&

www.homevanity.nl www.peacockcollection.nl

MAGAZIJNVERKOOP

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281

Aktie
Nespresso

espresso AppArAAt
 50,-

kortiNg

Handtekeningenactie voor veilige 
woonwijk rond Thijsselaan
Aalsmeer - Hevig geëmotioneerd 
belde Farida Lall uit de Mendel-
straat afgelopen vrijdag 16 april 
de redactie. Er is een toename van 
(sluip)verkeer in haar woonwijk, er 
wordt met te hoge snelheden gere-
den en nu is haar poes Chicka hier 
de dupe van geworden. Het dier van 
nog geen elf maanden oud is aan-
gereden op 13 april rond kwart over 
zes in de avond en heeft de klap niet 

overleefd. Degene die de poes heeft 
aangereden is ook nog doorgere-
den. “Zo kan het niet langer, er moet 
iets gebeuren”, zegt Farida inmiddels 
weer strijdbaar. En ze heeft daad bij  
woord gevoegd. De Mendelstraat-
bewoonster start een handtekenin-
genactie. Op dinsdag 27 april wil 
zij deze lijst aanbieden aan burge-
meester en wethouders tijdens de 
wekelijkse vergadering en het colle-

Aalsmeer - Ze moesten eens we-
ten hoeveel mensen met ze bezig 
zijn, de twee slechtvalken boven in 
de nestkast in de watertoren. Het is 
bijna het onderwerp van gesprek in 
Aalsmeer en als valkenkenner Her-
man Scholten bij de watertoren gaat 
observeren en fotograferen krijgt hij 
allerlei reacties als zwaaien en dui-
men omhoog van passerende auto-
mobilisten. Fietsers en wandelaars 
spreken Herman aan en vragen 
hoe het met de valken gaat, of ze 
er nog zijn en of ze al gebroed heb-
ben. De vogels hebben rust nodig, 
maar van de aandacht in de krant, 
weten ze toch niet. Deze week deel 
drie van de Slechtvalken-serie. De 
werkzaamheden voor de oeverbe-
scherming rond de watertoren heb-
ben de Slechtvalken overigens wel 
gestoord. Het vrouwtje is drie da-
gen alleen geweest, maar gelukkig 
werd donderdag ook het manne-
tje weer gesignaleerd. Ze zijn weer 
samen! Volgens de vogelkenners 
is het vrouwtje duidelijk verliefd op 
het mannetje, maar of hij een ge-
zin wil en aankan? Het paar zit na-
melijk wel op de toren, maar beide 
veelal op een andere plek. Om de 
beurt zitten ze op de plank voor de 
nestkast. 

Onervaren
“Het vrouwtje is er klaar voor en wil 
duidelijk iets. Het mannetje is waar-
schijnlijk nog onervaren, een jaar is 
voor Slechtvalken eigenlijk te jong 
om te broeden, maar het schijnt wel 
voor te komen”, laat Herman weten. 
Via de code op de ring rond de poot 
van de mannelijke Slechtvalk is ach-
terhaald waar deze vogel vandaan 
komt en hoe oud hij is. Het mannetje 

heet de F1 en is op 13 mei 2009 als 
nestjong geringd op de Hemweg-
centrale in het westelijk havenge-
bied van Amsterdam. Hij zat in een 
nest met vier jongen, alle vier man-
netjes. F1 was 27 dagen oud op de 
ringdatum. Van de vier jongen zijn 
er in 2009 twee teruggezien. F1 is de 
eerste van de vier die nu in 2010 ge-
signaleerd is en waarvan dus zeker 
is dat hij de winter heeft overleefd. 
Zondag zat F1 weer voor de nest-
kast. “Af en toe liet hij zich horen, 
maar dat was niet erg opgewon-
den. Meer iets van: Ik ben er. Een 
keer liep hij ook de kast in en bleef 
daar een minuut of vijf om daarna 
weer op de plank plaats te nemen. 
Maandag eind van de middag zat 
het vrouwtje weer voor de nestkast, 
enkele uren lang”, gaat Herman ver-
der. 

Wel broeden?!
En nou het mooiste: “Het heeft er 
veel van weg dat er wordt gebroed. 
Om daar zekerheid over te hebben, 
moeten we geluk hebben een keer 
een wisseling van de wacht waar te 
nemen. Gezien deze stand van za-
ken is aan de wethouder het advies 
gegeven de watertoren komend 
weekend gesloten te houden voor 
publiek.” Tja, als Aalsmeer straks 
kleine Slechtvalkjes rond de water-
toren wil zien vliegen, is het nu zaak 
om het paar rust te gunnen! Dit gaat 
overigens nog wel even duren. Als 
er inderdaad eieren zijn gelegd, ko-
men deze na ongeveer een maand 
uit. Vervolgens duurt het dan zo’n 
veertig dagen voordat de jongen 
vliegklaar zijn. Gemiddeld krijgen 
Slechtvalken vier jongen. 
Volgende week deel vier...

Slechtvalk vrouwtje verliefd!

In Memoriam: Oud-wethouder 
Ad Verschueren (1931-2010)
Aalsmeer - Vorige week zondag 18 
april is Ad Verschueren, oud-wet-
houder van de gemeente Aalsmeer, 
overleden tijdens een bezoek aan 
een vrijwilligersproject in Roemenië. 
Een ongelukkige val van een hoge 
bordestrap deed hem in het zie-
kenhuis belanden. Nadat hij eerst 
goed leek te herstellen, is Verschue-
ren na een week ziekbed overleden. 
De Brabander Verschueren arriveer-
de samen met zijn vrouw Thea in 
1959 in de gemeente Aalsmeer na-
dat hij werd benoemd tot onderwij-
zer aan de R.-K. Antoniusschool in 
Kudelstaart, waar hij later hoofdon-
derwijzer werd. Vanaf 1966 werd hij 
raadslid voor de KVP, de Katholieke 
Volkspartij, die vanaf 1978 opging in 
het CDA. Tussen 1978 en 1994 werd 
hij vier keer wethouder voor het 
CDA met eerst de portefeuille wel-
zijn, sport en jeugdzaken, later ruim-
telijke ordening en financiën. Zijn 
hart lag bij welzijn, mensen helpen. 
Dat was zijn wereld. Dingen voor 
de mensen doen, dat was nummer 
één in zijn politieke loopbaan. Daar-
in ging hij soms ver en zo maakte 
hij soms de problemen van ande-
ren tot de zijne. Had iemand écht 
hulp nodig, dan werd nooit tever-
geefs een beroep op hem gedaan. 
Een stuk vloerbedekking regelen of 
andere inboedel bij elkaar organi-
seren voor armlastige gezinnen, hij 
deed het gewoon. Ad Verschueren 
kon moeilijk ‘nee’ zeggen. Hij was 
ook geen wethouder in kantooruren, 
maar voor 24 uur per dag. Werken 
volgens protocollen was niet zijn 
kenmerk, hij volgde vooral zijn hart 
en zat vol inspiratie voor mensen. 
Daarin kon hij ook binden, mensen 
tot samenwerking aanzetten, de sa-
menbindende krachten organise-
ren. Verschueren beschouwde daar-
bij problemen liever in de diepte en 

ge vragen om drempels en wegver-
smallingen te realiseren op de ver-
schillende kruisingen met de Jac. P. 
Thijsselaan waar volgens Farida (bij-
na) nooit voorrang wordt verleend 
aan het toch van rechts komende 
verkeer. “Onze wijk wordt als sluip-
route gebruikt als het druk is op de 
Zwarteweg. Er wordt met abnormale 
snelheid gereden, soms wel met 60 
tot 70 kilometer, en dat in een woon-
wijk. Ja, als er gewoon 30 kilometer 
gereden zou worden, zou er geen 
probleem zijn. Maar nee, de auto’s 
razen met hoge snelheid door onze 
woonwijk waar veel jonge kinderen 
buiten spelen of fietsen.” Farida wil 
een veilige wijk voor de kinderen en 
huisdieren en hoopt op medestand 
van bewoners in en rond ‘haar’ wijk 
en uiteindelijk van de gemeente. 

Dus, wie ook van mening is dat er 
verkeersmaatregelen genomen wor-
den, bijvoorbeeld drempels, op de 
kruisingen Jac. P. Thijsselaan met 
de Mendelstraat, P.F. von Siebold-
laan, Clusiusstraat en de Linnaeus-
laan en versmallingen op de bredere 
stukken in de Thijsselaan kan hier-
voor pleiten middels een handteke-
ning. Een reactie sturen kan naar  
f.lall@planet.nl of door een briefje in 
de brievenbus te doen van de wo-
ning van Farida Lall in de Mendel-
straat 109 (1431 KP Aalsmeer). 
Door Jacqueline Kristelijn.

de breedte, dan ze in stukjes te hak-
ken en één voor één op te lossen. 
In die zin was hij eerder bestuurder 
dan politicus. Ad Verschueren werd 
vooral gedreven vanuit zijn geloofs-
overtuiging. Van daaruit werkte hij 
vol inzet voor de stichting Samen-
werking Roemenië. Deze stichting 
ondersteunde vanuit de Samen Op 
Weg-kerk en de Sint Jan Geboorte 
Parochie enkele Roemeense scho-
len, een kinderopvanghuis, twee 
doktersposten en de aanleg van een 
voetbalveld. Kenmerkende herinne-
ring aan Ad Verschueren is de wijze 
waarop hij handelde als wethouder 
verantwoordelijk voor de woning-
toewijzing, toen er nog sprake was 
van nijpende woningnood in de ge-
meente. Zijn zoon stond ook op de 
lijst. Wethouder Verschueren zette 
hem keer op keer weer naar bene-
den zo gauw hij een woning ‘dreig-
de’ te krijgen, uit angst van voor-
trekkerij te worden beticht. Volgens 
ingewijden zou zijn zoon nog langer 
op een woning hebben gewacht als 
het college destijds niet had inge-
grepen. Ad Verschueren - geboren 
in het Brabantse Ulicoten - is uitein-
delijk Kudelstaarter geworden, en is 
tot zijn laatste dagen volop actief in 
de samenleving gebleven. Hij is 78 
jaar geworden.

WA ET TROPSR AICEPS L
in deze krant
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
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Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

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

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

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

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

Bloedbank in Kloosterhof
Aalsmeer - Sanquin Bloedbank or-
ganiseert op maandag 26 april van 
17.00 tot 20.30 uur een afname-
sessie in zorgcentrum ‘t Klooster-
hof in de Clematisstraat 16. San-
quin roept donors op om bloed te 
geven. Nieuwe donors worden ook 
van harte welkom geheten. Bloed 
is van levensbelang, voor iedereen. 
Voor verkeersslachtoffers bijvoor-
beeld. Of voor mensen met leuke-
mie, hemofilie en ernstige brand-
wonden. Dagelijks worden mensen 
gered, omdat er bloed van gezonde 
mensen beschikbaar is. 

Heeft u er wel eens aan gedacht 
om een paar keer per jaar bloed 
te doneren om patiënten te hel-
pen? Ieder gezond persoon tus-
sen de 18 en 65 jaar, met een ge-
wicht van minimaal vijftig kilo, kan 
zich opgeven als bloeddonor. Man-
nen geven maximaal vijf keer per 
jaar bloed en vrouwen maximaal 
drie keer per jaar. Bloed geven is 
een eenvoudige en veilige manier 
om het leven van een ander te red-
den. Aanmelden kan op de website  
www.ikgeefbloed.nl of bel de donor-
informatielijn: 0800-3666736.

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

Vermist:
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, zwart-wit gevlekte kater. 15 jaar, 

hoog op de witte) poten. Hij heet “Hummel”.

Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat. 
 Zwarte rug, witte snoet, 4 witte pootjes en draagt een bandje.  
- Hoofdweg in Kudelstaart, zwarte kat.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, rood/cyperse kat 
 met witte bef, buik en pootjes. 
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug t.h.v. 315, 
 een rode kater met witte voetjes en witte bef. Is erg schuw.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug, witte tortelduif.
- Zwarteweg in Aalsmeer, grote grijs-cyperse kat.
- Stichtse Pad in Kudelstaart, witte kater met rode stippen/vlekken.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, wildkleurig mannetjes konijn.
- Zijdstraat in Aalsmeer, vermagerde schuwe kat. 
 De kat is bruin/grijs cypers met een witte bef en één wit voetje.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, bruin cyperse poes.

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

andere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt. Bazin opge-
nomen in verpleeghuis.

Bij Doopsgezinde Gemeente
Lezing Bram Moerland over 
Gnostisch bijbellezen
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente organiseert op dinsdag 27 
april een inspirerende avond over 
Gnostisch bijbellezen met als gast 
Bram Moerland. Cultuurfilosoof 
Bram Moerland is een groot ken-
ner van de gnostiek. Hij heeft veel 
geschreven over de gnostiek, de 
Katharen en de interpretatie van het 
Thomas Evangelie. 
Bram Moerland is gnosticus. Hij 
schreef een aantal boeken, waar-
onder Schatgraven in Nag Ham-
madi, een inleiding in de gnostiek 
en Katharen en de val van Mont-
ségur. Hij ontdekte dat allerlei ter-
men zoals kind, leven, dood, opstan-
ding, menswording en blindheid in 
de gnostiek een heel eigen symbo-
lische betekenis hebben. Om de bij-
bel goed te kunnen verstaan moet 
men, zegt hij, deze betekenis eerst 
leren kennen. Zijn bijdrage aan ‘een 
Heilige Schrift’ voor de 21ste eeuw, 
met oude en nieuwe ‘heilige tek-
sten’, is dan ook niet het Onze Vader 
in de traditionele vertaling, maar het 
gebed vertaald vanuit het Aramees. 
“De kern van de christelijke levens-
overtuiging, zoals ik die heb leren 
verstaan, is dat liefde alleen kan op-
bloeien in totale openheid voor al 

wat is. Alleen iemand die vrede met 
zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf 
staakt, kan deze openheid bereiken. 
Dat betekent in de praktijk van het 
leven dat men zichzelf ontwapent, 
zijn pantser aflegt, en bereid is ge-
raakt te worden, ook door pijn en 
verdriet. In de vrije ruimte, die de-
ze openheid schept, zal liefde zich-
zelf aandienen als een reële mense-
lijke mogelijkheid.” 
Het thema van de avond is Gnos-
tisch bijbellezen, het andere verhaal. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
deze avond bij te wonen. Ontvangst 
met koffie of thee vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur in de kerk in de 
Zijdstraat.

Zondag 25 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag vg. Arno 
Post.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. drs. A. Jansen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u. 
met ds Liesbet Geijlvoet. Extra col-
lecte: Contact partnergemeenten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag 19u. br. J.J. Ekhart, Smilde.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. C.G. Graaf-
land, Aalsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag. 10u. dienst ds. J. de Goei 
uit Amersfoort.

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

KERKDIENSTEN
10u. ds. A. van Vuuren en 18.30u. ds. 
A. Snoek uit Oosterwolde.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst. Spreker: Mar-
tijn Piet. 

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller en 16.30u. 
ds. G. Nederveen uit Alkmaar.

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag om 9u. euch.viering in 
Kloosterkapel met karmelieten. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
comm. viering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk woord-
communieviering, diaken J. Snoek. 
Om 14.30u. Poolse dienst. 

R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) 
Zaterdag 19u. dienst.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. dienst met bisschop 
Dick Schoon van Haarlem en pastor 
Jacob Spaans.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
10u. ds. J. van Veen en 10.30u. Plug 
& Pray. 

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcommunie-
viering, vg. A. Blonk mmv dames- 
en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 26 april, 20u. met ds. Ab 
Agtereek.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Taizégebed in 
kapel Karmel
Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een be-
grip. Eenvoudige liederen en veel 
stilte zijn een rode draad in hun ge-
bed. Karmel Aalsmeer aan de Stom-
meerweg 15 heeft een kleine kapel 
in huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden op vrijdagavond 23 april 
vanaf 20.30 uur. Daarna is er gele-
genheid elkaar te ontmoeten.
 

Opbrengst van 
Hartstichting
Kudelstaart - De Hartstichting be-
dankt alle vrijwilligers, die tijdens de 
Hartweek van 11 tot 17 april gecol-
lecteerd hebben in Kudelstaart. De 
opbrengst van deze week is 3171,79 
euro! Dit bedrag maakt het me-
de mogelijk om nader onderzoek te 
doen naar hart-en vaatziekten.

Kledingactie 
Mensen in Nood
Aalsmeer - Ook dit jaar wil Sam’s 
Kledingactie goede nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtex-
tiel inzamelen in Aalsmeer en Rij-
senhout. Zaterdag 24 april kan kle-
ding goed verpakt ingeleverd wor-
den tussen 9.00 en 11.00 uur op het 
kerkplein bij de Ontmoetingskerk 
in Rijsenhout en bij de Open Hof-
kerk in de Ophelialaan. Met deze 
actie steunt u de noodhulp-weder-
opbouw-en preventieprojecten van 
Cordaid Mensen in Nood.

Kienavond bij 
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Zaterdag 24 april or-
ganiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel een gezellige kienavond 
met drie ronden kienen en een gro-
te verloting. De kienavond wordt 
gehouden in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Kon-
netlaantje. Zaal open vanaf 19.30 
uur, aanvang is 20.30 uur. Iedereen  
van harte welkom. Informatie: A.de 
Waal, tel. 0297-329176.

Bridgen in Irene
Aalsmeer - Woensdag 28 april or-
ganiseert bridgevereniging Onder 
Ons vrij bridgen in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat. Omdat er om exact 
20.00 uur wordt begonnen, wordt 
deelnemers gevraagd om 19.50 
aanwezig te zijn voor inschrijving. 
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro 
per paar. Met een beetje geluk gaat 
u ook nog met een klein prijsje naar 
huis. Op 5 mei is er geen vrij bridgen 
in verband met bevrijdingsdag.

VZOD houdt 
klaverjasavond
Kudelstaart - Vrijdag 23 april staat 
bij VZOD weer zo’n gezellige klaver-
jasavond op het programma. Dit in 
het kader van het voorjaar en de len-
te. De prijzentafel zal hiervoor wor-
den aangepast. Het bestuur hoopt 
vele kaartliefhebbers te mogen be-
groeten in de kantine van de korf-
balvereniging aan de Wim Kandreef. 
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee 
klaar en om 20.00 uur gaat de eer-
ste kaartronde van start. Iedereen 
is welkom.

Baas Cyperse kat zoek?!
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
de cyperse kat met witte bef en één
wit voetje op bijgaande foto? Het 
dier loopt rond in de Zijdstraat in het 

centrum. Wie de kat herkent, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming Aalsmeer 
e.o. via tel. 0297-343618. 

Fietspuzzeltocht en meer bij 
85-jarige Nivon zaterdag
Aalsmeer - Het Nivon afdeling 
Aalsmeer en omstreken bestaat 85 
jaar. Daar wordt dit hele jaar door 
bij stil gestaan met verschillende 
activiteiten. Het hoogtepunt van dit 
feestelijke gebeuren gaat aanstaan-
de zaterdag 24 april plaatsvinden. 
Dan wordt er een feestdag georga-
niseerd waar heel de gemeenschap 
van Aalsmeer en omstreken gratis 
aan mee mag doen. Om 10.00 uur 
vindt in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3 de officiële ope-
ning plaats van deze feestdag door 
de voorzitter van het Landelijke Ni-
von, daarna zal een wethouder van 
de gemeente het startsein gege-
ven voor alle activiteiten die plaats-
vinden. Er start vanaf het buurt-
huis een fietspuzzeltocht van circa 
20 kilometer. Langs de route wor-
den letters opgehangen. Als deze 
letters goed op nummer gezet wor-
den vormen ze een vraag. Iedereen 
die de vraag goed weet te beant-
woorden, ontvangt een leuke her-
innering aan deze dag. Tot uiterlijk 
14.00 uur wordt de route uitgereikt, 
de andere activiteiten gaan door tot 
16.00 uur. Halverwege de fietspuz-
zeltocht staan medewerkers van het 
Nivon klaar om alle deelnemers gra-
tis van drinken en een versnapering 
te voorzien. Ook is het mogelijk tus-
sendoor vanaf dit punt de benen te 
strekken met een rondwandeling 
van een kleine 5 kilometer. Dit is als 
een extra mogelijkheid toegevoegd. 
Voor wie het als een uitdaging ziet 
om een langere afstand te lopen, 
is er de mogelijkheid om direct na 
de officiële opening een tocht van 
15 kilometer te wandelen onder de 
deskundige leiding van Wim Beijn-
voort. Deze tocht vindt plaats in het 

Amsterdamse bos. Wie geen ver-
voer heeft, kan naar het buurthuis 
aan de Roerdomplaan komen. Ver-
voer wordt dan geregeld. Wie van 
dansen houdt, kan inhaken bij het 
werelddansen dat eveneens na de 
opening van start zal gaan in de 
gymzaal, naast het buurthuis in de 
Roerdomplaan. Tot circa 16.00 uur 
is daar per toerbeurt een groep le-
den aan het werelddansen, iedereen 
is vrij om in te haken en een dans-
je mee te doen onder de deskundi-
ge leiding van Annie Keijzer. 

Fotoreportage
Mocht u aan dit alles niet mee wil-
len of kunnen doen, dan is er nog 
het een en ander te beleven in de 
zaal zelf. De heer en mevrouw Thé 
hebben een fotoreportage in elkaar 
gezet met prachtige beelden van 
reizen die de afdeling van het Nivon 
ieder jaar maakt. Tevens maakten 
zij schitterende opnamen van na-
tuur- en cultuurbeelden die even-
eens getoond worden. Ook wordt in 
het buurthuis een stand ingericht 
waar informatie te verkrijgen is over 
de Nivon Natuurvriendenhuizen en 
informatie over de jongerenactivi-
teiten binnen het Nivon. Een pro-
gramma voor alle leeftijden. Ieder-
een is van harte welkom om kennis 
te komen maken en deel te nemen 
aan de activiteiten die het Nivon de-
ze dag te bieden heeft. Bij deelna-
me behoort een gratis consumptie. 
Daarnaast is er drinken en broodjes 
tegen een zeer redelijke vergoeding 
te verkrijgen. Wie meer informatie 
wil over deze dag, kan telefonisch 
contact opnemen met Frank van It-
terzon, tel. 06-14247392 of met Pia 
Mulder, tel. 0297-344897.



V o o r   m e e r   i n f o r m a t i e :   w w w . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
22 april 2010

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Machineweg 294, het slopen van de garage;
• Oosteinderweg 224, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 22 april 2010 verzonden.

monumentenVergunning

Het college van Burgemeester en wethouders heeft in haar verga-
dering van 30 maart 2010 besloten een monumentenvergunning af 
te geven voor het renoveren van de Watertoren, gelegen aan de 
Kudelstaartseweg 16 in Aalsmeer. 

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, week 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m 3 juni Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en 
2 st. coniferen, Kudelstaartseweg 233: 1 linde;

t/m 10 juni kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres & 
2 berken, Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse linde. 

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 6

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ambachtsheerweg te Kudelstaart
Datum verzending vergunning: 22 april 2010

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen: 
• Clantstraat 37, het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 251, het plaatsen van een hek en 4 lichtmasten;
• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Machineweg 294, het plaatsen van een prefab zwembad en 

onderheid terras;
• Machineweg 295, het plaatsen van een tijdelijke dam/uitrit 

met duiker;
• Oosteinderweg 290, het vergroten van de woning en het 

plaatsen van een carport;
• Snoekbaarsstraat 148, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 253, het vernieuwen van een schuur.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vergroten van een 

hotel/restaurant.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van ar-
tikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Amperestraat 13, het vergroten van de woning en het 

plaatsen van een berging;
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vergroten van een 

hotel/restaurant (2e fase);
• Kudelstaartseweg 16, het renoveren van de Watertoren;
• Mensinglaan 6, het vergroten van een balkon;
• Moslaan 22, het plaatsen van twee dakkapellen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 22 april 2010

ontHeffingen ingeVolge de wet ruimtelijke ordening

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

Ontwerpbesluit tijdelijke buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.22 van de Wet 
ruimtelijke ordening een tijdelijke ontheffing te verlenen van het 
geldende bestemmingsplan voor:
• Lijnbaan te Aalsmeer: het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet, 

met een instandhoudingstermijn van 1,5 jaar;

bouwVerordening

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

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afsPraken burgemeester
en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

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

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of mel-
ding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.
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oPeningstijden gemeenteHuis rond 
koninginnedag, beVrijdingsdag en 
HemelVaartsdag

Gesloten op vrijdag 30 april i.v.m. Koninginnedag 
Gesloten op woensdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag, ook is er 
geen avondopenstelling deze week.
Gesloten op donderdag 13 en vrijdag 14 mei i.v.m. 
Hemelvaartsdag.

oPeningstijden VVV/anwb winkel rond 
koninginnedag, beVrijdingsdag en 
HemelVaartsdag

Gesloten op vrijdag 30 april i.v.m. Koninginnedag
Gesloten op woensdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag
Gesloten op donderdag 13 mei i.v.m. Hemelvaartsdag.

aanbesteding wmo-HulPmiddelen

G2, het samenwerkingsverband van Aalsmeer en Uithoorn, gaat in 
2010 samen met negen andere gemeenten de Wmo-hulpmiddelen 
opnieuw aanbesteden. De G2 (samenwerkingsverband gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn) besteedt samen met de gemeenten Abcoude, 
Breukelen, Loenen, De Ronde Venen, Maarssen, Montfoort, Oude-
water, Ouder-Amstel en Woerden de hulpmiddelen Wmo aan. Het 
huidige contract hulpmiddelen Wmo van Uithoorn is ook tot stand 
gekomen uit een aanbesteding met genoemde gemeenten. In de nu 
lopende aanbestedingsprocedure sluit ook de gemeente Aalsmeer 
aan. Een gezamenlijke aanbesteding heeft als voordeel dat gemeen-
ten meer invloed kunnen uitoefenen op de naleving van het con-
tract met de leveranciers van de Wmo-hulpmiddelen.

Momenteel hebben de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn ieder een 
andere leverancier voor hulpmiddelen Wmo. Met ingang van de nieu-
we contracten hebben beide gemeenten respectievelijk per 1 april of 
1 januari 2011 dezelfde aanbieders. Mocht de aanbesteding leiden 
tot veranderingen voor de gebruikers van hulpmiddelen Wmo uit de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, dan worden zij tijdig persoon-
lijk geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over de aanbesteding? 
Neemt u dan contact op met Judith Ottenheym, beleidsmedewer-
ker G2/cluster Wmo voorzieningen (tel 0297-513278) of Ria Visser, 
coördinator van het G2 Loket Wonen, Welzijn en Zorg/cluster Wmo 
voorzieningen (tel 0297-513937). 

definitieVe besCHikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Kudelstaartseweg 233, 1 linde
Datum verzending vergunning: 21 april 2010 
• Herenweg 8, 1 watercypres en 2 berken
• Vrouwentroostpad 2, 1 Hollandse linde
Datum verzending vergunningen: 28 april 2010 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen 
te nemen ten behoeve van Koninginnedag, door middel van het 
plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder 
genoemde weg op volgende dag geslotenverklaring en parkeerver-
boden in te stellen:
• Irenestraat te Aalsmeer
De ontheffing geldt op 30 april 2010 tussen 08.00 en 17.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
volgende uitwegvergunning is verleend:
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Geen flessen, nu plastic...
Aalsmeer - Bezige bijtjes zijn inwo-
ners wat betreft verzamelen en sor-
teren. Wat het laatste betreft met 
flessen en plastic. Voor het restaf-
val heeft de Meerlanden grijze con-
tainers uitgegeven, het gft-afval kan 
in de groene bak en sinds kort is dit 
tweetal uitgebreid met een blauwe 
container voor papier. 
Flessen en plastic dienen de inwo-
ners te brengen naar de verschil-
lende verzamelpunten. En natuur-
lijk moeten deze regelmatig ge-
leegd worden. In de Ophelialaan is 

het al een aantal keren voorgeko-
men dat de glasbakken vol zaten en 
toen maar de flessen keurig rondom 
de blauwe containers was gezet. Af-
gelopen donderdag 15 april was het 
vast plasticdag. 
Dit maal een behoorlijke stapel zak-
ken voor de plasticbakken in de Op-
helialaan. Best toevallig dat diverse 
inwoners tegelijk deze weg hadden 
bewandeld. 
In de loop van de dag is de Meer-
landen geweest en is een en ander 
weer netjes opgeruimd.

Straatreacties

Een dagje op kinderboerderij:                             
Rot kip heeft mijn broodje op!
Aalsmeer - Jaren geleden had ik 
een interview met enkele bestuurs-
leden van de Kinderboerderij Boe-
renvreugd. Tijdens dit gesprek kwa-
men de vele vrijwilligers ter spra-
ke die mede de boerderij draaien-
de hielden maar nieuwe vrijwilligers 
waren welkom en met name iemand 
voor de winkel. Nu zat ik er toch en 
bood mijzelf maar aan voor de win-
kel. Dat doe ik nog steeds, heel leuk 
trouwens, eenmaal in de maand, 
tegenwoordig op de dinsdagmid-
dag van kwart over een tot half vijf. 
(Nieuwe vrijwilligers voor de dins-
dagmiddag zijn van harte welkom). 
Ik verkoop snoep, koek, verschillen-
de soorten koffie en thee, chocola-
demelk, frisdranken, ijs, honing en 
eieren van de hier los lopende kip-
pen. 

Grote speeltuin
Het bijzondere aan deze kinder-
boerderij is de grote speeltuin met 
speeltoestellen, een grote zand-
bak, trapfietsen- en auto’s. Met een 
kop koffie op de rand van de zand-
bak overziet men de hele tuin. Tus-
sen de loslopende kippen, kalkoe-
nen en andere fraaie exemplaren-
loopt een aantal grote bruine kippen 

die tot handhoogte van een achtjari-
ge reiken. Die kippen doen niets al-
leen vraag ik mij af of kippen een 
geweldig reukorgaan en/of een ge-
weldig gezichtsvermogen hebben. 
Heel snel slaan ze toe. Zo ook laatst. 
Komt er een meisje met dikke tra-
nen op de wangen naar mij toe en 
zegt: “Die rot kip heeft mijn brood-
je. Ik voelde iets aan mijn hand en 
liet per ongeluk mijn brood vallen. 
Meteen ging die kip ermee vandoor.  
Nu heb ik niets meer, maar nog wel 
honger.” Wil je een koek? “Doe maar 
niet, dat is slecht voor mijn tanden, 
zegt mijn moeder.“ Weet je wat, we 
kijken waar ze haar ei legt. Dat ei 
neem je  mee naar huis, je bakt het 
en dan doe je net of het jouw bo-
terham is, heb jij je boterham terug.  
Ze kijkt mij aan en zegt: “Geloof je 
dat zelf?” Nou nee, maar dan ben je 
misschien niet verdrietig meer. Trou-
wens overal hangen briefjes  dat de-
ze kippen heel brutaal zijn en gek 
op boterhammen. “Dat kan ik toch 
niet lezen. Laat maar zitten, ik kijk 
wel of mijn moeder nog een boter-
ham heeft en die eet ik staande op 
die stoel op, dan kan ze er niet bij. 
Rot kip.” 
M.L.

Toelichting over 
riolering wijkraad 
Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer 
komt vanavond, donderdag 22 april, 
bijeen in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Van  19.30 tot 
circa 20.30 uur zijn er medewerkers 
van de gemeente aanwezig om de ri-

oleringswerkzaamheden in de Fuut-
laan en Roerdomplaan toe te lich-
ten. Daarna volgt de wijkraadsver-
gadering met de mogelijkheid voor 
bewoners om andere onderwerpen 
in te brengen en te bespreken. Het 
verslag van de bespreking met B&W 
op 23 november is dan ook beschik-
baar. Hornmeerbewoners zijn van 
harte welkom.

Onteigening voor Dorpshaven
Aalsmeer - Bij besluit van 20 april 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders besloten om de 
administratieve onteigeningsproce-
dure voort te zetten ingevolge arti-
kel 77 eerste lid 1 onder 1 van de 
Onteigeningswet ter verkrijging van 
een Koninklijk Besluit tot onteige-
ning van een gedeelte van 29 are en 
81 centiare van percelen langs de 
Lijnbaan. Het perceel heeft een to-
tale grootte van 31 are en 65 cen-

tiare. In het kader van de realise-
ring van de woningbouwlocatie 
‘Dorpshaven’ zijn er de afgelopen 
jaren diverse aankopen geëffectu-
eerd. Thans rest nog de verwerving 
van genoemd perceelsdeel. Met het 
voortzetten van de onteigenings-
procedure wordt voorkomen dat de 
(gedeeltelijke) uitvoering van het 
bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
e.o. 2005’ en het uitwerkingsplan 
‘Dorpshaven’ vertraging oploopt.

Renovatie voor
Boomkerkhof
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens renovatie werkzaamheden 
uit te voeren aan het Boomkwekers-
kerkhof, gelegen aan de Stommeer-
weg naast de Carmelkerk. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd op 
basis van een door de Monumen-
tenwacht Noord-Holland opgesteld 

inspectierapport en bestaan onder 
andere uit het schilderen van het 
monumentale hek, hekjes rondom 
een aantal graven, het herstellen 
van een aantal grafzerken en groen-
onderhoud. Bovendien zal er op de 
begraafplaats een bankje worden 
geplaatst. Voor de renovatie is een 
krediet gereserveerd van 25.000 eu-
ro. De werkzaamheden zullen naar 
verwachting na de zomer 2010 zijn 
afgerond. 
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Muziek/Toneel
Donderdag 22 april:
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 23 april:
* Timeline Jazz Quartet in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 22u.
* Aalsmeerse zanger Jan Leliveld in 
Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 24 april:
* Glamrock met 15 Aalsmeerse zan-
gers en zangeressen en band in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Toonkunstkoor brengt Haydn’s 
oratorium ‘Die Schöphung’ in De 
Bloemhof, Hornweg v/a 20u.
* Toneelver. Kudelstaart brengt tra-
gikomedie ‘Goed Fout’ in Dorpshuis 
Kudelstaart. Aanvang: 20u.
Zondag 25 april:
* Concert Amerikaans muzikanten 
Stacey Earle en Mark Stuart in Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
* Mr. boogie woogie Erik-Jan Over-
beek in Blitzz, Marktstraat v/a 16u.
* Plug & Play in The Beach, Oostein-
derweg 247a van 15 tot 18u.
* Zanger Mario live in De Walrus, 
Aalsmeerderdijk v/a 16u.
Donderdag 29 april:
* Koninginnenacht met band Gigs in 
Oude Veiling, Marktstrat v/a 22u.
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.

Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 24 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe 
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrij-
heid’. Tot en met 29 mei.
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Van 13.30 tot 16.30u. 
Ook zondag open. Zaterdag veiling 
op nostalgische veilklok om 15u.
Tot en met 25 april:
* Expositie in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg met schilderijen en 
glaskunst, Open zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. 
Zondag 25 april:
* Olifantenbeeldjes verzameldag 
aan Hoofdweg 120, Kudelstaart van 
10 tot 16u.
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 

Roerdomplaan van 10 tot 13.30u.
Tot en met 9 mei:
* Touwsculptures van Sonja Weber 
Gilkey en schilderijen van Yolanda 
Eveleens in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u.

Diversen
Donderdag 22 april:
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 23 april:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 
Haya van Somerenstraat, 15-18u. 
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in clubge-
bouw Wim Kandreef v/a 20u.
Zaterdag 24 april:
* Sam’s kledingactie voor mensen in 
nood. Open Hofkerk, Ophelialaan en 
Ontmoetingskerk Rijsenhout, 9-12u.
* Viering 85 jaar Nivon Aalsmeer 
met 10u. officiële start, gevolgd door 
activiteiten in buurthuis en gymzaal, 
Roerdomplaan, Hornmeer.
* Kienavond Rijsenvogel in bij SCW, 
Konnetlaantje, Rjsenhout, 20.30u.
Maandag 26 april:
* Lezing over zeeaquaria bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Spelen met Licht bij Film- en Vi-
deoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 20u.
* Koppelkaarten Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 27 april:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Lezing Bram Moerland over Gnos-
tisch bijbellezen in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
Woensdag 28 april:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat vanaf 10u.
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalia-
laan van 8.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.
Donderdag 29 april:
* Ouderensoos BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 
14u. Om 20u. sjoelen.

Vergaderingen
Donderdag 22 april:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis, Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 29 april:
* Beraad en Raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u.

AGENDAConcert Stacey Earle en 
Markt Stuart zondag!
Aalsmeer - Stacey Earle en Mark 
Stuart uit Amerika verzorgen aan-
staande zondag 25 maart een con-
cert in De Oude Veiling in de Markt-
straat. De aanvang is 15.00 uur. Sta-
cey Earle, het talentvolle jongere 
zusje van Steve Earle was lid van de 
legendarische vriendenkring waar 
ook onder andere Steve Young, 
Towns Van Zandt, Guy Clark, Ri-
chard Dopson en broer Steve deel 
van uit maakte. Vele avonden en 
nachten werden er bij de muzikale 
familie Earle muziekmakend, whis-
key en bierdrinkend rond de keu-
kentafel doorgebracht. Stacey heeft 
hier mee in de jaren zeventig aan 
de wieg gestaan van een singer-
songwriter generatie die de funde-
ring vormt voor zo’n beetje alles wat 
er tegenwoordig op dit muziekge-

bied plaatsvindt. Sinds 1993 vormt 
Stacey een duo met schrijver-com-
ponist, lead gitarist en echtgenoot 
Mark Stuart. Samen maakte ze een 
respectabel aantal cd’s voor hun ei-
gen label Gearle Records. Na ruim 
17 jaar hebben beide besloten om 
muzikaal hun eigen weg te gaan. Dit 
lijkt dus, zeker voorlopig de laatste 
maal dat Stacey en Mark samen op-
treden. Hun eerste optreden in De 
Oude Veiling in 2008 was van gro-
te schoonheid. Reserveringen voor 
dit concert kan bij: De Oude Veiling 
Markstaat 19, tel. 0297–368378 of 
via info@deoudeveiling.nl
Ook in de Oude Veiling: Zondag 30 
mei David Olney en Sergio Webb. 
Dit duo is slechts voor enkele optre-
dens in Nederland. Aanvang even-
eens 15.00 uur.  

Twee exposities en planten te koop
Maandelijks veiling op de 
Historische Tuin zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 24 april 
vind de eerste maandelijkse vei-
ling weer plaats op de Historische 
Tuin Aalsmeer. Tot en met septem-
ber is er iedere laatste zaterdag van 
de maand om 15.00 uur een veiling 
voor de individuele bezoekers. De 
klok uit veiling Bloemenlust, die daar 
deze maand precies 80 jaar geleden 
in werking gezet is, gaat weer draai-
en. Veilingmeester Frans Jansens en 
opsteker Hen Bax zullen weer een 
sortiment bloemen en planten aan 
de man proberen te brengen. In de 
rozenkas zijn de eerste bloemen te 
zien en te ruiken. In het Historisch 
Centrum van Oud Aalsmeer is een 
expositie te zien van Aalsmeer in 
oude ansichtkaarten en in de ex-
positiekas van de Historische Tuin 

worden foto’s vertoond van het 
Aalsmeerse Bloemencorso aan de 
hand van vier ontwerpers. Vanaf 
1948 tot 2007 waren Toon Noyons, 
Harry Bouwmeester, Frits Vogel en 
tot slot Koos Zuidgeest de ontwer-
pers, die elk hun eigen stempel op 
het corso gedrukt hebben. Voor de 
liefhebbers zijn er nog steeds pla-
ten voor de Tuin te koop. Op zater-
dag gaat de Tuin om 13.00 open. De 
Tuin is geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur, 
op zaterdag en zondag van 13.30 
tot 16.30 uur en is goed bereikbaar 
vanaf de brug naar het Praamplein, 
waar geparkeerd kan worden. Voor 
informatie 0297-322562, e-mail ht-
aalsmeer@planet.nl of kijk op www.
htaalsmeer.org.

Glamrock met veel locals 
zaterdag in Oude Veiling
Aalsmeer - We kennen ze allemaal 
wel, van die uitbundige rocksterren 
die met een stoere gitaar staan te 
zwaaien, maar ondertussen wel in 
een roze legging en make-up op het 
podium staan. Vooral in de jaren ze-
ventig brachten vele rockbands een 
act waarbij de aankleding van de 
bandleden net zo belangrijk werd 
als de muziek die ze speelden. In de 
jaren zeventig kreeg deze stroming 
de naam glamrock. Tegenwoordig 
zijn er nog steeds veel extravagan-
te rockartiesten die deze stroming 
eren. Glamrock is ruim onderbe-
licht, en daar gaat aanstaande za-
terdag 24 april iets aan gebeuren 
in De Oude Veiling. Maar liefst vijf-
tien Aalsmeerse zangers en zange-
ressen zullen het podium betreden 
voor één van hun beste glamrock 
nummers aller tijden. De muzika-
le begeleiding zal worden gedaan 
door een speciaal voor deze gele-
genheid samengestelde band met 
veel bekende en onbekende gezich-
ten. De avond zal verschillende peri-
oden belichten van de seventies met 
David Bowie, Queen en Mud, tot nu 
met Lady Gaga en Mika. Andere ar-
tiesten die de avond zullen passe-
ren zijn The Stones, Suzy Quatro en 
Elton John.
De band bestaat uit Rob van Duiven-

boden op bas, André Dollenkamp op 
drums, Kees Broere en Martijn Stui-
ver op gitaar en Alexander Brous-
sard op toetsen. Zangers en zange-
ressen zijn: Miranda Lam, Rein van 
de Zee, Nicolette Pecht, Shelly Klein, 
Marije Blacquiére, Jøran van Liempt, 
Maxine de Vries, Ingrid Zonneveld, 
Peter Middelkoop, Maricke Ofman, 
Merel Meijdam, Sarah Dirkse, Dori-
ne Pronk, Lisa Kaaijk, Jan Vork, Da-
niel Dekkers, Sara Dirkse-Versteeg, 
Barbara Breeuwer en Mascha Bak-
ker. Zaal open: 21.00 uur. Aanvang 
band: 22.00 uur. Geen kaartverkoop. 
Entree 5 euro. De organisatie is in 
handen van Joran van Liempt.

Koninginnenacht band Gigs
Koninginnedag 2010, donderdag 29 
april, wordt in het café van De Ou-
de Veiling ingeluid onder muzika-
le begeleiding van de band Gigs. 
Deze avond speelt de ‘unplugged’ 
band Gigs, met oud-Aalsmeer-
der Jaap Verschoor in de gelede-
ren in De Oude Veiling. Met num-
mers van de Beatles en de Rolling 
Stones kent het repertoire het nodi-
ge nostalgische gehalte, maar daar-
naast brengt de groep ook ande-
re stijlen zoals instrumentale Ierse 
muziek, blues en country. Aanvang 
rond 22.00 uur, toegang gratis.

Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 25 april is 
het weer tijd voor het open podium 
Plug & Play in The Beach. Onder lei-
ding van Rob Taekema krijgen zan-
gers, zangeressen, bands en muzi-
kanten de mogelijkheid hun muzi-
kale talent te kunnen vertonen aan 
een live publiek. Veel bandjes en 
muzikale talenten hebben al met el-
kaar opgetreden op het podium in 
The Beach. Naast de gelegenheid 
om het eigen repertoire ten gehore 
te brengen, wordt er ook altijd flink 
gejamd tijdens de sessies. Of je nu 
veel ervaring hebt of juist helemaal 
niet, iedereen is welkom om samen 
op een ontspannen en leuke manier 
muziek met elkaar te maken, dat is 

de insteek van Plug & Play. Wil je als 
muzikant of band verzekerd zijn van 
een plekje tijdens Plug & Play, stuur 
dan een mailtje aan info@beach.nl 
Let op! Schrijf je wel in, want bij een 
grote opkomst krijgen de bands, 
zangers en zangeressen die zich in-
geschreven hebben, voorrang om 
op te treden.
Speel je zelf geen instrument of zing 
je zelf niet, maar ben je benieuwd 
naar de verrichtingen van muzi-
kaal talent uit de regio, kom dan ge-
rust eens luisteren en laat je verras-
sen! Plug & Play in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a begint om 
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur. 
De entree is gratis!

                                                                       Foto: Jacqueline Kristelijn

Regisseur Angenent lost belofte in
Toneelstuk Goud Fout zet 
je aan het denken
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
is in het Dorpshuis Kudelstaart de 
première en de tweede voorstelling 
van Goed Fout gespeeld door leden 
van Toneelvereniging Kudelstaart. 
Met haar interpretatie van deze tra-
gikomedie van Haye van der Heyden 
heeft regisseur Mirjam Angenent 
met haar spelers een toppresta-
tie neergezet. In één keer hebben 
zij het Kudelstaartse toneel naar 
een hoger plan getild. Het toneel-
stuk gaat over Ben, een pas overle-
den oud-nazikamp-bewoner. De re-
latie tussen zijn dochter en de zoon 
van een NSB’er zet de verhoudin-
gen tussen de andere personages 
op scherp. Als toeschouwer werd 
ik zeer gegrepen door de intense 
en heftige emoties. Het schuldge-
voel en de verwijten, het voortdu-
rend verzwijgen wat er gezegd moet 
worden. De confrontatie tussen Tiny 

Maas en Wim Zandvliet, de strijd 
tussen Corrie van de Peet en Cees 
Vreeken, het zijn voorbeelden van 
dialogen die mij het stuk in hebben 
getrokken en die me voorlopig niet 
loslaten.
Dit is zonder overdrijven het beste 
wat ik ooit van amateurtoneel heb 
gezien, in Kudelstaart of ergens an-
ders. Met deze productie lost An-
genent, die vorig jaar tekende voor 
de regie van de klucht “Alstublieft, 
geen Sex”, haar belofte in van ie-
mand, die spelers kan laten zijn wie 
ze spelen. Een groot compliment 
voor haar en de vereniging, die en 
passant vermeldt dat er voor zater-
dag 24 april 20.00 uur nog kaarten 
aan de zaal te verkrijgen zijn. Een 
absolute aanrader voor iedereen die 
geraakt wil worden.
 
Huub van Schaik

‘Timeline Jazz Quartet’ 
vrijdag live in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 23 april komt 
het Timeline Jazz Quartet een optre-
den verzorgen in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Het Time-
line Jazz Quartet is een ‘jonge’ jazz-
band die uitdagende stukken op 
een eigenwijze wil vertolken!
Timeline bestaat ut de Engelse maar 
in Aalsmeer woonachtige tenor-
saxofonist Chris Dee, (onder andere 
bekend van Aalsmeer Jazz Quartet), 
gitarist Jos Groot, bassist Peter Stein 
en drummer Martijn Nesenberend.
Timeline komt net op tijd. Eindelijk 
een band die zowel oudere als nieu-
were jazz speelt, domweg met num-
mers die de leden zelf lekker vinden. 
Denk aan Joe Henderson, Bill Frisell 
en Hank Mobley of Michael Brecker. 
Dat het publiek daar ook nog plezier 
aan beleeft is mooi meegenomen!
Het optreden begint rond de klok 
van 22.00 uur.

Dit weekend in Blitzz
Pianoshow, Jan Leliveld 
en Mr. Boogie Woogie
Aalsmeer - Ook vanavond, don-
derdag 22 april, kan in Blitzz in de 
Marktstraat weer genoten worden 
van een oergezellige pianoshow-
avond. Het publiek bepaalt de mu-
ziekkeuze, want wat wordt gevraagd, 
wordt door de muzikanten gespeeld. 
Vanaf 21.00 uur klinkt live-muziek 
vanaf het podium dat overigens on-
langs is voorzien van een flitsend en 
passend achterdoek. 
Vrijdag 23 april is Jan Leliveld te 
gast in Blitzz. De Aalsmeerse zanger 
presenteert deze avond zijn nieu-
we single ‘Lentekriebels’. Natuurlijk 
laat hij liedjes horen van zijn cd en 
trakteert hij het publiek op beken-

de nummers van bekende collega’s. 
Aanvang 22.00 uur, toegang 5 euro. 

Blitzz trakteert op een swingend 
weekend vol muziek, want ook zon-
dag 25 april gaan de spots aan. Ach-
ter de piano zal mr. Boogie Woogie 
Erik-Jan Overbeek plaatsnemen. 
Menigeen weet dat Erik-Jan ga-
rant staat voor een dansbare blues 
en boogie woogie optreden. Niet al-
leen in Nederland geniet mr. Boogie 
Woogie overigens bekendheid. Erik-
Jan is net terug van een tour van zes 
weken in Amerika! Het optreden be-
gint zondag om 16.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Zondag muziek van Mario 
en voetbal in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Zondag 25 
april staat De Walrus in het teken 
van Amsterdam als sport en muziek 
stad. Het feest begint om 16.00 uur 
met een optreden van de bekende 
zanger Mario, die met zijn geweldi-
ge stem menig hart sneller zal laten 
kloppen. Met nummers van André 
Hazes, Wolter Kroes en andere Hol-
landse zangers aangevuld met spe-
ciaal voor Mario geschreven lied-

jes is het een feest om hem te horen 
én te zien. Want het is niet alleen de 
muziek, maar ook het enthousiasme 
van Mario wat aanstekelijk werkt op 
het publiek. Aansluitend kan vanaf 
18.00 uur gekeken worden op groot 
scherm naar de eerste finalewed-
strijd van de KNVB beker tussen 
Ajax en Feyenoord. De Walrus aan 
de Aalsmeerderdijk heet muziek- en 
sportliefhebbers welkom.

Voetbal kijken in Joppe!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25 
april zal de veelbesproken wedstrijd 
Ajax tegen Feyenoord gespeeld wor-
den. Uiteraard wordt deze wedstrijd 
in het gezellige café aan de Wete-
ringstraat uitgezonden op het gro-
te scherm. Joppe zendt gewoonlijk 
alle wedstrijden die Ajax speelt live 
uit, dus ook deze klassieker. Het zal 
weer het één en ander teweeg gaan 
brengen onder het publiek in Joppe. 

Ook het zinderende slot van de ere-
divisie en de return van de wedstrijd 
Feyenoord  tegen Ajax zullen live in 
Joppe te zien zijn. De wedstrijd van 
zondag begint om 18.00 uur.

De laatste wedstrijd die Ajax speelt 
in de eredivisie, tegen NEC, is op 
zondag 2 mei om 14.30 uur. De re-
turn Feyenoord tegen Ajax is op 
donderdag 6 mei om 18.00 uur.

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

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

Voorjaarsmarkt met grote 
boekenmarkt in Leimuiden
Leimuiden - Op vrijdag 23 en za-
terdag 24 april houdt het Actie Co-
mité Kerkelijk Centrum van de Pro-
testantse Gemeente Leimuiden haar 
jaarlijkse voorjaarsmarkt met grote 
boekenmarkt. De markt wordt ge-
houden in en om kerkelijk centrum 
Het Kruispunt,  naast het gebouw 
van de Gereformeerde Kerk aan de 
Dokter Stapenseastraat. 
De rommelmarkt heeft ook nu weer 
veel te bieden aan gebruikte meu-
belen, huishoudelijke artikelen, 
grammofoonplaten, speelgoed, enz. 
en daarnaast is er ook een grote 
boekenmarkt.
Verder is er weer een grote verlo-

ting met fantastische prijzen, waar-
onder een prachtige dames of he-
renfiets als hoofdprijs. Het Rad van 
Avontuur is ook één van de stan-
daardonderdelen. Een heel gezelli-
ge activiteit met vele mooie prijzen. 
En voor de lekkere trek heeft de ei-
gen ‘catering’ voor elk wat wils, zo-
als diverse soorten baksels, brood-
jes gezond, heerlijke zoute haring 
en op de zaterdag voor de liefheb-
bers een heerlijk gebakken visje. 
De voorjaarsmarkt is vrijdag bui-
ten vanaf 14.00 uur geopend, vanaf 
18.00 uur is publiek ook binnen wel-
kom. Zaterdag is de markt van 10.00 
tot 16.00 uur.

Dorpspomp 
Aalsmeer - De gemeente heeft 
een krediet beschikbaar gesteld 
van 25.000 euro voor het reconstru-
eren van de voormalige natuurste-
nen dorpspomp uit begin zeventien-
de eeuw en deze te plaatsen in het 
Centrum, op de hoek van de Dorp-
straat met de Kanaalstraat. Naar 
verwachting zal de pomp nog voor 
de zomervakantie van 2010 worden 
geplaatst.

Bibliotheekvisie 
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben in het wekelijks 
overleg afgelopen dinsdag 20 april  
besloten een bibliotheekvisie op 
te laten stellen. Een aantal lande-
lijke en lokale ontwikkeling maakt 
het noodzakelijk dat er een visie op-
gesteld wordt over de functies die 
de bibliotheken in de gemeente op 
korte termijn en in de toekomst zou-
den moeten vervullen.

STAGE
MUSIC SHOP

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

ZATErdAG: GITAArSnArEnSET CObrA 3,75

bOSTOn bTU-1000
- stemapparaat/metronoom
- akkoorden
- Chord computer 19,70

PEAVEY VYPYr
99.- (GOInG)

15W Combo
voor gitaar & effecten
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Katelijne van Otterloo: Een heerlijk 
eigenwijze jazz zangeres
Aalsmeer - De jazzliefhebbers kon-
den afgelopen zaterdag in cultureel 
café Bacchus genieten van een KCA 
jazz avond waarin Katelijne van Ot-
terloo de hoofdrol vervulde. Zij liet 
horen en zien dat het heel goed mo-
gelijk is om bekende jazznummers 
in een nieuw jasje te steken. Heerlijk 
eigenwijs toverde zij met haar stem 
en wist op een verrukkelijke sensu-
ele wijze haar publiek om de vingers 
te winden. Wat kan flirten dan toch 
leuk zijn! Colors of jazz was de rode 
draad van deze avond en is tevens 
de goedgekozen titel van haar CD. 
Een breed scala aan kleurklanken 
streelden de oren van de aanwe-
zigen. Het intieme karakter van de 
avond werd benadrukt door de be-
geleidende musici. Michiel van Buu-
ren op piano, Wolf Martini op gitaar 
en echtgenoot Bas van Otterloo op 
basgitaar. Het samenspel van stem 
en instrument en de wijze van in-
terpretatie maakten dat het leek op 
een huiskamerconcert. Geen enkele 
noot kon men ontgaan. Men zat bo-

ven op de huid van de zangeres en 
haar muziekgezelschap. Na afloop 
bekende de jazz zangeres dat zij dat 
heel spannend had gevonden. Om-
dat zij zich ook zo bewust was van 
het publiek. “Alles hoor en zie je.”
Misschien valt de avond het bes-
te te vergelijken met het palet van 
de kunstschilder. In eerste instantie 
worden er klodders primaire kleu-
ren aangebracht, maar wanneer de-
ze kleuren zorgvuldig worden ge-
mengd, ontstaat er een transparan-
tie die wonderschoon is. Katelijne 
zingt zoals Johannes Vermeer, Wil-
lem Witsen en Jan Mankes schilder-
den. Zij maakten hun doeken of pa-
nelen in vorige eeuwen, maar nog 
altijd wordt hun werk door een groot 
publiek gekoesterd. Het grote pu-
bliek kan men niet in Bacchus ver-
wachten, daarvoor leent de ruimte 
zich niet, maar het is wel een om-
geving waar kwaliteit tot zijn recht 
komt. En kwaliteit werd er geleverd!

Janna van Zon

Muzikaal concert Sursum Corda
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17 
april gaf de Christelijke Muziekver-
eniging Sursum Corda haar jaarlijk-
se concert in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. Na een openingsko-
raal en een welkom door de voor-
zitter leidde dirigent Dick Hesselink 
het orkest voor de pauze door een 
programma van muziek, geschre-
ven voor harmonieorkest. De eer-
ste 2 stukken waren van de Engelse 
componist James Barnes. Als eer-
ste Yorkshire Ballad, prachtige me-
lodie, goed uitgevoerd door Sursum 
Corda, waarbij de volle klank van 
het klarinetregister goed naar vo-
ren kwam. Iets heel anders van de 
zelfde componist, Alvamar Ouver-
ture, een stuk dat letterlijk van het 
podium afspetterde. Mooie muzika-
le lijnen en een uitstekende tech-
niek in de houtsectie, en dat alles 
in een hoog, opwindend, tempo. Tij-
dens het streekfestival afgelopen 
november kreeg Sursum Corda voor 
dit stuk 85 punten van de jury. Een 
heel andere muziekstijl is Aquarium 
van de Nederlandse componist Jo-
han de Meij. Ladyspeaker Alma de 
Jong wist precies te vertellen waar 
welke vis in het aquarium zwom en 
hoe die te herkennen was in de mu-

ziek. Ondanks dat was het voor het 
publiek een moeilijker te begrijpen 
stuk, ongeacht de fraaie uitvoering. 
Als laatste voor de pauze The Saint 
in the City van Jacob de Haan. Dit 
stuk is voor Sursum Corda dé uit-
daging in dit concert, een verplicht 
werk uit de derde divisie. Ook dit 
stuk vertelde een verhaal, over een 
draak, een beschermheilige en de 
stad Zwolle. Sursum Corda bleek de 
uitdaging aan te kunnen en liet ho-
ren dat zij dit niveau ook aan kan. 
Na de pauze eerst een optreden van 
Jong Sursum, dat naast twee stuk-
ken waarin zij lieten horen goed te 
kunnen musiceren, een leuke show 
maakte van het nummer ‘A Conduc-
tors Nightmare’. Sursum Corda ver-
volgde met een programma van be-
werkte lichte muziek. Een ook dat 
repertoire bleek Sursum Corda te 
beheersen. Achtereenvolgens wer-
den ‘Let me entertain you’ van Rob-
bie Williams, ‘Sergeant Peppers’ van 
The Beatles, ‘Sway’ van The Pussy-
cat Dolls, een selectie Benny Good-
man melodieën en tot slot ‘Les Toré-
adors’ uit Carmen van Bizet. Uit het 
slotapplaus van de goed gevulde 
burgerzaal bleek veel waardering 
voor dit concert.

Foto: Jacqueline Kristelijn.

KCA en Cabaal in Dorpshuis
Toneel ‘Adres onbekend’
Kudelstaart - Op vrijdag 7 mei or-
ganiseert KCA samen met toneel-
groep Cabaal het toneelstuk ‘Adres 
onbekend’. Een Duitse kunstenaar 
en een Joodse Amerikaanse kunst-
handelaar hebben samen een bloei-
ende galerie opgezet in San Francis-
co. Er ontstaat een hechte vriend-
schap tussen de twee mannen. De 
opkomst van het nazisme in die ja-
ren wordt echter de tragische spel-
breker. Dit indrukwekkend toneel-
stuk is gebaseerd op de novel-
le van Katherine Kressmann-Taylor. 
Het verhaal, de briefwisseling tus-
sen twee vrienden, is niet zomaar 
een fantasie geweest. Het berust-
te op een ingrijpende ervaring in 
haar privéleven, waarbij ze tot haar 
stomme verbazing zag hoe een be-
vriend Duits echtpaar, die een paar 
jaar onder de invloed van de nazi-
propaganda had gestaan in de jaren 
dertig, hun Joodse vrienden bru-
taal negeerden en de rug toekeer-
den. Inmiddels was de titel ‘Adres 
onbekend’ al heel beladen geraakt. 

Het betekende dat de geadresseer-
de ‘weg’ waren. Het was een soort 
codewoord geworden voor geliqui-
deerd of opgesloten zijn in een con-
centratiekamp. De datering van de 
brieven is niet willekeurig geprikt, 
maar speelt in op concrete gebeur-
tenissen tijdens de opkomst en de 
eerste dagen van het Hitler regi-
me. In het vervolg van de briefwis-
seling laat de auteur spelers en toe-
schouwers zitten met de vraag: Hoe 
zouden wij gehandeld hebben? Een 
spiegel dus. 
Na afloop is er gelegenheid om met 
de spelers en elkaar van gedachten 
te wisselen. 
De voorstelling is vrijdag 7 mei 
te zien in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De voorstelling begint 
om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 
uur. Kaarten kunnen besteld wor-
den via de website van KCA: www.
kunstencultuuraalsmeer.nl en zijn 
te verkrijgen bij het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Kaarten kosten 10 eu-
ro per stuk.

Lezing bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 26  april 
kan een interessante lezing bijge-
woond worden bij Viva  Aquaria. De 
heren Jansen en Meulblok verzor-
gen een leerzame avond over zee-

Film- en Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 26 
april is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. Op 
deze avond zullen de drie groepen 
hun eindresultaat vertonen van de 
clubopdracht: Maak een film met 
als thema Spelen met licht. Op de 
vorige clubavonden is al kennis ge-
maakt met de voorlopige montage 
van de drie opdracht video’s. Ook 
wordt op deze avond de eindmon-
tage vertoond van de filmopna-
men die op de werkavond van 15 
maart gemaakt zijn. Er werd toen 
met twee vrijwilligers van de Lotus 
vereniging opnamen gemaakt van 
een ongelukkige val van een trap. 

Ook werd een interview afgenomen 
waarin de doelstellingen van de Lo-
tus vereniging ter sprake kwam. Op 
10 mei wordt de laatste clubavond 
van het seizoen 2009/2010 gehou-
den. Het clubfestival om de Zilve-
ren Camera wordt traditioneel op de 
laatste clubavond gehouden. Club-
leden worden gevraagd op aan-
staande clubavond hun beste vi-
deoproductie voor dit clubfestival 
aan te melden. De clubavond wordt 
gehouden in het gebouw ’t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a en be-
gint om 20.00 uur. Informatie over 
de F&VA via tel. 0297-326344 of via  
www.videoclubaalsmeer.nl.   

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 25 april or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
en omstreken een grootse vogel-
beurs in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. De beurs is open 
van 10.00 tot 13.30 uur. Iedere vo-
gelliefhebber is welkom om vogels 
te kopen, verkopen, te ruilen of rond 
te kijken en vragen te stellen betref-
fende vogels, voedsel en huisves-
ting. 

De entree bedraagt 50 eurocent 
voor iedereen die komt kijken of ko-
pen. Wie vogels wil verkopen, be-
taalt 1,20 euro. Handelaren zijn aan-
wezig (alleen op uitnodiging) met 
diverse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels. En er is ook een handelaar 
aanwezig met diverse soorten voer, 
zoals zaden, zaadmengsels, meel-
wormen.

aquaria. De lezing zal gaan over het 
inrichten, de opbouw van de bak, 
techniek van filteren, kalkreactor, fil-
ter, levend steen in de bak, etc.  De 
avond wordt gehouden in buurthuis 
Hormeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Wie meer wil weten over Viva 
Aquaria, kan contact opnemen met 
de heer C. Keim, tel. 0297-343854.

Ans Creemer trakteert op 
wervelende hoedenshow
Aalsmeer - “Wat heeft zij nog een 
mooie benen”, fluisteren de bewoon-
sters van Rozenholm tegen elkaar 
voordat de wervelende hoeden-
show begint. Die ‘zij’ is Ans Cree-
mer, al zes jaar hun geestelijk ver-
zorger. Ans Creemer is 66 jaar jong, 
maar heeft een uitstraling van een 
dertigjarige. Haar tempo en uithou-
dingsvermogen lijken onbegrensd. 
Ondanks die vitaliteit moet zij van-
wege reorganisatie afscheid nemen 
van de door haar zo geliefde Ro-
zenholmbewoners. “Wie gaat er nu 
naar ons luisteren?”, is een veel ge-
hoorde vraag. Er is al menig traan-
tje gevallen, En men is bang voor 
de toekomst. Maar Ans liet afgelo-
pen dinsdag 20 april niets merken 
van haar eigen emoties, zij nam af-
scheid op een wijze die geheel bij 
haar past. Zij trakteerde de bewo-
ners op een hoedenshow waar-
aan iedereen veel plezier beleefde. 
De ster van de middag begroet al 
haar mensen met een knuffel of een 
handkus. Zij straalt met een glim-
lach van oor tot oor. Wanneer alle 
toeschouwers een plek hebben ge-
vonden, spreidt Ans haar armen en 
even lijkt zij op de geestelijke ver-
zorgster die op zondag haar men-
sen toespreekt. Maar haar woor-
den komen nu niet uit de bijbel, nu 
vertelt zij iets over haar eigen leven. 
Dat haar ouders zo arm waren dat er 
geen geld was voor schoenen. “Als 
tienjarig meisje zag ik in de etalage 
van een modewinkel een prachti-
ge rode jurk. Natuurlijk kon ik alleen 
maar dromen van die jurk.” Vele ja-
ren later werd de droom van de ro-
de jurk werkelijkheid. Via een veiling 
wist zij een andere prachtige rode 
jurk, ontworpen en gemaakt door de 
beroemde couturier Max Heijmans, 
te bemachtigen. “Kijk dat is deze 
jurk.” Zij cirkelt een paar maal in het 
rond waardoor de vijftiger jaren jurk 
mooi uitwaaiert. Ans Creemer houdt 
ook van hoeden en heeft een echt 
hoedenhoofd. Welke hoed zij ook 
opzet op het hoofd van Ans gaan de 
hoeden leven. Op haar vele reizen 
die zij maakte met haar echtgenoot 

Jan kocht zij vele hoeden, van heel 
simpel tot extra vagant. Hoeden van 
stro, van vilt, van nylons, van rubber, 
plat, hoog, rond, vierkant, driehoe-
kig, gehaakt, met voile en zonder 
voile. Het is inmiddels een mooie 
collectie die zij bij elkaar heeft ver-
zameld. Een keur aan modellen en 
vele kleurvariaties. “Leuk hè, zo kan 
ik toch deftig naar de kerk?”, lacht 
zij naar haar publiek. “Kijk deze 
hoed is om mee naar de schouw-
burg te gaan en dit is een ramenlap-
pen hoed. En deze past heel goed 
bij mij, een tikje ondeugend.” Dan is 
er ook nog een heilige Anna Maria 
hoed. Vroom worden de handen ge-
vouwen om daarna plaats te maken 
voor een heel wild exemplaar. Want 
Ans is immers geen heilige Anna. 
Wanneer alle 32 hoeden zijn ge-
toond en de daarbij behorende ver-
halen zijn verteld, mogen de bewo-
ners zelf aan het passen. 

Het levert vele hilarische fotomo-
menten op. Ans Creemer nam vrolijk 
afscheid, maar de harten van men-
sen huilden. En ook dat van haar.

Janna van Zon

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 26 april 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar de laatste speelavond van dit 
seizoen. Een koppelwedstrijd staat 
op het programma. Leden en lief-
hebbers zijn welkom in buurthuis ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De aanvang is 20.00 uur, inschrij-
ven vanaf 19.45 uur. Het klaverjas-
sen tijdens de vorige speelavond is 
gewonnen door de heer G. Presser 
met 6248 punten, gevolgd door de 
dames M. Joore en R. Bekkers met 
resp. 5640 en 5348 punten. Bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
mevrouw M. Groenendijk.

Gevarieerd programma 
tijdens open dag De Hint
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 
24 april houdt Kunstencentrum De 
Hint haar jaarlijkse open dag voor 
belangstellenden uit Aalsmeer, Uit-
hoorn en De Ronde Venen. In de 
lokalen van de Hint kan iedereen  
kennismaken met docenten en in-
strumenten en de cursussen die in 
de verschillende gemeenten wor-
den gegeven.  Deelname aan de in-
strumentenquiz wordt beloond met 
een ijsje. In tenten op het voorter-
rein zijn diverse optredens te beluis-
teren. Maar zelf meedoen kan ook, 
tijdens de zang-, theater- en schil-
der-workshops. Op de culturele in-
formatiemarkt is informatie te ver-
krijgen over De Hint, De Jeugd Acti-
viteiten Pas (JAP) in Uithoorn, Kunst 
en Cultuur Aalsmeer, Crea Uithoorn 
en de muziekverenigingen KnA, Flo-

ra, Sursum Corda. Ook is er een 
schminkkraam. Om 16.00 uur maakt 
de Aalsmeerse burgemeester Pieter 
Litjens de prijswinnaar bekend van 
de fotowedstrijd voor basisschool-
leerlingen ‘Daar zit Muziek In’. De 
Open Dag van De Hint vindt plaats 
in Uithoorn aan de Prinses Christi-
nalaan 120 van 13.00 tot 17.00 uur. 
Optredens worden deze dag onder-
meer gegeven door de Tijs Klaas-
senband, het Dwarsfluitensem-
ble van Judith Glasbeek, leerlin-
gen elektrische gitaar van Nan Met-
selaar en voor de afsluiting draagt 
de Luca de Sterke band zorg. In de 
week van 17 tot 21 mei zijn de les-
sen op alle locaties van de bij De 
Hint openbaar toegankelijk.  Opga-
ve vooraf is noodzakelijk. Informatie: 
www.dehint.nl.

Diploma’s voor pianoleerlingen
Aalsmeer - Op zondag 28 maart 
en zondag 18 april hebben in to-
taal twaalf leerlingen van Hanneke 
Maarse meegedaan aan de lande-
lijke graadexamens die door de Eu-
ropese vereniging van pianoleraren 
EPTA worden georganiseerd. Het 
examen bestaat uit een theoriege-
deelte en het spelen van toonlad-
ders en muziekstukken. Alle twaalf 
leeringen zijn geslaagd. 
Op 28 maart deden  zes leerlingen 
mee aan het examen in Amstel-
veen-Westwijk. Vijf leerlingen deden 
A2-examen. Nienke Burgers kreeg 
complimenten van de jury voor haar 
mooie toucher. Marije Wentzel gaf 
een fraaie vertolking van the Au-
tumn Ballad. Quinten Torre kreeg 
voor zijn Sonatine en the Dance 
of the Aborigines zelfs een negen 
van de jury. Fanni van Andel kreeg 
complimenten voor haar aandachti-
ge manier van spelen en de manier 
waarop zij Romance in Rock had 
gespeeld. En Eline van Veen viel op 
door haar mooie klank en het stuk 
Funny Puppy. Jelmer Maarssen, ne-
gen jaar, deed A1-examen en kreeg 
van de jury een tien voor theorie en 

verder complimenten voor zijn pe-
daalgebruik en het stuk King Tut. 
Zondag 18 april waren zes leerlin-
gen van Hanneke naar Castricum 
afgereisd om bij prachtig lenteweer 
examen te doen. Eline van de La-
gemaat, Suzanne Wentzel, Daniël-
la van Zonneveld en Erik-Jan Ma-
thijsen deden voor het derde ach-
tereenvolgende jaar mee, de vori-
ge keren voor de examens A1 en 
A2, en ditmaal voor het veel moei-
lijkere B-examen. Zij brachten het 
er goed vanaf. Eline gaf een mooie 
vertolking van de Sonatine in Sea-
sons, Suzanne speelde heel prach-
tig de Eagle View en Daniëlla speel-
de mooi afgewerkt a Spanish Ro-
se. Erik-Jan speelde met veel gevoel 
voor Jazz. Femke van Dam, die ook 
meedeed aan het B-examen, viel op 
doordat zij het stuk Irish Coffee heel 
mooi speelde. Julia Grippo, negen 
jaar, deed A1-examen en deed dat 
heel goed: Zij kreeg complimenten 
voor haar vertolking van Sweet Kit-
ty! De jonge pianisten hebben hard 
voor het examen gestudeerd en er 
veel van opgestoken. Zij werden be-
loond met een fraai diploma.

Best druk op boekenmarkt
Kudelstaart - Voor de tweede maal 
organiseerde de Samen-op-Weg 
gemeente in Kudelstaart een boe-
kenmarkt in De Spil. Afgelopen za-
terdag 17 april vond deze plaats en 
ondanks het mooie, zonnige weer 
was het best druk. “Gezien het heer-
lijke lenteweer, redelijk druk”, aldus 
een vrijwilliger. En inderdaad, her en 

der waren mensen heerlijk aan het 
snuffelen in de boekendozen. De 
boeken zijn gesorteerd op onder-
werpen, dus het zoeken wordt de le-
zers best makkelijk gemaakt. 

De SOW is voornemens de boeken-
markt dit jaar nog een keer in de 
agenda op te nemen.

Lezing ‘Een duurzamer 
leven’ bij Lions Ophelia
Aalsmeer - Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia organiseert op woensdag 
28 april een lezing met als titel ‘Een 
duurzamer leven, hoe organiseer je 
dat?’ Hoe makkelijk of moeilijk is 
het tegenwoordig om klimaatvrien-
delijk door het leven te gaan? Hoe 
weten we als consument nu pre-
cies wat duurzaam is en wat niet? 
Moeten we alle labels uit het hoofd 
kennen? Moeten we op het gebied 
van duurzaamheid alles zelf uitzoe-
ken of worden we een handje ge-
holpen door bedrijven en door de 
overheid? Als u van deze materie 
best iets meer zou willen afweten 
dan geeft Lionsclub Aalsmeer Op-
helia u een mooie gelegenheid dit te 
verwezenlijken.
In de lezing doet Prof. Gert Spaar-
garen (geboren Aalsmeerder) van 
de Wageningen Universiteit verslag 
van het wetenschappelijk onder-
zoek naar duurzamer consumeren 

in Nederland. Aan de hand van con-
crete voorbeelden wordt gediscus-
sieerd over de eigen rol en verant-
woordelijkheid van de consument 
voor duurzaam inkopen, consume-
ren en leven. Tevens wordt ingegaan 
op de taak die overheid en bedrijfs-
leven hebben om te zorgen voor vol-
doende aanbod aan duurzame pro-
ducten en diensten.
De lezing vindt plaats bij Leenders 
aan de Drechtdijk 9-15 in De Kwa-
kel en begint om 20.00 uur. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. De toegang 
is gratis, maar een vrijwillige bijdra-
ge voor het goede doel is welkom. 
Dit jaar is de opbrengst bestemd 
voor de aanschaf van een Verhalen-
tafel voor de bewoners van Zorg-
centrum Aelsmeer en Verpleeg-
huis Rozenholm te Aalsmeer. Voor 
eventuele vragen kan gebeld wor-
den met Paula van Harskamp, tel. 
06- 53489411.
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Originele actie voor WK bij 
topSlijter Pappot Aalsmeer
Aalsmeer - Evenementen zoals de 
wereldkampioenschappen voetbal 
inspireren fabrikanten en winkels al-
tijd tot speciale acties. De topSlijters 
hebben dit keer echt iets bijzonders 
bedacht, de WK Balbecue. TopSlijter 
viert deze maand haar eerste ver-
jaardag en daarom kunnen klanten 
van de topSlijters tot de start van het 
WK Voetbal in Zuid-Afrika sparen 
voor een barbecue die er uitziet als 
een voetbal. De WK Balbecue is van 
goede kwaliteit en heeft een verge-
lijkbare winkelwaarde van 59 euro. 
Met een volle spaarkaart betaalt de 
klant slechts 12,50 euro voor de WK 
Balbecue. Dat is pas goed scoren! 
Bij besteding van 10 euro geeft de 
topSlijter een stempel. De spaar-
kaart bevat 11 stempels en kan dus 

al snel vol zijn. Bovendien wordt bij 
aankoop van enkele veel verkoch-
te wijnen uit Zuid-Afrika een extra 
stempel gegeven. Ook op de tren-
dy Savanna Cider èn op Amarula 
Cream in een speciale FIFA-fles 
(beiden uit Zuid-Afrika) wordt een 
extra stempel gegeven. Tijdens de 
kampioenschappen van de laatste 
jaren haakten veel merken in op de 
beleving van de wedstrijd in het sta-
dion, op de oranjegekte. Dat zal dit 
jaar ook wel weer gebeuren. De top-
Slijters doen dat anders. Die hebben 
gezocht naar een product dat past 
bij het assortiment, waar de klant 
langere tijd wat aan heeft en dat 
toch aan het voetballen doet den-
ken. TopSlijter in Aalsmeer is Pappot 
in de Dorpsstraat.

Nieuwe voorjaarsmode bij 
Van der Schilden Lingerie
Aalsmeer - Vijf prachtige model-
len van Highstreet Models uit Wer-
kendam showden afgelopen don-
derdag 15 april de nieuwste linge-
rie, nacht- en badmode in de win-
kel van Van der Schilden Lingerie 
op het Raadhuisplein. Een flink aan-
tal dames was op dit evenement af-
gekomen hetzij op uitnodiging, het-
zij spontaan. De enige man in het 
gezelschap was Ab Spaargaren van 
Relax Entertainment, hij verzorgde 
op professionele wijze de muzika-
le omlijsting van de modeshow. Bij 
binnenkomst kreeg eenieder een 
kopje koffie of thee aangeboden 
met daarbij een lot, omdat aan het 
einde van de drie kwartier durende 
show een prijs gewonnen kon wor-
den in de vorm van een leuke lin-
gerieset van het merk After Eden. 
Er werd nachtmode geshowd van 
onder andere Rösch, Cyell, Diesel 
en Esprit. Door Nelleke, de eigena-
resse van de zaak, werd het geheel 
ontspannen aan elkaar gepraat. Eén 
model showde de nieuwste anti-
rimpel BH ‘La Decolette’. Dit is een 
soort BH, die je ’s nachts om moet 
doen om rimpels in het decolleté te 
voorkomen, de BH houdt je borsten 
gescheiden, zodat je vel goed glad 
blijft en minder kreukt en je dus 
minder rimpels krijgt. Veel ‘oehs’ 
en ‘aahs’ vanuit het publiek, dit wil-
de een aantal dames best proberen 
ook al ziet het er iets minder char-
mant uit.. 

Marlies Dekkers
Uiteraard was de lingerie en bad-
mode van Marlies Dekkers ook 
goed vertegenwoordigd. Er wer-
den veel leuke sets geshowd en er 
is zelfs een voedings BH van Mar-
lies. Bij aankoop van een setje Mar-
lies Dekkers krijgt de klant er mo-
menteel een verrassingscadeau bij 

en bij aanschaf van een artikel uit 
de sundressed collectie van Marlies 
maak je zelfs kans op een zonnebril 
of een luxe VIP-arrangement voor 
een strandfeest. Verder werden er 
tankini’s geshowd, badpakken van 
verschillende merken met bijpas-
sende pareo’s en leuke tuniekjes en 
strandjurkjes. Erg fleurig allemaal. Er 
zijn naast de bekende merken zoals 
Sunflair, Cyell, Esprit en Seafolly, ook 
een aantal nieuwe merken waaron-
der Save the Queen en O’neill in 
de badgoedcollectie. Een leuke tip 
nog van Nelleke: Rode lingerie on-
der witte kleding is zoveel warmer 
en charmanter dan huidskleur of 
wit. Het publiek was erg enthousi-
ast over de show en de modellen. 
Er werd afgesloten met een ronde 
door alle modellen, die een luid ap-
plaus verdienden. Iedereen kon nog 
een drankje nuttigen en snuffelen 
tussen de rekken naar al het nieuws 
wat zojuist getoond was. Van der 
Schilden lingerie is dé lingeriespeci-
aalzaak die staat voor service, sfeer, 
kwaliteit en deskundigheid. Linge-
rie is te verkrijgen in de cupmaten A 
tot en met H. Ook BH’s en badmode 
voor borst-protheses zijn verkrijg-
baar. Wanneer u het zelf even niet 
kan vinden adviseren de verkoopad-
viseuses u graag bij het vinden van 
de, voor u, perfecte lingerie, nacht- 
en/of badmode. Uiteraard is er voor 
heren ook een ruim assortiment on-
dermode en badkleding te vinden. 
Op de website www.schilden-linge-
rie.nl vindt u een groot gedeelte van 
het aanbod alsmede de openings-
tijden en meer informatie. Als klant 
van Van der Schilden, kunt u ge-
bruik maken van een klantenkaart. 
Bij iedere aankoop spaart u hiermee 
punten voor een waardebon.  

Door Miranda GommansBarbecuerestaurant in Aalsmeer
Aalsmeer - Bij eetcafé ’t Farregat 
en het Aalsmeerse pannenkoeken-
huis aan de Oosteinderweg kan ge-
noten worden van de tafelbarbecue 
zowel binnen als buiten op het ter-
ras. Eigenaar Richard Dekker kwam 
deze tafelbarbecue tegen in Zuid-
Afrika. De barbecue is daar speciaal 
ontwikkeld om te zorgen dat men-
sen geen open vuren maken in de 
bossen van Zuid-Afrika. Dit om bos-
branden te voorkomen. Gasten krij-

gen de barbecue op tafel en mogen 
met diverse soorten vlees aan de 
slag. Uiteraard wordt de tafel ver-
der gevuld met sauzen, frietjes, sa-
lades en stokbrood. De reacties op 
de tafelbarbecue zijn tot nu toe heel 
goed. Richard: “Gasten zijn heel ver-
rast en enorm enthousiast. De tafel-
barbecue is een welkome aanvul-
ling. Een schot in de roos.” 
Zie www.farregat.nl voor meer in-
formatie.

Geef afval een toekomst
Campagne Meerlanden 
voor betere afvalscheiding
Rijsenhout - Afvalbedrijf De Meer-
landen start volgende week een 
grote campagne om afvalscheiding 
te verbeteren. Nog steeds verdwijnt 
veel afval in de verkeerde contai-
ner. Dat is jammer, want afval dat 
gescheiden wordt ingezameld, kan 
worden hergebruikt. Door gft-afval 
in de groenbak te doen, klein che-
misch afval naar de milieustraat te 
brengen en oud glas, plastic, pa-
pier en textiel naar de brengpark-
jes te brengen, blijven materialen in 
de kringloop. Het afval is dan geen 
afvalproduct meer, maar een grond-
stof. Zo kunnen van oude plastic 
flesjes computermuizen gemaakt 
worden, van een oude krant wordt 
toiletpapier gemaakt en frituur-
vet wordt biobrandstof. Daarom is 
de boodschap van De Meerlanden: 
‘Geef afval een toekomst!’. Andrea 
van de Graaf, Manager Strategie, 
Communicatie & Duurzaamheid: 
“De restafvalbak van een gemid-
deld Nederlands huishouden bevat 
slechts 22% daadwerkelijk restafval. 
Daarnaast vinden we onder ande-
re glas, papier en plastic terug in de 
restafvalbak. Het grootste gedeel-
te van de restafvalbak wordt nu nog 
ingenomen door gft-afval (33%). 

Zonde, want juist gescheiden gft-
afval biedt mogelijkheden voor De 
Meerlanden.” Binnenkort verwerkt 
De Meerlanden gft-afval niet meer 
alleen tot compost. Eind 2010 is een 
heel nieuwe verwerkingsinstallatie 
gereed voor de vergisting van gft-
afval. Bij vergisting komt gas vrij. 
Van dit gas maakt De Meerlanden 
groengas en C02. De installatie le-
vert ook compost én warmte. Warm-
te wordt geleverd aan het glastuin-
bouwgebied. Compost en C02 laten 
bloemen en planten, groente en fruit 
groeien. Groengas kan ook gebruikt 
worden om op te rijden. Straks rij-
den de vuilniswagens van De Meer-
landen klimaatneutraal op het gft-
afval dat ze zelf inzamelen! De vraag 
naar grondstoffen en energie neemt 
wereldwijd toe, de beschikbaarheid 
neemt af. Logisch gevolg: grond-
stof- en energieprijzen stijgen. Afval 
kan grondstof en energie vervan-
gen! De Meerlanden is beheerder 
van veel afval ofwel van veel grond-
stof en energie. De Meerlanden 
bouwt aan een samenleving met 
100% recycling. Straks is De Meer-
landen niet alleen meer een afval-
bedrijf maar ook een grondstoffen- 
en energieleverancier!

Eindelijk methode die probleem bij 
wortel aanpakt
Beauty Special: Het adres 
voor Meso Skin Therapie
Kudelstaart - Op je veertigste 
wordt het serieus. De huid laat zien 
hoe je op anderen overkomt. Ver-
twijfeld grijpen de veertig- en vijftig-
jarigen de ene na de andere crème. 
Meestal zonder succes. Er is be-
hoefte aan synergetische hulp. Wer-
ken aan de huid van binnenuit en 
van buitenaf. Want in de diepere la-
gen van de huid liggen de meeste 
oorzaken van de schoonheidsach-
teruitgang. Mannen en vrouwen bo-
ven de veertig en vijftig willen dui-
delijke resultaten zien. Ze willen 
een strak huidbeeld. Velen zoeken 
de oplossing in cosmetische chirur-
gie en inspuitingen. Dit is te voorko-
men door de Meso Skin Therapie. 
Het alternatief voor het laten weg-
spuiten van rimpels. Vroeger moch-
ten alleen artsen de Meso werkstof-
fen met een spuit in de huid injec-
teren. Nu is er een nieuwe metho-
de ontwikkeld, waarbij deze stoffen 
via de huidkanaaltjes worden inge-
bracht, zodat de meso-werkzame 
stoffen de huid op een onschadelij-
ke manier binnen dringen tot in de 
diepere huidlagen. De huid wordt 
beter doorlaatbaar en kan dus veel 

meer werkstoffen opnemen. De Me-
so Skin Therapie stimuleert de huid 
om zelf weer collageen en elastine 
aan te maken en zo het zelfgene-
zende vermogen van de huid te be-
vorderen. Beauty Special, Kitty van 
Rijn kan deze bijzondere therapie 
verzorgen. Om dit optimaal effect 
te bereiken en te behouden wordt 
het gehele lichaam ondersteund. De 
kuur duurt tussen de 10 en 12 we-
ken. Afhankelijk van uw wensen en 
de conditie van uw huid. De drie fa-
ses van de Meso Skin Therapie zijn: 
Van binnenuit, afvalstoffen verwij-
deren en tekorten aanvullen, con-
ditie van huid en lichaam verbete-
ren, onder andere door Aloë Vera. 
Van buitenaf, salon behandelingen 
met liftings en Meso, eventueel Ri-
do (spierversteviging) en, ook van 
buitenaf, thuisverzorging om de Me-
so werkstoffen te ‘verzegelen’. Uiter-
aard is iedere huid anders. Afhan-
kelijk van uw wensen en de condi-
tie van uw huid wordt een persoon-
lijk plan opgesteld. Laat u eens vrij-
blijvend informeren. Een testbehan-
deling kost 89 euro. Beauty Special, 
Kitty van Rijn, tel. 0297-340233.

Ultimatum voor FloraHolland
Acties dreigen bij veiling
Aalsmeer - Na maanden van moei-
zaam overleg over de CAO en een 
treurig stemmend eindbod van Flo-
raHolland, rest de bonden niets an-
ders dan het stellen van een ultima-
tum aan het veilingbedrijf. FloraHol-
land krijgt tot 22 april de tijd in te 
gaan op de eisen van de vakbon-
den en af te zien van het eindbod. In 
een brief aan de directie worden de 
eisen opgesomd: Rust op de werk-
vloer, dus geen verslechteringen 
van de cao, een fatsoenlijke loon-
stijging voor iedereen en een be-
tere roostertoeslag, die recht doet 
aan de toename aan onregelmati-
ge werktijden. 
De afgelopen tijd is er stevig bezui-
nigd op de inzet van personeel, met 
als gevolg een zwaardere werkbe-
lasting voor de huidige werknemers. 
FloraHolland draaide over 2009 een 
miljoenenwinst. Daarvan profiteer-
den de managers met een flinke bo-
nus. Voor de werknemers rest wat 
FloraHolland betreft niet meer dan 
een fooi: 0,75% per 1 januari 2010 
en 0,25% per 1 januari 2011. Wes-

sel Breunesse, bestuurder van CNV 
Dienstenbond: “Het personeel voelt 
dat als een schoffering. Dat ver-
hoogt de actiebereidheid om te 
knokken voor een eerlijke loonstij-
ging. In termen van de bloemen: het 
is voor hen nu de dood of de gla-
diolen!”
 
Solidariteit
Ook is het personeel verbolgen over 
het feit dat FloraHolland bepaal-
de groepen extra wil laten ‘bloe-
den’. Collega’s in de verdeling in 
Naaldwijk en in de fustwasserij in 
Aalsmeer moeten als het aan Flora-
Holland ligt 5% van hun salaris inle-
veren. Dat maakt veel werknemers 
onzeker. Gerard Roest, bestuurder 
van FNV Bondgenoten: “Niemand 
wil hiermee akkoord gaan. Immers, 
wie is in een volgende ronde aan de 
beurt voor salarisverlaging? Ieder-
een verdient een eerlijke beloning. 
Extra waardering door een verho-
ging van de roostertoeslag is eerder 
aan de orde, gezien het werken op 
onregelmatige tijden.”

Nieuwe single ‘Lentekriebels’ uit!
Jan Leliveld ambassadeur 
van stichting Opkikker
Aalsmeer - Sinds maart dit jaar is 
de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld 
aan de slag als ambassadeur voor 
de Stichting Opkikker. In het ver-
leden heeft Jan ook veel opgetre-
den en cd’s verkocht voor het Kika-
fonds. “Ik ben zelf erg bevoorrecht 
met twee gezonde zoons, maar niet 
iedereen kan begrijpen hoe moeilijk 
het is om je eigen kind te zien vech-
ten tegen een ziekte, ik kan dat zelf 
ook niet altijd begrijpen.” Dat wa-
ren de woorden van Jan tijdens zijn 
eigen benefietconcert voor het Ki-
ka fonds ruim 4 jaar geleden, waar 
20.000 euro is opgehaald. Jan is 
daarom nu ook zeer vereerd dat hij 
gevraagd is als ambassadeur voor 
de stichting Opkikker. “Het is een 
fantastische organisatie, die zich in-
zet om opkikkerdagen te organise-
ren voor zieke kinderen en daar wil 
ik graag deel van uitmaken.” De mis-
sie van de stichting is om een bijdra-
ge te leveren aan de mentale ener-
gie van een langdurig ziek kind door 
het organiseren van een dag vol 
ontspanning en blijheid samen met 
het gehele gezin (inclusief voorpret, 
nagenieten en de herinnering voor 
jaren). Opkikker werkt hierbij uit-
sluitend op indicatie en op verzoek 
van de met de stichting samenwer-
kende ziekenhuizen verspreid over 
Nederland. Opkikker maakt dit voor 
kind, gezin en ziekenhuis moge-
lijk door zich volledig en belange-

loos in dienst te stellen voor de ont-
wikkeling en organisatie van de Op-
kikkerdagen en door het enthousi-
asmeren van de samenleving voor 
dit doel om voldoende fondsen voor 
verwendagen op te brengen. Opkik-
ker streeft te komen tot het organi-
seren van een maximum aantal Op-
kikkerdagen per jaar. Aanstaande 
15 mei zal de Nationale Opkikker-
dag plaats vinden en Jan Leliveld is 
gevraagd om een lied uit te bren-
gen speciaal voor deze dag. De sin-
gle ‘Lentekriebels’ zal 23 april lande-
lijk worden uitgebracht. Het vrolijke 
lentelied beschrijft, dat er niet veel 
voor nodig is om iets voor een an-
der te doen, een ander blij te maken, 
iets te gunnen ofwel iemand even 
opkikkeren. Jan zal het land in gaan 
om zowel de single als de landelij-
ke Opkikkerdag te promoten. Op 15 
mei zal Jan ook de hoofdact zijn op 
de landelijke Opkikkerdag en zijn 
lied zal veelvuldig worden gedraaid 
op verschillende radiostations. De 
opbrengst van de single komt ge-
heel ten goede aan de Stichting Op-
kikker. Dus wil je de stichting voor 
slechts 3,99 euro steunen koop dan 
de single ‘Lentekriebels’. Tot 31 juli 
kan een gesigneerd exemplaar be-
steld worden via www.janleliveld.nl 
met 1,99 euro korting. Kijk ook eens 
op www.landelijkeopkikkerdag.nl of 
www.opkikker.nl voor meer infor-
matie over de stichting Opkikker. 

FloraHolland wil graag CAO 
onderhandelingen hervatten
Aalsmeer - FloraHolland heeft na 
zes onderhandelingsrondes de vak-
bonden FNV Bondgenoten en CNV 
Dienstenbond vrijdag 12 maart een 
eindbod gedaan voor een CAO. In-
middels hebben de leden van de 
vakbonden het eindbod afgewe-
zen. Donderdag 15 april hebben de 
vakbonden een ultimatum aan Flo-
raHolland gesteld dat eindigt op 
22 april om 24.00 uur. Als Flora-
Holland niet ingaat op het ultima-
tum geven de vakbonden aan dat 
zij overgaan tot acties. Dit is inmid-
dels door de vakbonden breed ge-
communiceerd. FloraHolland be-
grijpt de onderliggende gevoelens 
en wil graag de onderhandelingen 
in goede orde hervatten. Bij sta-
kingen is niemand gebaat, noch de 
medewerker noch de sector. Flora-
Holland wil er samen met de vak-
bonden aan de onderhandelingsta-
fel uitkomen. Het voorstel van Flo-
raHolland omvat een CAO met een 
looptijd van 15 maanden dat voor-
ziet in een loonsverhoging van 0,75 
procent per 1 januari 2010, 0,25 pro-
cent per 1 januari 2011 en een een-

malige uitkering van 125 euro in juli 
2010. Daarnaast wordt geïnvesteerd 
in vergroting van de werkzekerheid 
van medewerkers door het bieden 
van opleiding- en ontplooiingsmo-
gelijkheden. Onderdeel van het bod 
is een verdere harmonisatie van ar-
beidsvoorwaarden. FloraHolland is 
er in geslaagd gedwongen ontsla-
gen te voorkomen. Echter de sec-
tor bevindt zich nog steeds in eco-
nomisch slechte en onzekere tijden. 
Veel kwekers en klanten hebben het 
moeilijk. Het voorstel van FloraHol-
land past bij deze ontwikkelingen 
in de sector. FloraHolland wil er sa-
men met de vakbonden uitkomen 
en zoekt het overleg om tot een ge-
zamenlijk resultaat te komen. Indivi-
duele aanvoerders, klanten en ver-
voerders kunnen overlast ondervin-
den van de aangekondigde, eventu-
ele acties. 
FloraHolland betreurt het dat der-
den op deze wijze mogelijk getrof-
fen worden door de CAO-discussie 
met de vakbonden. Zodra er meer 
informatie is, wordt dit vermeld op 
www.floraholland.com.

Ridder & Co: En de winnaar is...
Aalsmeer - Er zijn in  het leven vele 
winnaars, maar ook vele verliezers. 
Ridder & Co is daar veelvuldig ge-
tuige van, van de winnaars én ook 
van de verliezers. Soms is de teleur-
stelling groot, als de verwachtingen 
hoog gespannen zijn. Daarom heeft 
Ridder & Co een nieuwe maande-
lijks terugkerende actie bedacht: 
Schrijf op ieder lot thuis je telefoon-
nummer. Als je geen prijs hebt, kom 
dan het lot in de ‘Nietenpot’ stop-
pen. Eén keertje per maand trekt 
Ridder & Co daar een lot uit, belt 
het telefoonnummer dat op de ach-
terkant staat en brengt de felicita-
ties over. De prijs bestaat uit één of 
meerdere staatsloten met een maxi-
male waarde van 15 euro.
De trekking van 11 april bracht een 
zeer gelukkige winnaar voort: Pa-
trick Heuvel. Hij koos voor een heel 
lot van de Koninginnedagloterij. Hij 
hoeft nog maar één week te wach-
ten en dan weet hij al of er een leu-
ke prijs op dit Koninklijke lot geval-

len is. Nu maar hopen dat de prijs 
ook zeer royaal is.  Ridder & Co feli-
citeert Patrick met deze leuke prijs!

FloraHolland werkt met 
gemeente aan veiligheid
Aalsmeer - Vorige week heb-
ben bloemenveiling FloraHolland 
Aalsmeer en de gemeente Aalsmeer 
een gezamenlijke veiligheidsoefe-
ning gehouden op het veilingterrein 
in Aalsmeer. Hierbij werd een rea-
listische praktijksituatie nagebootst 
om onder meer de afstemming tus-
sen het bedrijfsnoodplan van Flora-
Holland Aalsmeer en het noodplan 
van de gemeente te testen. 
Nederlandse gemeenten en bedrij-
ven zoals FloraHolland zijn verplicht 
om zich gedegen voor te bereiden 
op mogelijke calamiteiten. In geval 

van een calamiteit krijgen bedrijven 
en (gemeentelijke) overheden ook 
regelmatig met elkaar te maken. 
Door gezamenlijk de noodplanpro-
cedures en -afspraken te oefenen, 
is ervaring opgedaan met het werk-
proces, de werkwijze, bevoegdhe-
den en de besluitvorming. Veiling en 
gemeente zijn tevreden over de sa-
menwerking. 
“Medewerkers van de gemeente en 
de veiling weten elkaar snel en goed 
te vinden,” aldus Marcel Claessen, 
vestigingsmanager van FloraHol-
land Aalsmeer.
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Schiphol
Aalsmeer - Samen met mijn ouders 
gingen we op de fiets naar Schiphol. 
Vliegtuigen kijken. Het vliegtuig werd 
toen nog ‘vliegmachine’ genoemd en 
de luchthaven ‘Schiphol’ in plaats van 
airport. De luchthaven lag op het hui-
dige complex Schiphol-oost en van-
af het dak van het toenmalige res-
taurant had je een goed zicht op de 
vliegtuigen en hun bewegingen. Je 
hoefde niet verplicht een consump-
tie te nuttigen of geld te betalen om 
vliegtuigen te kijken, dus een duur ui-
tje was het niet. We vonden het span-
nend. Schiphol was in die tijd, voor 
ons gevoel, een beetje van ons, van 
Aalsmeer. Door de komst van eerst 
de trein en toen de vliegmachine 
kreeg het bloemendorp grote eco-
nomische kansen om hun bloemen 
naar het buitenland te exporteren en 
de producten wijd en zijd bekend te 
maken. Mede door Schiphol kreeg 
de naam Aalsmeer wereldwijd grote 
faam. We waren trots en blij met ons 
Schiphol. Door de explosieve groei 
van Schiphol kwamen er ook proble-
men. Ik herinner me nog het onder-
zoek dat een verontrustende huis-
arts verrichtte naar aanleiding van 
het feit dat er in Aalsmeer een bizar 
hoog aantal kankergevallen werd ge-
constateerd. Dat zou mogelijk mede 
door de uitstoot van bepaalde stoffen 
door vliegmachines zijn veroorzaakt. 
Met name werd ook de geluidsover-
last van het luchtverkeer een groot 
probleem. Dat had niet alleen nare 
gevolgen voor een aantal inwoners, 
maar ook de woningbouw stagneer-
de. Door de geluidsoverlast mocht er 
lange tijd niet meer gebouwd worden 
in Aalsmeer. Een gevolg daarvan was 
dan ook de grote woningnood in on-
ze gemeente en meer.
Vijftig jaar na de tweede wereld-
oorlog ontving onze gemeente een 
groep (oude) Canadese piloten als 
eervolle gasten. Ik was erbij toen de 
groep Canadezen uitgenodigd wer-
den om een vlucht te maken in ‘hun’  
oude Dakota. Het was op een mooie 
dag in mei en het werd een bijzon-
dere ervaring. Ik had een plaatsje bij 
de deur en naast de vleugel gekre-
gen. Dat gaf me een zekere verant-
woording, want voordat we de lucht 
in zouden gaan, werd ik uitgebreid 
door een vriendelijke, in ouderwets 
KLM-uniform gestoken, stewardess 
geïnformeerd wat ik moest doen in 
geval van nood. De stewardess de-
monstreerde me, uiterst kalm, hoe 
ik met een bepaalde handeling de 
deur kon ontgrendelen en de wijze 
waarop men vervolgens op de vleu-
gel kon stappen. Ik vond het nogal 
ingewikkeld, maar ik besloot om mijn 
best te doen als de nood aan de man 
kwam. Terwijl we naar de baan taxie-
den was men nog bezig om de bui-
tenkant van de Dakota te poetsen. 
Na enige tijd voelde ik dat het toe-
stel zich schrap zette en met knorrig 
brommende motoren opsteeg. Aan 
de knuppel zaten per toerbeurt, glim-
mend van genoegen, de oude Cana-
dese piloten. De Dakota ronkte on-
der andere over de Westeinderplas-
sen en de mensen zwaaiden vrien-
delijk vanuit hun boten naar ons. Ik 
vond het een bijzondere ervaring om 
deze vlucht samen met de piloten uit 
Canada mee te mogen maken.
Samen met (ex)burgemeester Joost 
Hoffscholte ben ik ooit nog eens be-
land in een vliegsimulator. Als je bin-
nen bent, waan je je in een echte 
cockpit. In de simulator leren pilo-
ten om te gaan met onder andere ca-
maliteiten. Ik verzocht de piloot-in-
structeur of hij de toen pas gebeur-
de Bijlmerramp kon simuleren, waar-
op Joost verschrikt mijn arm pakte 
en benauwd uitstootte: “Nee, niet 
doen, dat is verschrikkelijk!” Deson-
danks heeft de piloot een en ander 
laten zien en het was verschrikkelijk 
echt...
De beroemde piloot van de Ui-
ver die ooit de eerste langste tocht 
naar (en terug) Indië vloog, de piloot 
Mol, woonde in de Ophelialaan in 
Aalsmeer. Ik heb de wereldberoem-
de held leren kennen als een bijzon-
der sympathieke man die vaak met 
mijn schoonvader aan het schaak-
bord zat.
Terwijl ik deze column schrijf is het 
opvallend stil in de lucht. Door de uit-
barsting van de vulkaan in IJsland en 
de daardoor uitgestoten stofdeeltjes 
is er geen vliegverkeer meer moge-
lijk. Dat zal ongetwijfeld ook effect 
hebben op de import en export van 
bloemen en planten. Hoewel de stil-
te van het luchtverkeer enorm verve-
lend is in veel opzichten, is het nu al 
drie dagen en nachten een heerlij-
ke stilte, waar ik absoluut van geniet. 
Waarschijnlijk mag er weer gevlo-
gen worden als u dit leest. Maar het 
is wel een unieke ervaring: een stil 
Aalsmeer te ervaren zoals dat vroe-
ger ooit was.           Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

“We zijn er geruisloos uitgezet”
VVD verbaasd over gang van zaken 
rond coalitieonderhandelingen
Aalsmeer - Even pauze nadat de 
coalitieonderhandelingen voor vor-
ming van een college van burge-
meester en wethouders min of meer 
vastgelopen waren, dacht de VVD 
te hebben. De portefeuilleverdeling 
vormde het hete hangijzer. Nadat 
CDA, VVD en AB zo’n zes keer bij-
een waren geweest, was een proces 
afgesproken rond de te nemen be-
zuinigingsmaatregelen, een modus 
was gevonden rond de knip in de 
N201 en grofweg waren ook de por-
tefeuilles verdeeld. Het CDA zou zich 
gaan inzetten voor economische za-
ken en verkeer en vervoer, AB wilde 
heel graag de portefeuille ruimtelij-
ke ordening en woningbouw, even-
als de VVD. De gemeentesecretaris 
kwam er bij om met elke partij apart 
te spreken en maakte naar aanlei-
ding hiervan een model-verdeling. 
Het kwam er op neer dat de VVD 
ruimtelijke ordening zou krijgen en 
AB verantwoordelijk ging worden 
voor de andere helft, woningbouw. 
Maandag 29 maart dachten in ie-
der geval de fracties CDA en VVD er 
uit te zijn met elkaar. Echter de vol-
gende dag, dinsdag 30 maart, werd 
geen afrondend gesprek. 

Verkennend gesprek
Volgens AB was er niet onderhan-
deld, maar was een verkennend ge-
sprek gevoerd. Na een uur was het 
optimisme omgeslagen in pessimis-
me. AB had gesprekken gevoerd 
met de achterban en kwam met de 
eis de hele portefeuille ruimtelijke 
ordening en woningbouw te willen. 

Voor de VVD was dit ondenkbaar. 
“We hebben deze portefeuille de af-
gelopen vier jaar niet onverdienste-
lijk beheerd. We zijn er voor beloond 
door de kiezers”, legt VVD-lijsttrek-
ker en nog wethouder Berry Nijme-
ijer uit in een gesprek. Hij vervolgt: 
“AB kwam met een compleet andere 
verdeling. Overal waar de VVD had 
gestaan, stond nu AB. We waren 
compleet uitgekleed. Geen enkele 
oude portefeuille kregen we meer. 
Daarvoor hebben de kiezers niet 
voor de VVD gekozen.” Niet alleen 
de VVD, maar ook het CDA was ver-
bolgen over de andere verdeling en 
had aan AB te kennen gegeven de 
partij wispelturig en onrealistisch te 
vinden. Zonder resultaat gingen de 
drie fracties uiteindelijk uit elkaar. 

Uitgekleed
Even rust en na de Pasen weer ver-
der, dacht de VVD. Groot was de 
verbazing dat op tweede paas-
dag het CDA om de tafel is gegaan 
met opnieuw AB en nieuwe partner 
PACT en al de volgende dag bekend 
maakte nieuwe coalitieonderhande-
lingen te zijn gestart. De VVD was 
verbaasd. En niet uitgenodigd voor 
deze bijeenkomst en bekendmaking 
via een persbericht. “Normaal ga je 
in de raad vertellen dat je er niet uit-
komt en het toch nog gaat proberen 
of niet”, legt Nijmeijer uit. “Maar, we 
zijn er geruisloos uitgezet. We dach-
ten echt weer met het CDA en AB 
om de tafel te gaan voor nieuwe on-
derhandelingen over de verdeling 
van de portefeuilles en hier ook uit 

te zullen komen. Desnoods door alle 
portefeuilles in de lucht te gooien en 
kijken wie wat pakt, zeg maar.” Het 
gerucht dat de VVD juist de hand 
overspeeld heeft en te veel porte-
feuilles eiste, kan dus de doofpot in. 
“Is echt niet zo, we werden juist uit-
gekleed. We waren bereid te delen. 
Een coalitie met het CDA en AB za-
gen wij juist zitten. Met PACT wilden 
we niet meer verder. En de combi-
natie VVD, AB en PACT is overigens 
voor ons ook ondenkbaar.” 

Drie nieuwe wethouders
Berry Nijmeijer na vier jaar dus wet-
houder af. “Vanaf 30 april ben ik 
wethouder af. Ik had er geen reke-
ning mee gehouden. Ik ga kijken 
wat ik ga doen. Zit ik niet over in. 
Komt wel goed.” Natuurlijk blijft hij 
wel actief in de politiek. “We gaan in 
de oppositie. Echt een uitdaging, we 
gaan er honderd procent voor.” Het 
is overigens best lang geleden dat 
de VVD in de oppositie heeft geze-
ten. De laatste keer was van 1994 
tot 1997. Het ziet er naar uit dat bur-
gemeester Pieter Litjens drie nieu-
we wethouders aan zijn zijde krijgt. 
PACT heeft officieel bekend ge-
maakt Ulla Eurich het wethouder-
schap te geven. AB en CDA zwijgen 
nog, maar de geruchtenstroom is 
volop aan de gang. Geen Jaap Over-
beek, maar lijsttrekker Ad Verburg 
voor het CDA in het pluche en lijst-
trekker Gertjan Overbeek voor AB 
achter de bestuurderstafel.

Door Jacqueline Kristelijn.

Kinderen uit Wit-Rusland 
te gast bij burgemeester
Aalsmeer - De twee maanden ver-
blijf in Aalsmeer voor de 32 kinde-
ren uit Wit-Rusland zit er bijna op. 
Morgen, vrijdag 23 april, wordt een 
afscheidsavond gehouden met een 
barbecue voor deze jongens en 
meisjes en hun gastouders en aan-
staande maandag 26 april wordt 
in de bus gestapt voor de terug-
reis naar Rakin. Het bezoek van de 
Tsjernobyl-kinderen was natuur-
lijk niet compleet, zonder een ont-
vangst door de burgemeester en dit 
stond afgelopen vrijdag 16 april op 
het programma. Burgemeester Pie-
ter Litjens heette met echtgenote 
Saskia de jongens en meisjes, hun 
tolk, juf en begeleiders van harte 

welkom. De kids mochten plaatsne-
men in de raadzaal, de voorzitters-
hamer laten klinken en op de foto 
met de ambtsketting met of zonder 
Aalsmeers eerste man. Slechts een 
enkeling wilde alleen op de foto, de 
meesten vonden het toch het leuks 
om samen met de burgemeester ge-
kiekt te worden. Ook is de trappen 
opgelopen naar het dak van het ge-
meentehuis en hier werden de kin-
deren getrakteerd op een liedje door 
het carillon. De eerste noten waren 
even schrikken, best hard, zo dicht-
bij. Het bezoek werd besloten met 
het maken van een tekening over of 
van Aalsmeer en een spelletje bingo 
met prijs voor iedereen!

Watertoren staat nog meer in belangstelling

AB stelt vragen over hoge 
kademuurversterking
Aalsmeer - De fractie van AB heeft 
in het Beraad van donderdag 15 
april antwoord gekregen van het 
college op een aantal vragen die be-
trekking hebben op de kademuur-
versterking van de watertoren. Op 
de vraag of de gemeente als eige-
naar van de watertoren op de hoog-
te was gesteld van de uit te voeren 
werkzaamheden was het antwoord 
ja en de gemeente heeft zelf het ini-
tiatief genomen en is bovendien zelf 
verantwoordelijk voor deze werk-
zaamheden. De walkant maakt geen 
onderdeel uit van het monument. Bij 
de aanwijzing tot Rijksmonument in 
2002 is door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (voorheen Rijks-
dienst voor de monumentenzorg 
genoemd) een redengevende om-
schrijving opgesteld wat onder het 
monument valt. De kademuur is niet 
in deze omschrijving opgenomen en 
daarom is er geen monumentenver-
gunning nodig. De kapvergunning 
voor de bomen was in 2008 aan-
gevraagd. Deze was vervallen om-

dat niet binnen de termijn was ge-
kapt. Daarom is een nieuwe kapver-
gunning voor het kappen van bo-
men verleend en de aanvraag is van 
9 maart 2010. 

Steenbestorting
Het Bouwadvies Groot-Holland (on-
derdeel van monumentenwacht 
Noord-Holland) heeft onderzocht 
of het aanbrengen van basaltblok-
ken negatieve gevolgen kan hebben 
voor de fundering van de waterto-
ren zoals door AB gevraagd wordt. 
De bestorting heeft geen negatie-
ve gevolgen voor de fundering van 
de watertoren. Wel adviseert het bu-
reau om de verankeringen van de 
oude kademuur los te koppelen en 
dat advies wordt meegenomen met 
de geplande werkzaamheden. De 
kademuur behoort niet tot het mo-
nument en feitelijk heeft de steen-
bestorting de functie van de ka-
demuur overgenomen. Deze func-
tie is het handhaven van het maai-
veld rond de toren. Feitelijk heeft de 

muur door de steenbestorting de-
ze functie verloren en is onderhoud 
aan deze muur ook niet meer nodig. 
De steenbestorting heeft feitelijk de 
functie van de kademuur overgeno-
men. Door de Grontmij is een plan 
opgesteld voor het maken van de-
ze steenbestorting in dit is zodanig 
gedaan dat dan de zettingen van de 
betonnen keermuur kan worden op-
vangen. 

Bij de herinrichting van het gebied 
rond de watertoren zal worden na-
gegaan of verwijdering van de 
boomwortels wenselijk is en na de 
renovatie van de watertoren (twee-
de helft 2010) zal het gebied rond-
om de toren heringericht worden en 
hiervoor dient nog een plan te wor-
den opgesteld. Her gevaar van het 
wegspoelen van de grond zal hierin 
worden betrokken.
Portefeuillehouder Jaap Overbeek 
had de beantwoording aan het pa-
pier toevertrouwd en dat werd zeer 
op prijs gesteld. 

Beraad en Raad in ‘t kort
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad kende donderdag 15 april 
drie behandelstukken. De behande-
ling gericht op de goedkeuring van 
de begroting 2010 stichting AU-
RO  voor Openbaar Primair Onder-
wijs, met uitzondering van het on-
derdeel Motorisch Remedial Tea-
ching (loonkosten periode augustus 
tot en met december 2010) gaf aan 
dat er toch nog wel wat kritiek was 
op de te late aanlevering en het niet 
leveren van een nieuwe meerjaren-
begroting. Getracht is nog een be-
stuurlijk overleg in te plannen en dit 
blijkt niet eerder te kunnen dan in 
mei. Besloten is de begroting 2010 
alsnog in het eerste kwartaal 2010 

op de agenda van de raad te krij-
gen. Ondanks verbaasdheid en on-
gerustheid wordt raadsbreed beslo-
ten het voorstel te volgen nadat de 
wethouder de toezegging had ge-
daan de cijfers over 2009 in de late-
re discussie te betrekken. 
De behandelstukken Visiedocument 
Zorgwoningen Kudelstaart en Ver-
ordening Duurzaamheidsleningen 
Aalsmeer 2010 beleefden een eerste 
termijn en dat leverde nog tal van 
vragen en opmerkingen op bij alle 
fracties. In de vergadering van don-
derdag 29 april aanstaande worden 
beide onderwerpen nog een keer op 
de agenda gezet en vindt besluit-
vorming plaats.

Ulla Eurich kandidaat 
wethouder voor PACT
Aalsmeer - PACT Aalsmeer is de 
coalitieonderhandelingen met CDA 
en AB ingegaan met twee kandida-
ten voor het wethouderschap vanuit 
de kandidatenlijst. De keuze voor de 
definitieve kandidaat vindt plaats op 
basis van de portefeuilleverdeling. 
Tussen het bestuur en de fractie van 
PACT Aalsmeer heeft afstemming 
plaats gevonden over de te volgen 
procedure. Hierbij is er voor geko-
zen om bij de definitieve keuze de 
fractieassistenten en Willem Kikkert 

als volgende op de lijst te betrekken.  
De fractie heeft met beide kandida-
ten een gesprek gevoerd in aanwe-
zigheid van de waarnemend voorzit-
ter en de fractie heeft unaniem ge-
kozen om Ulla Eurich namens PACT 
Aalsmeer  voor te dragen als kandi-
daat voor het wethouderschap. Tij-
dens de algemene ledenvergade-
ring van vanavond, 22 april, zal een 
nadere toelichting worden gegeven 
en de leden gevraagd worden  de 
kandidatuur te bekrachtigen. 

Rapportage over voortgang in raad
Coalitiebesprekingen B&W
Aalsmeer - Technisch voorzitter van 
de coalitiebesprekingen Co Westra-
te heeft in het openbare Beraad op 
dinsdag 15 maart in de raadszaal de 
Raad geinformeerd over de vertrou-
welijke gesprekken die hij, terzijde 
gestaan door de griffier, als infor-
mateur heeft gevoerd met vertegen-
woordigers van elk van de fracties 
van de gemeenteraad in Aalsmeer. 
Daarna is in een aantal vergaderin-
gen, door hem geleid als “technisch 
voorzitter”, gepoogd een college van 
B&W samen te stellen bestaande uit 
(naast de burgemeester) een wet-
houder namens elk van de fracties 
CDA, AB en VVD. Een samenstelling 
die toen de “voorkeursvariant” is ge-
noemd. Bij het slagen van deze po-
ging zou een college ontstaan, dat 
kon rekenen op 17 van de 21 raads-
zetels, de grootst mogelijke meer-
derheid die binnen de Aalsmeerse 
gemeenteraad na de verkiezingen in 
2010 gevormd kan worden. 

Uitgangspunt voor het CDA, die 
de vergadering heeft bijeengeroe-
pen, was dat een ruime meerder-
heid gewenst was. De andere partij-
en hebben met dit uitgangspunt in-
gestemd. Voor PACT Aalsmeer gold 
bovendien dat zij zich, gelet op de 
verkiezingsuitslag, niet als eerste 
geroepen achtte wederom als col-
legepartij bestuurlijke verantwoor-
delijkheid te dragen. Aanvankelijk 
lieten de besprekingen een voor-
spoedig verloop zien. De zware pro-
grammatische kwesties waren: de 
“knip” in de N201 en de opkomende 
noodzaak van bezuinigingen, waar-
over in de naaste toekomst zware 
beslissingen genomen moeten wor-
den. De overige programmatische 
kwesties waren minder belangrijk of 
zelfs - materieel gesproken - afwe-
zig omdat daarover (ongeveer) ge-
lijk wordt gedacht. Helaas bleek het 
niet mogelijk overeenstemming te 
bereiken over de portefeuilleverde-

ling. Op donderdag 25 maart rezen 
de moeilijkheden. Nadat op ambte-
lijk niveau ideeën waren aangedra-
gen en gesprekken gevoerd met de 
onderhandelaars, is vervolgens ge-
tracht op dinsdag 30 maart tot over-
eenstemming te komen. Dit bleek 
niet mogelijk. Daarop is 24 uur be-
denktijd genomen. Op woensdag 31 
maart bleek dat een oplossing niet 
gevonden kon worden en is beslo-
ten de gesprekken te beëindigen. 
Daarvan is op 1 april mededeling 
gedaan in een persbericht, waar-
in wordt gesproken over een gro-
te teleurstelling voor de drie betrok-
ken partijen en waarin tevens werd 
aangekondigd dat de grootste par-
tij - het CDA - opnieuw het initiatief 
zou nemen en zo spoedig mogelijk 
een voorstel zou doen over de ver-
volgstappen. 

Wederkering
Vervolgens zijn bilaterale gesprek-
ken gevoerd tussen de onderhan-
delaars van CDA met achtereenvol-
gens PACT Aalsmeer, de VVD en AB. 
PACT Aalsmeer sprak een duidelij-
ke voorkeur uit voor het primair on-
derzoeken van een college bestaan-
de uit CDA, AB en PACT Aalsmeer 
en deze voorkeur was wederkerig. 
Op grond daarvoor is besloten deze 
mogelijkheid te onderzoeken zoals 
in een persbericht op 6 april is ge-
publiceerd. Indien deze coalitie tot 
stand komt, ontstaat er een meer-
derheid van 16 van de 21 raadsze-
tels, nog altijd een meerderheid die 
als zeer ruim kan worden gekwalifi-
ceerd. Het verloop van de gesprek-
ken sindsdien rechtvaardigt de ver-
wachting dat de beoogde coalitie tot 
stand zal komen. Met inbegrip van 
het consulteren van de betreffende 
afdelingsbesturen en de leden van 
de betreffende partijen lijkt het mo-
gelijk aan het einde van de maand 
april de besluitvorming te voltooien 
volgens Co Weststrate.

Watertoren blijft 
weekend dicht!
Aalsmeer - Komend weekend, za-
terdag 24 en zondag 25 april, staan 
de open dagen van de waterto-
ren gepland. Echter, door mogelij-
ke broedactiviteiten van een Slecht-
valkenpaar mag de toren niet open 
voor publiek. In mei zal het mo-
nument aan de Stommeerweg zo-
wel zaterdag als zondag weer tus-
sen 13.00 en 17.00 uur toegankelijk 
zijn. De organisatie is in handen van 
stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 
2000 en hier kunt u ook terecht voor 
nadere informatie: 06-51094994.

Aanhouding!
Uithoorn - De politie heeft vrijdag-
avond 16 april rond kwart over ne-
gen op de Arthur van Schendellaan 
een 16-jarige jongen uit Uithoorn 
aangehouden. De jongen bedreigde 
even daarvoor een 21-jarige buurt-
bewoner. Hij is voor onderzoek in 
verzekering gesteld.
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Vrijwilligersmiddag ANBO
Aalsmeer - De zon scheen op dins-
dagmiddag 13 april. Vanuit de Zot-
te Wilg op de Uiterweg was er een 
prachtig uitzicht op de Kleine Poel. 
Deze middag werd georganiseerd 
om de vele ANBO vrijwilligers te be-
danken voor hun inzet. Na een wel-
komstwoord en ontvangst met kof-
fie of thee en gebak was er direct 
al een geanimeerde stemming. Het 
programma van deze middag heet-
te: Kansen van generaties en stond 
onder leiding van Janny Oosterloo 
en Johan Jonker. Welke generaties 
zijn er en waarom is het belangrijk 
om dat te weten? Het blijkt uit een 
onderzoek van Professor Beckers 
dat gesproken kan worden van di-
verse generaties: De vooroorlogse 
generatie vanaf 1910 via de baby-
boomers vanaf 1946 tot aan de in-
ternetgeneratie van nu. Veel ANBO 
leden behoren tot de vooroorlogse 
generatie en de vraag was: Hoe be-
reiken we nu als seniorenpartij de 
volgende generatie, de babyboo-
mers, die vooral willen aansluiten bij 

maatschappelijke thema’s? Het was 
een leerzame maar vooral gezellige 
middag voor de vrijwilligers.

Stoomgemaal Cruquius
Het bestuur besluit meteen aan te 
sluiten op deze middag en organi-
seert daarom voor iedereen op don-
derdag 27 mei een trip naar Muse-
um De Cruquius. Stoomgemaal De 
Cruquius werd in 1849 in gebruik 
gesteld en samen met twee andere 
stoomgemalen pompten zij in ruim 
3 jaar het Haarlemmermeer leeg. De 
stoommachine waarmee dit gebeur-
de is de grootste ter wereld en is in 
volle glorie te aanschouwen. Daar-
naast zijn er in het prachtige ge-
bouw modellen van molens, pol-
dermaquettes en oude kaarten en 
prenten die een goed beeld geven 
van 2000 jaar strijd tegen het wa-
ter. Bent u er vaak langs gereden en 
altijd al gedacht daar moet ik een 
heen? Dan is dit uw kans. Voor na-
dere informatie of aanmelding: afd.
aalsmeer@anbo.nl

Burgemeesters arriveren in ambulance
Spoedpost Amstelland 
opent officieel haar deuren
Amstelveen - Onder grote be-
langstelling is donderdag 15 april 
Spoedpost Amstelland geopend.  
Hiermee is er één loket voor spoed-
eisende zorg in de regio gereali-
seerd. Spoedpost Amstelland biedt 
zowel acute huisartsenhulp als zie-
kenhuiszorg, naast een apothekers-
functie én op korte termijn een pilot 
voor acute thuiszorg in samenwer-
king met de Amstelring.
In een ambulance met sirene en 
zwaailicht arriveerden alle burge-
meesters uit de regio bij de Spoed-
post. Zij werden hartelijk ontvangen 
door Jacques Moors, voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Ziekenhuis 
Amstelland en Frank Lekanne De-
prez, voorzitter van het bestuur van 
Huisartsenpost Amstelland. De bur-
gemeesters boden hen een vaan-
del aan namens de Gemeenten in 
de regio. Jacques Moors sprak zijn 
dank uit en belichtte de totstandko-
ming van de Spoedpost. Hij meld-
de trots te zijn op alle betrokkenen 
die vanaf het eerste uur veel tijd en 
aandacht hebben gestoken in de-
ze samenwerking. Niet in de laatste 
plaats de andere samenwerkings-
partners zoals de Ambulancedienst, 
de Amstelring en de apotheek. 
Burgemeester Van Zanen benadruk-
te in zijn speech het maatschappe-
lijke belang van een voorziening als 
de Spoedpost voor de regio, me-
de namens zijn aanwezige collega’s 
uit Aalsmeer, Abcoude, Uithoorn en 
Ouder Amstel. De heer Van Zanen 
wees daarbij vooral ook op de spor-
tieve kanten van deze regio en dat 
daarbij helaas ook wel eens bles-
sures te betreuren zijn. Gelukkig is 
er nu de Spoedpost. In dit verband 
sprak hij zich uit voor de volgende 
slogan voor de Spoedpost “Topsport 
verbindt in Spoedpost Amstelland”.
Lekanne Deprez sprak zijn waarde-
ring uit voor de unieke samenwer-
king tussen huisartsen en specia-
listen in deze Spoedpost. Vanaf nu 
wordt het ook samenwonen onder 
het motto “Yes, we care!”.
Al vele jaren wordt er gesproken 
over het realiseren van een Spoed-
eisende Hulp. Na het besluit tot sa-

menwerking tussen de Huisartsen-
post en Ziekenhuis Amstelland is 
het snel gegaan. Begin maart van 
dit jaar was de nieuwbouw gereed 
en is de nieuwe locatie in gebruik 
genomen. Hierdoor is het mogelijk 
geworden om één acute zorg loket 
binnen onze regio te creëren. De 
patiënt met een acute zorg vraag is 
altijd aan het juiste adres en wordt 
naar de goede zorg verlener verwe-
zen., huisarts .

Wanneer naar de Spoedpost?
Overdag tussen 8.00 en 17.00 uur 
kunnen patiënten terecht bij hun ei-
gen huisarts of diens waarnemer. 
Tussen 17.00 en 08.00 uur én in het 
weekend is de eigen huisarts niet 
bereikbaar. Voor acute vragen kun-
nen patiënten dan contact opnemen 
met de Huisartsenpost. 
Voor eerste hulp kunnen patiënten 
vanaf 15 april, 7 dagen per week, 
tussen 08.00 en 22.00 uur, direct 
naar de Spoedpost komen voor me-
disch specialistische hulpverlening. 
Van 22.00 tot 8.00 uur is de Spoed-
post gesloten. Dit geldt zowel door-
deweeks als in het weekend. Heb-
ben patiënten tussen 22.00 en 8.00 
uur Eerste Hulp nodig, dan kan 
contact opgenomen worden met 
VUmc.

Pilot acute thuiszorg Amstelveen
Met Amstelring Thuiszorg in de re-
gio Amstelveen is een pilot opge-
zet om acute thuiszorg te regelen 
voor patiënten die na bezoek van 
de Spoedpost direct thuis hulp no-
dig hebben. Deze testperiode gaat 
in mei 2010 starten. Het betreft een 
unieke samenwerking, die het mo-
gelijk maakt dat patiënten na be-
handeling niet in het ziekenhuis be-
landen, maar snel en veilig thuis 
verder kan herstellen.
Het betreft voorlopig een testperio-
de, waarna met de betrokken orga-
nisaties bekeken gaat worden hoe 
deze dienstverlening is verlopen. Op 
basis hiervan worden afspraken ge-
maakt voor de toekomst en beke-
ken of uitbreiding in de regio mo-
gelijk is.

Hart onder de riem met bloemen
Moment voor compliment 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - In het programma ‘Zo-
maar’ bij Radio Aalsmeer gepresen-
teerd door Timms en Lammerts zijn 
de medewerkers van Hoogvliet aan 
de Aalsmeerderweg in samenwer-
king met ‘Moment voor een Compli-
ment’ in het zonnetje gezet. Op een 
bijzondere vocale manier zijn zij ge-
prezen voor hun inzet en enthou-
siasme. Het programma ‘Zomaar’ 
van Timms en Lammerts is een in-
teractief programma op de woens-
dagmiddag tussen 14.00 en 17.00 
uur. De inbreng van de luisteraar 
wordt zeer op prijs gesteld en me-
de daardoor kan het ‘Moment voor 

een Compliment’ uitgedeeld wor-
den. Elke week wordt, in samenwer-
king met een lokale bloemist, ook 
een boeket uitgedeeld. 

Weet jij ook iemand die in het zon-
netje gezet moet worden of een 
hart onder de riem nodig heeft? 
Laat het dan weten. Schrijf naar 
Radio Aalsmeer onder vermelding 
van ‘Zomaar’, Postbus 246, 1430 
AE Aalsmeer of mail naar info@
radioaalsmeer.nl. De lokale zen-
der is te beluisteren via de kabel op 
99.0 en de ether op 105.9 en via de 
livestream www.radioaalsmeer.nl.

Voorzitter Stommeer verlaat wijkraad

Henk Siecker kijkt terug 
op een geslaagde tijd!
Aalsmeer - Na achttien jaar, ech-
ter met tussenpozen, verlaat Henk 
Siecker de wijkraad van de Stom-
meer. Siecker was is medeoprichter 
en heeft de afgelopen achttien jaar 
verschillende taken vervuld binnen 
de raad. Als voorzitter heeft Henk 
zich onder andere hard gemaakt 
voor extra, ‘hoe heet dat, dat je het 
geluid zegmaar tegen gaat’, (isola-
tie) om zo de overlast van Schiphol 
te beperken. Wegens gezondheids-
omstandigheden is het voor de in-
middels bijna tachtigjarige Henk 
verstandiger om te verhuizen. Van-
af 1 juni krijgt Siecker de sleutel en 
zal hij zijn geliefde Stommeer inrui-
len voor Aalsmeer-Oost.

Van Ermelo naar Aalsmeer
Al vanaf oktober 1990 zet Henk 
Siecker zich in voor de wijk Stom-
meer. De wijk waar hij vanaf 1959 
woont. Echter Siecker is niet een 
geboren Aalsmeerder. Siecker werd 
tachtig jaar geleden geboren in de 
nu hippe badplaats Bloemendaal 
aan Zee. Henk kan zich daar niet 
veel van herinneren. Als vierjarige 
jongen verhuisde hij naar de an-
dere kant van Nederland. Het ge-
zin streek neer in het Gelderse Er-
melo. Daar maakte zij de oorlog 
mee. Na de oorlog probeerde de va-
der van Henk zijn werk als hovenier 
weer op te pakken. Een hovenier is 
iemand die tuinen en groenobjec-
ten aanlegt, onderhoudt, ontwerpt 
en inricht. Echter de vooroorlogse 
klanten van vader Siecker hadden 
geen geld meer voor het onderhoud 
van de tuinen. Gedwongen trok het 
gezin richting Aalsmeer waar vader 
aan het werk kon in de Aalsmeerse 
kassen. Een goede beslissing bleek 
later, want in Aalsmeer ontmoette 
Henk zijn vrouw. Helaas werd zijn 
vrouw later erg ziek. Mede hierdoor 
stapte Henk in maart 2004 al eerder 
uit de wijkraad. Het voorzittersbloed 

begon toch weer te kriebelen en in 
2006 stapte Henk weer terug in de 
raad. Spijtig genoeg is Henks vrouw 
inmiddels overleden. Gelukkig heeft 
hij nog veel familie en vrienden om 
zich heen. “Ik kan de deur niet uit 
zonder een bekende tegen te ko-
men”, lacht Siecker. Henk is de trot-
se vader van twee dochters en één 
zoon. Naast vader is hij opa van zes 
kleinkinderen en mag hij zich zelfs 
overgrootopa noemen van twee 
achterkleinkinderen.

Voorzitter gezocht 
Een bekende Aalsmeerder is hij 
zeker. Ook burgemeester en wet-
houders noemen hem gewoon bij 
de voornaam. Dit heeft hij niet al-
leen te danken aan de wijkraad van 
de Stommeer. Henk heeft zich al-
tijd nauw ingezet voor zijn naas-
ten. Vanaf 1977 tot 2002 zat hij in 
het EHBO-bestuur van Aalsmeer. 
Daarnaast was hij ook voorzitter van 
de bewonerscommissie van Stom-
meer. Voor zijn werk heeft hij ver-
schillende prijzen ontvangen. In 
1998 was Henk één van de genomi-
neerden voor de Jan Goulooze tro-
fee. Dit gebaar is een initiatief van 
de Nieuwe Meerbode en vernoemd 
naar de oud-directeur van de krant, 
Jan Goulooze. De trofee is een eer-
betoon aan een Aalsmeerder die 
zich belangeloos heeft ingezet voor 
Aalsmeer, maar daarbij altijd op de 
achtergrond is gebleven. Daarnaast 
is Henk benoemd tot lid van de Or-
de van Oranje-Nassau voor zijn vrij-
willigerswerk in Aalsmeer. Met een 
nog niet helemaal gerust hart ver-
laat Siecker zijn wijkraad. 
Jammer vindt Henk het dat hij niet 
verder betrokken is bij het traject 
N201, het bouwen van een hoog ap-
partementencomplex bij de Spoor-
laan en de aanleg van de Noord-
vork bij de Stommeerkade. Er is nog 
geen nieuwe voorzitter benoemd. 

Hierbij roept hij mensen op om zich 
meer te bemoeien met de Stom-
meer en zichzelf kandidaat te stel-
len als voorzitter. Toch denkt Henk 
dat dit weer goed komt. “Wanneer 
er een nieuwe voorzitter gekozen is, 
heb ik het volste vertrouwen in de 
wijkraad.” Toen bekend werd dat hij 
ging verhuizen naar Aalsmeer-Oost 
kreeg Siecker meteen een nieuwe 
aanbieding. Hij werd gevraagd als 
voorzitter van de wijkraad in Oost. 
Henk heeft echter vriendelijk be-
dankt voor deze functie. “Ik word 
dit jaar tachtig, misschien kun-

nen ze beter op zoek naar iets jon-
gers”, vervolgt Henk. Wel zal hij en-
kele vergaderingen bijwonen en de 
raad van advies voorzien. Toch is hij 
het voorzittersbloed niet helemaal 
kwijt. Want in zijn nieuwe huis start 
Siecker een bewonerscommissie. 
Henk gelooft dat een commissie al-
tijd handig is. 
“Met z’n allen sta je sterker dan al-
leen. Door middel van zo’n commis-
sie blijft er altijd onderlinge duide-
lijkheid en weet iedereen waar hij of 
zij aan toe is”. 
Op de vraag wat zijn favoriete plek 
in zijn Stommeer is hoeft hij niet 
lang na te denken. Het is zijn eigen 
huis in de Hugo de Vriesstraat. “Ik 
woon hier al 51 jaar, en nog steeds 
met plezier”. De derde woensdag in 
mei vindt de laatste wijkraadverga-
dering plaats met Henk Siecker als 
voorzitter. “Als ik terugkijk, kijk ik te-
rug op een uitermate geslaagde tijd 
in de Stommeer”, besluit Siecker.  

Door Kevin Lamers.

Dagje uit met stichting Peuterfonds
Visles leerlingen De Dolfijn
Aalsmeer - De aanlegsteigers van 
groot café De Zotte Wilg waar nor-
maal gesproken de watersporters de 
boot kunnen aanmeren en genieten 
van een heerlijk glas of een goede 
maaltijd, boden op zaterdag een ge-
heel andere aanblik. In de heerlijke 
voorjaarszon, zaten allemaal kinde-
ren met zwemvesten en hengels te 
genieten op de steigers. Zij probeer-
den fanatiek een visje te vangen en 
werden 1-op-1 begeleid door vol-
wassenen met allen een blauwe jas 
en een bordeauxrode cap. Wat was 
hier nu aan de hand? Vanaf een uur 
of 10 in de ochtend waren de kinde-
ren van SBO De Dolfijn ontvangen 
door een groep enthousiaste vrijwil-
ligers van de Stichting Peuterfonds. 
De Dolfijn is een school voor Speci-
aal Basis Onderwijs in Uithoorn die 
haar deuren opent voor kinderen 
met leer- en ontwikkelingsproble-
men of extra aandacht nodig heb-
ben bij hun sociale ontwikkeling. En 
voor hen was door Het Peuterfonds 
een dagje uit georganiseerd in sa-
menwerking met De Zotte Wilg. Het 
jachthavenrestaurant had voor de-
ze zaterdag geheel belangeloos de 
locatie ter beschikking gesteld aan 
het Peuterfonds, een stichting die 
organiseert kostenloos evenemen-
ten voor kinderen met gezondheids-
problemen of een beperking door 
heel Nederland organiseert. Samen 
met de vrijwilligers van het Peuter-
fonds probeerden een groep kin-
deren van De Dolfijn vanaf de stei-
gers een visje te vangen, terwijl het 
tweede deel van de groep in boot-
jes een mooie tocht maakten over 
de plassen. 
De lunch werd ook helemaal ver-
zorgd door De Zotte Wilg en tijdens 
het eten vermaakte een clown de 
kinderen op het zonnige terras. In 
de middag gingen de kinderen weer 
fanatiek verder met varen en vissen 
en ook nu weer onder begeleiding 
van de vrijwilligers. Aan het einde 
van de middag was er een heuse 
prijsuitreiking waarbij alle kinderen 
een medaille ontvingen en er ook 
nog een Peuterfondsbeker werd uit-
gereikt aan David, de jongen die de 
grootste brasem van de dag had 

gevangen, deze was maar liefst 48 
centimeter. Hierna kwamen de ou-
ders de dolgelukkige kinderen weer 
ophalen en, alsof het feest nog niet 
compleet was, kregen alle kinderen 
een eigen vishengel mee naar huis. 
Tevreden zag Ruud Schwegler, pen-
ningmeester van Stichting Peuter-
fonds, de kinderen weer vertrekken. 
“Het kost een hoop energie om deze 
evenementen te organiseren, maar 
dat ben je eigenlijk alweer verge-
ten vanaf het eerste moment dat je 
al die gelukkige gezichtjes van de 
kinderen ziet en het enthousiasme 
waarmee onze vrijwilligers zo’n eve-
nement oppakken. Dit is het eerste 
evenement dat we dit jaar vanuit de 
Stichting hebben georganiseerd en 
we gaan er nog minimaal vijf orga-
niseren voor kinderen die een zor-
geloze dag keihard kunnen ge-
bruiken. Al onze vrijwilligers staan 
te trappelen van ongeduld om ook 
weer bij de volgende evenementen 
aanwezig te zijn.” Ruud doelt hier-
mee op de ruim 130 vrijwilligers die 
zich al hebben aangemeld, ondanks 
dat de Stichting pas anderhalf jaar 
jong is. In mei 2009 heeft Sportvis-
serij Nederland, het belangrijkste 
orgaan voor hengelsport in Neder-
land, besloten om hoofdsponsor te 
worden van de stichting.
Voor meer informatie over het 
Peuterfonds, kunt u de website 
 www.peuterfonds.nl bezoeken.

Henk wint bij 
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Klaverjassen, jo-
keren en ook biljarten staan op het 
programma. Op  donderdag  15 april 
is het klaverjassen gewonnen door 
Henk de Jong met 5590  punten, 
gevolgd door Jaap Weij met 5133 
punten en Willem Buskermolen met 
5102 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Janny Lubbert met 113 
punten en op de tweede plaats is 
Jan Bon geëindigd met 233 punten.

Koppelsjoelen 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Donderdag 15 april is  
de laatste sjoelavond van het sei-
zoen gespeeld bij buurtvereniging 
Oostend. Het was koppelsjoelen en 
is gewonnen door mevrouw T. v.d. 
Maden en de heer K. Kooyman. Op 
twee zijn de heren H. van der Stroom 
en R. de Boer geëindigd en op drie 
de dames E. Schuit en G. Kooy. De 
poedelprijs was voor mevrouw R. v. 

Schaik en de heer W. v.d. Merbel. 
Groepswinnaars van dit seizoen zijn 
de heren S. Kooy, W. v.d. Merbel en 
Jacq. Bleeker en mevrouw R. v.d. 
Koppel. Zij gingen allen met een rol-
lade naar huis. Tot slot werd het ge-
luksspel gespeeld. Er werden twee 
pogingen gedaan. 
Na een onderlinge strijd eindig-
de de heer R. de Boer op de eer-
ste plaats en ging met de taart naar 
huis. Het was een gezellige afslui-
ting. In september gaat er weer ge-
sjoeld worden in ‘t Middelpunt in de  
Wilhelminastraat.  
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Glowgolfen met De Binding
Aalsmeer - Woensdag 14 april is De Binding gaan Glowgolfen in Aalsmeer. 
24 Meiden en jongens hebben de baan getrotseerd en hebben het spelletje 
fanatiek gespeeld. Daarna heerlijk patat gegeten met iets lekkers en een ijsje 
toe. Kortom, een hele leuke middag! Wekelijks organiseert De Binding allerlei 
activiteiten voor jeugd in Aalsmeer bij de Binding Boven in de Zijdstraat en De 
Binding Oost aan de Machineweg en op de Binding Zolder in Kudelstaart. Kijk 
voor meer informatie op www.debinding.nl.

Orkest ‘Jong Sursum’ zoekt 
beginnende muzikanten
Aalsmeer - Dirigent en leden van 
muziekvereniging Sursum Corda 
gaven afgelopen vrijdag een work-
shop bij muziekschool de Hint. De 
dirigent legde uit hoe geluid ont-
staat en hoe je geluid krijgt uit met 
name blaasinstrumenten. Leerlin-
gen van de Oosteinderschool na-
men enthousiast van de mogelijk-
heid gebruik om de diverse mu-
ziekinstrumenten uit te proberen. 
Als je muzieklessen wilt gaan vol-
gen op een blaasinstrument of op 
slagwerk kun je via Sursum Corda 
HaFa-korting krijgen op de lesgel-
den bij muziekschool de Hint. Ook 
heeft de muziekvereniging diverse 
(blaas) instrumenten beschikbaar 
voor leden van de vereniging. Het 
is dus best interessant om via Sur-
sum Corda les te halen bij de mu-
ziekschool. Jeugd- en opleidings-
orkest Jong Sursum is op zoek naar 

nieuwe muzikanten. Heb je al een 
paar maanden muziekles gehad 
op een blaasinstrument of op slag-
werk? Kom dan meespelen bij Jong 
Sursum. Jong Sursum is een harmo-
nieorkest dus naast koperen blaas-
instrumenten kunt je ook meespe-
len op onder andere saxofoon, kla-
rinet, hobo, fagot of dwarsfluit. Tot 
de zomervakantie 2010 kun je gratis 
mee komen spelen. Probeer het ge-
woon een keer! Het jeugdorkest re-
peteert iedere vrijdag van 18.45 tot 
19.45 uur in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat . Voor meer inlichtingen 
kan contact opgenomen worden 
met de secretaris via 0297-344334. 
Of kom langs bij het kraampje van 
Sursum op de open dag van mu-
ziekschool de Hint aanstaande za-
terdag 24 april in de Christinalaan te 
Uithoorn. Ook de diverse muziekdo-
centen zijn deze dag aanwezig.

Atletiek: AVA Aalsmeer
Zaterdag schoolatletiekdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
24 april wordt op de atletiekbaan 
aan de Sportlaan weer de jaarlijk-
se schoolatletiekdag gehouden voor 
alle basisscholen van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Ruim tweehonderd kin-
deren zullen ook dit jaar weer strij-
den om de ereplaatsen. Voor ie-
der kind is er zoals gebruikelijk 
een mooie prestatiekaart beschik-
baar en voor de eerste drie kinde-
ren per onderdeel  per categorie zijn 
er uiteraard medailles te verdelen. 
De weersvooruitzichten zijn heel be-

hoorlijk en de organisatie hoopt dan 
ook op een sportieve dag met veel 
publiek langs de lijn.
Dus bent u een sportliefhebber en 
houdt u van atletiek of doet u kind 
of kleinkind misschien mee aan de-
ze wedstrijden? Schroom niet en 
kom even kijken op de baan aan de 
Sportlaan. Deze schoolatletiekdag 
begint om 10.00 uur met de groe-
pen zes zeven en acht en vanaf 
13.00 uur zullen de jongste groepen 
drie, vier en vijf de strijd met elkaar 
aan binden.

Groep 8 Samen Een op Texel
Aalsmeer - Groep 8 van basisschool 
Samen Een is terug van hun vier-
daags kamp op Texel. Helemaal vro-
lijk, maar moe en zonverbrand, stap-
te de groep uit de bus afgelopen vrij-
dag 16 april. Het was een week met 
heel mooi weer, Texelse activiteiten, 
spannende spellen in het bos en 
een kampvuur. Met z’n allen ‘slapen’ 
op de slaapzaal en proberen over te 
lopen over en weer. En mocht het 
overlopen eindelijk lukken, lag de 
tegenpartij al lekker te slapen! Dat 
werd dan niet zo succesvol gevon-
den volgens de kinderen, helaas. De 
groep is met een boot meegeweest, 
om op garnalen te vissen. Onder-
weg werden ook veel zeehondjes 

gezien. Het juttersmuseum werd 
bezocht, een man vertelde over het 
jutten op Texel. Zelf werd ook ma-
teriaal op het strand gevonden. Ze 
maakten er een kunstwerk van. Op 
de laatste dag werd een speur-
tocht gefietst, met onderweg vragen 
over het eiland. De tocht was 40 ki-
lometer, een hele prestatie. Ook ‘s 
avonds laat was er een keer speur-
tocht, dan door het bos. De kamplei-
ding liet de kinderen schrikken door 
zich als spook te verkleden. Afge-
sloten werd met een gezellige bonte 
avond. De dag erna gingen de kin-
deren alweer naar huis. Het was een 
superweek, waar nog lang op terug 
gekeken zal worden.

Activiteiten bij de Binding 
Aalsmeer - Op woensdag 28 april 
staat van 13.00 tot 15.00 uur kok-
kerellen op het programma van de 
BindingBoven in de Zijdstraat 53. 
De kosten zijn 3,50 euro en de mid-
dag is bedoeld voor kinderen uit de 
groepen 5 tot en met 8 van de ba-
sisschool. Er kunnen maximaal 8 
koks meedoen. Aanmelden kan via 
lenneke@debinding.nl. Elke vier-
de woensdag van de maand is het 
filmmiddag bij de BindingBoven. 
Woensdag 28 april draait om 15.30 
uur de nieuwste film van het Huis 
Anubis, De wraak van Arghus. Deze 
film is geschikt voor kinderen vanaf 
6 jaar en de entree bedraagt  2 euro. 
Op donderdag 29 april organiseert 
de BindingBoven een Koninginnen-
acht voor de groepen 5 tot en met 
8 van de basisschool. Van 18.00 tot 
20.00 uur worden spelletjes gedaan, 
geknutseld en gekookt. Van 20.00 
tot  ongeveer 21.30 uur draait een 
film. Entree 4 euro. Graag van tevo-
ren opgeven. Er kunnen maximaal 
15 kinderen meedoen!

De BindingZolder
Op 23 april is er van 14.00 tot 18.00 
uur weer inloopmiddag voor 10- tot 
en met 15-jarigen op de Binding-
Zolder aan de Haya van Someren-
straat 35. Jongeren zijn welkom om 
te komen computeren, spelletjes te 
spelen, kletsen, tv kijken en nog veel 
meer.  Kosten: gratis. Ook op 23 april 
organiseert de BindingZolder in sa-
menwerking met ’t Gilde een dis-
co met als thema ‘Ik hou van Hol-
land’. Van 18.30 tot 20.00 uur wor-
den de groepen 1 tot en met 5 van 
de basisschool welkom geheten en 
van 20.00 tot 22.00 uur de groepen 
6 tot en met 8. De entree bedraagt 1 

euro. De disco is bij ’t Gilde aan de 
Graaf Willemlaan 3. Op dinsdag 27 
april gaan er van 15.30 tot 17.30 uur 
op de Zolder armbanden gemaakt 
worden die verkocht worden op ko-
ninginnendag. De workshop is voor 
jeugd in de leeftijd van 10 tot en met 
15 jaar en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Opgeven bij inge@de-
binding. Op 27 april is van 19.00 tot 
20.00 uur ook al weer de derde les 
van de Dansworkshop bestemd voor 
jongeren van 10 tot en met 15 jaar. 
Op woensdag 28 april gaan op de 
Zolder van 14.00 tot 16.00 uur jam  
gemaakt worden en cakejes gebak-
ken. Deze activiteit is bestemd voor 
kinderen van groep 4 en 5 en de 
kosten zijn 3,50 euro. Zolder 4 kids 
is maandelijks voor kinderen die in 
groep 4 en 5 zitten. Vrijdag 30 april 
neemt de Binding van 9.00 tot 12.00 
uur deel aan de vrijmarkt in Ku-
delstaart om de zelfgemaakte arm-
banden (en nog wat andere spullen) 
te verkopen. Het verzamelen is van-
af 8.30 uur bij de Binding Zolder. Wi-
le mee wil helpen met het verkopen 
van de spullen kan zich opgeven bij 
inge@de binding.nl. Leeftijdscate-
gorie: 10 tot en met 15 jaar.

De Binding Oost
Op dinsdag 27 april  is er van 15.15 
tot 17.30 uur inloop in de Binding 
Oost aan de Machineweg.  En op 
woensdag 28 april wordt er van-
af 13.15 uur weer geknutseld. Een 
spaarpot of geldkistje maken met 
allemaal leuke spullen staat op het 
progarmma. Versier de handige 
doos met papier, stickers, touw, lap-
jes of allemaal te gelijk! Leef je uit 
voor 2 euro. Geef je wel even op bij 
eveline@debinding.nl.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 FIQAS 5e op NK
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17 
april speelden de jongens van de 
B1 van FIQAS Aalsmeer om het Ne-
derlands kampioenschap zaalhand-
bal in Sporthallen Zuid. Het toernooi 
waar ze met z’n allen een heel sei-
zoen naar toegewerkt hebben. Er 
was veel publiek vanuit Aalsmeer en 
zelfs alle spelers van Heren 1 waren 
aanwezig. De jongens zaten in een 
poule met E&O, Vrone en BFC: al-
le drie bekende ploegen. De eerste 
wedstrijd speelden ze tegen E&O. 
Deze wedstrijd werd uiteindelijk met 
26-18 gewonnen. De laatste wed-
strijd tegen BFC moest ook gewon-
nen worden, om zo de kruisfinales 
te halen voor een plek bij de eerste 
vier van Nederland. FIQAS Aalsmeer 
begon sterk en er werd vooral goed 
verdedigd. In de rust stond er een 
gelijke stand van 10-10 op het sco-
rebord en ook de eindstand was ge-
lijk: 21-21. De B1 had -  net als E&O 
- 3 punten, maar omdat zij de on-
derlinge wedstrijd gewonnen had-
den, gingen zij naar de kruisfinales 
en moest FIQAS Aalsmeer tegen de 
nummer 4 uit de andere poule spe-
len. De jongens waren enorm teleur-
gesteld en dus ook moeilijk te moti-

veren voor deze wedstrijd tegen Co-
metas. Toch waren ze duidelijk wel 
sterker dan deze jongens. Na een 
ruststand van 14-6 werd de wed-
strijd winnend afgesloten met een 
stand van 26-11. Omdat Vrone verlo-
ren had in de kruisfinale moesten ze 
de laatste wedstrijd tegen Swift spe-
len. Ook voor deze jongens waren 
ze veel te sterk en na een ruststand 
van 13-6 werd er gewonnen met 27-
13. BFC werd uiteindelijk kampioen, 
het team waar FIQAS Aalsmeer ge-
lijk tegen had gespeeld. Toch waren 
de ouders, trainers en coaches trots 
op de mannen van de B1. Aalsmeer 
wwas toch wel mooi vijfde van Ne-
derland geworden! De ploeg hoopt 
nu nog op het NK veldhandbal. De 
B2 jongens hebben een 31-17 over-
winning weten te behalen in Dron-
ten en ook de C1 meiden zitten he-
lemaal in een overwinningsroes. Af-
gelopen zaterdag moest gespeeld 
worden tegen Zeeland en opnieuw 
werd gewonnen met dit maal 12-6. 
Doelpunten zijn gemaakt door: Fal-
lon en Britt 3, Demi, Iris en Michel-
le 2. De meiden staan prachtig bo-
venaan met drie gewonnen wed-
strijden!

Foto: Don Ran.

Weekend kamperen in het Bos
Scouting Nederland viert 
jubileum met wedstrijden
Aalsmeer - 2010 Is een jubileum-
jaar voor Scouting Nederland, de 
organisatie bestaat 100 jaar. In het 
weekend van 16 tot 18 april hebben 
300 scouts uit de regio Amsterdam-
Amstelland het jubileumfeestje ge-
vierd met wedstrijden in het Am-
sterdamse Bos. In totaal 36 teams 
met jongeren van 11 tot 15 jaar uit 
onder andere Amsterdam, Amstel-
veen, Aalsmeer, Badhoevedorp, Uit-
hoorn, Nieuw-Vennep en Mijdrecht 
namen deel aan dit sportieve festijn. 

Samen met een organisatie van 90 
vrijwilligers hebben zij in een tijde-
lijk mini-dorp in het Amsterdamse 
Bos gekampeerd. Diverse talenten 
werden getest bij de scouts, waar-
onder zingen, koken op houtvuur en 
diverse behendigheidsspelen. Na-
tuurlijk was er ook ruimte om ge-
zellig bij het kampvuur te zitten. De 
organisatie is driekwart jaar bezig 
geweest met de voorbereidingen. 
Maar niet voor niets, er wordt terug 
gekeken op een geslaagd weekend.

Veel  talent op D-pupillentoernooi
Topclubs zondag bij RKDES
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
25 april wordt op het sportcom-
plex van RKDES aan de Wim Kan-
dreef voor de twintigste keer een 
groot toernooi voor D-junioren ge-
speeld. Het jeugdbestuur van  voet-
balvereniging RKDES is er opnieuw 
in geslaagd een toernooi te organi-
seren waaraan D-elftallen van vijf 
topclubs uit het betaalde voetbal en 
de Alphense Boys en Argon zullen 
deelnemen. 
De goede organisatie maar ook de 
uitstekende accommodatie van de 
Kudelstaartse vereniging zijn en-
kele belangrijke afwegingen voor 
de clubs om ieder jaar weer terug 
te komen. De deelname van KNVB, 
Argon, AZ, Volendam, Heerenveen 
en Sparta, maar ook de deelname 
van RKDES, staat garant voor een 
dag vol fantastisch en spannend 
voetbal op topniveau en waarvan ie-
dere voetballiefhebber kan genie-
ten. Of er op dit toernooi opnieuw 
toekomstige topvoetballers te be-
wonderen zijn, zal de toekomst uit-
wijzen. Vast staat echter dat er in-
middels veel spelers in de Eredivi-
sie of zelfs bij buitenlandse topclubs 

voetballen die ooit aan het RKDES-
toernooi hebben deelgenomen. De 
ploegen zijn voor dit toernooi inge-
deeld in twee poules: Poule A be-
staat uit RKDES, AZ,  KNVB WEST 
1 en Sparta en poule B uit Argon, 
Heerenveen, Alphense Boys en Vo-
lendam. Het toernooi start om 10.00 
uur met de eerste poulewedstrijden. 
Alle wedstrijden hebben een speel-
duur van twee keer vijftien minu-
ten. In de middagpauze wordt voor 
de spelers en begeleiders van al-
le elftallen een lunch verzorgd. Om 
13.15 uur wordt het programma ver-
volgd met de laatste poulewedstrij-
den, waarna om 14.30 uur de hal-
ve finalewedstrijden gespeeld wor-
den. Om 15.10 uur vinden de wed-
strijden plaats om de vijfde tot en 
met de achtste plaats. 
De middag wordt afgesloten met 
een wedstrijd om de derde en vier-
de plaats en de finalewedstrijd tus-
sen de beide winnaars van de kruis-
finales. Deze beide wedstrijden be-
ginnen om 15.50 uur. De prijsuitrei-
king vindt direct na afloop van deze 
wedstrijden om ongeveer 16.25 uur 
plaats. Publiek is van harte welkom.

SV Omnia turnster Ilze van 
der Geest rayonkampioene!
Aalsmeer - Op zondag 18 april 
vond de finale toestelturnen plaats 
van het rayon Amsterdam in de la-
gere divisies. De turnsters, die bij 
de voorwedstrijden bij de beste tien 
geëindigd waren, mochten aan de-
ze finale meedoen. Op zich dus al 
een hele prestatie als je aan deze fi-
nale mee mag doen. Van SV Omnia 
hadden onder leiding van trainsters 
Gerda Kockelkorn en Anneke Nap 
in de categorie pre-instap (meis-
jes geboren in 2002) twee turnsters 
zich voor deze finale geplaatst: Tes-
sa Nederstigt en Ilze van der Geest. 
Bij de voorwedstrijden stonden ze 
resp. op de achtste en eerste plaats 
van de 41 deelneemsters. Bij de-
ze finale wist Tessa zich duidelijk te 
verbeteren en kwam met 48,60 pun-
ten op de vierde plaats. Een mooie 
prestatie! Ilze maakte op de even-
wichtsbalk een prachtige zweef-
stand en hoge zwaaien aan de 
brug. Hierdoor wist ze weer de eer-
ste plaats te bereiken met een sco-
re van 52,30 punten en werd ze dus  
rayonkampioene!
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Aalsmeer - Hoeveel nieuwe in-
woners zullen al een bezoek aan 
Aalsmeers trots, de watertoren, 
hebben gebracht? Het kan in prin-
cipe elke maand, want het monu-
ment opent zijn deuren ieder laat-
ste weekend van de maand. In prin-
cipe, want als de nestkast op de bo-
venste verdieping van de toren ge-
vuld is met een broedende slecht- 
of torenvalk, vervalt het open week-
end eind april en wellicht ook in mei. 
Tijdens het totstandkomen van de-
ze Watersport Special was nog niet 
helemaal zeker of de bijzondere 
valksoort (slechtvalk) inderdaad de 
nestkast als broedplaats had uitge-
kozen. Mocht het niet zo zijn, dan 
kan de watertoren ‘gewoon’ eind 
april weer open voor belangstel-
lenden. Dit open weekend zou dan 
aanstaande zaterdag 24 en zondag 
25 april zijn. Informatie hierover kan 
worden opgevraagd bij de stichting 
die de open dagen verzorgt: Initia-
tiefgroep Aalsmeer 2000, bereikbaar 
via telefoonnummer 06-51094994.

Renovatie nieuws
Het interieur en exterieur van de 
watertoren is al ruim 80 jaar het-
zelfde. Dat is uniek, vooral omdat de 
82-jarige kolos in Jugendstil-stijl de 
tand des tijds goed blijkt te hebben 
doorstaan. Maar dat mag genuan-
ceerd worden, want de tijd heeft wel 
degelijk vat op het monument. Het 
voegwerk wordt slechter en hier en 
daar brokkelt door betonrot steen-
gruis af. Niet zo vreemd na acht de-
cennia in weer en wind. Van ech-
te aftakeling is geen sprake, maar 
een goede opknapbeurt zou geen 
overbodige luxe zijn en daarom ook 
wordt de watertoren gerenoveerd 
en wel dit jaar na de zomer. Stei-
gers zullen rond het 50-meter hoge 
bouwwerk worden geplaatst en ui-
teraard zal secuur te werk worden 
gegaan zodat het monument er na 
de werkzaamheden weer als nieuw 
uitziet met nieuw voegwerk en de 
verzekering dat alle stenen ook op 
zijn plek blijven. Nu is er een heel 
geringe kans op steenslag. 

Website voor ‘toeristische trekpleister’

Watertoren na 80 jaar uitgerust 
met WC en keuken

Ook op de begane grond worden 
veranderingen aangebracht. En dat 
is ook uniek: Na 80 jaar ‘stilstand’ - 
het interieur is altijd intact gebleven 
met slechts een klein wasbakje en 
dito kraantje - zal er een heus keu-
kenblok worden geplaatst en een 
toilet. Bij het bouwen van de water-
toren is nooit rekening gehouden 
met dit soort zaken omdat de toren 
hooguit door een of twee personen 
per keer werden bezocht; functio-
narissen namens het waterleiding-
bedrijf bijvoorbeeld. Niemand had 
destijds kunnen bedenken dat het 
bouwwerk door toeristen en andere 
belangstellenden toegankelijk zou 
worden. Dat is wel gebeurd en ge-
lukkig maar ook: het uitzicht van het 
erfgoed is dermate mooi, dat moet 
je gezien hebben. 

Keuken en WC na 80 jaar
Het straks aangebrachte toilet en 
keukenblok zijn overigens ook han-
dig voor festiviteiten die in de toren 
plaatsvinden. Zoals een trouwerij, 
vergadering of bezoek van school-
groepen. Nu vinden deze activitei-
ten ook al plaats en torenbeheer-
der Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 
heeft in goed overleg met de te-
genoverliggende galerie Sous Ter-
re afgesproken dat aldaar van de 
toiletten gebruikgemaakt kan wor-
den. Natuurlijk is een bezoekje aan 
de kunstgalerie en bovenliggende 
tuin met beelden ook een aanra-
der. Als het goed is dus, zal de wa-
tertoren later dit jaar zelf een toi-
let en keuken rijker zijn. Overigens 
is de benedenverdieping sinds een 
aantal jaren ‘aangekleed’ voor een 
kort verblijf. Zo zijn tafels en stoelen 
neergezet en is een stand ingericht 

voor verkoop van koffie, thee, fris en 
snoep. Daarnaast vormt de foto-ex-
positie over de watertoren een pas-
send decor en de ansichtkaarten en 
folders over het monument nemen 
gretig aftrek. 

Toeristische trekpleister
Niet alleen in Aalsmeer maar ook 
daarbuiten wordt de ‘toren van 
ir. Sangster’ steeds bekender. Hij 
was al populair bij kenners omdat 
dit ontwerp uit 1927 van de Haag-
se ingenieur, bekend staat als een 
van de mooiste in Nederland. Sang-
ster paste Art Deco invloeden toe in 
het ontwerp opdat de stenen kolos 
in plaats van alleen functioneel ook 
een schoonheid voor het oog zou 
zijn. Een andere, soortgelijke toren, 
eveneens van Sangster staat in het 
Noord-Brabantse plaatsje Dongen. 
Deze watertoren was er bijna niet 
meer geweest. Aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog heeft de Duit-
se bezetter vele watertorens opge-
blazen, ook in de toren van Dongen 
was springstof aangebracht, een 
viertal uit het verzet heeft de spring-
stof echter in de Donge geworpen 
waardoor de toren is blijven be-
staan. De watertoren in Dongen zal 
in de komende jaren worden omge-
bouwd tot woon- en kantoorruim-
te. Zie ook de website: www.water-
torendongen.nl Overigens heeft de 
watertoren van Aalsmeer ook een 
eigen website: aalsmeerwatertoren.
nl Als het goed is, wordt op dit mo-
ment de laatste hand gelegd door 
het bedrijf Fiqas Aalsmeer die de si-
te heeft verzorgd. Hierop allerlei al-
gemene info over historie, gebruik 
en bezoek van de Aalsmeerse toren. 
Ook foto’s uiteraard. 

In 1988 werd ook al ‘geklust’ aan de buitenzijde van de watertoren. De man-
nen op de hangsteiger zijn met de hogedrukspuit bezig om de gevel te reini-
gen. Dit jaar zullen na de zomervakantie steigers tegen de toren worden ge-
plaatst voor een algehele renovatie. 

Het interieur van de watertoren, op achtergrond de vaste foto-expositie.

Het uitzicht vanaf het topje van de watertoren is magistraal!

De watertoren naar ontwerp van ing. Sangster in aanbouw.

Vrijwilligers
Sinds een aantal jaren zorgen vrij-
willigers via stichting Initiatiefgroep 
Aalsmeer 2000 voor ontvangsten in 
de watertoren. Ook maaien ze het 
gras rondom de toren, houden het 
interieur netjes en zorgen voor pu-
bliciteit rondom evenementen. De 
toren zelf is eigendom van de ge-
meente. Die geeft opdrachten (in sa-
menspraak met Monumentenzorg) 
voor de renovatie maar ook voor het 
verstevigen van de oevers rond de 
toren. De werkzaamheden daarvoor 
vonden vorige week al plaats. Grote 
keien zijn rondom de toren gestort 
om het water op afstand te houden. 

Wel op een slecht gekozen tijdstip. 
Zowel voor stichting Initiatiefgroep 
Aalsmeer 2000 alsook voor de vo-
gelwerkgroep was deze klus, waar 
groot materieel voor was ingezet, 
een groot raadsel. Juist was het wa-
tertorengebied als een soort ‘stilte-
gebied’ verklaard wegens een mo-
gelijk broedende slechtvalk. Een 
staaltje van miscommunicatie door 
de gemeente, die het tijdstip van de 
klus zelf ook betreurde. De vrijwilli-
gers van de toren hopen eind mei of 
anders in juni weer de maandelijkse 
opening te kunnen organiseren. 

Door Joke van der Zee.

Oosteinderpoel, ‘broekbos’ waar 
het vroeger aardig kon spoken 
Aalsmeer - In Noord-Holland zijn diverse bijzondere natuurgebie-
den als duinen, landgoederen er is ook veel waterrijke natuur, onder 
meer rond Aalsmeer. De Westeinderplassen uiteraard maar het Oos-
teinderpoelgebied. Landschap Noord-Holland (via natuurwegwijzer.
nl) kenmerkt het gebied tussen de Ringvaart, Amsterdamse Bos en 
Oosteinderweg als ‘broekbos’. In de tijd dat de Haarlemmermeer nog 
een groot en open water was kon er aardig spoken zo wordt vermeld 
op de site. Bij harde wind uit het westen klotsten de golven tegen de 
veenachtige oevers... Tegenwoordig is de Oosteinderpoel een broek-
bos met veel eilandjes begroeid met berken en elzen. Er zijn een paar 
open stukken, drassige graslandjes, waar het in de zomer paars ziet 
van de koekoeksbloem. Dopheide, zonnedauw en veenbes groeien er 
ook en verder zijn er water- en rietvogels te vinden. 
Stichting Bovenlanden helpt de oevers te beschermen tegen de ge-
volgen van watersport en scheepvaartverkeer. Het Oosteinderpoelge-
bied is toegankelijk via de Ringvaart nabij Oude Meer. De totale op-
pervlakte aan natuur meet overigens 31 hectare. 



De  heer Zethof met hondenkar. Foto genomen rond 1928.

Al meer dan 100 jaar
Zethof Olie- en Gashandel: 
Voor kwaliteit en service!
Kudelstaart - Zethof Olie- en Gas-
handel is al decennia hét adres voor 
het vullen en bijvullen van uw gas-
flessen en dit klaar terwijl u wacht. 
Dus geen ‘gedoe’ met jaartallen 
of een roestige fles terugkrijgen. 
Maatschappijflessen van 10,5, 18 
en 33 kilogram én de Campingaz-
flessen 901, 904 en 907 kunnen om-
geruild worden bij Zethof. Speciaal 
voor de watersporters heeft dit be-
drijf een ruime voorraad zogenaam-
de 10,5 kg flessen met ring die in de 
meeste buns van boten passen. Bij 
Zethof kunnen ook gasflessen aan-
geschaft worden, de bekende 5 ki-
logram flessen, maar ook de kunst-
stofflessen die steeds meer in op-
komst komen. Deze zijn licht van 
gewicht en transparant zodat u kunt 
zien hoeveel gas u nog heeft en de 
flessen roesten niet en zijn veilig. 
Verder bemiddelt Zethof indien ie-
mand tijdelijk of permanent wil be-
schikken over een propaangastank 
voor bijvoorbeeld de verwarming 

van een huis of een bouwproject. Is 
Zethof ooit begonnen in 1902 met 
het uitventen van blikjes olie, tegen-
woordig is het assortiment behoor-
lijk uitgebreid. Naast genoemde 
gasproducten is dit bedrijf aan de 
Kudelstaartseweg 117 ook gespe-
cialiseerd in patio-heathers, Broil 
King barbecues, Big Green Egg bar-
becues, barbecue benodigdheden, 
Campingaz artikelen, Inverter olie-
kachels, zuivere petroleum en fit-
tingmaterialen voor propaan en bu-
taan. Kwaliteitsmerken met een uit-
stekende service. De barbecues en 
patio-heathers worden desgewenst 
in elkaar gezet en thuis bezorgd. 
Verder kunt u bij Zethof terecht voor 
het ‘persen’ van gasslangen, druk-
regelaars en andere benodigdhe-
den op het gebied van gas en olie. 
Er wordt zowel aan particulieren als 
aan bedrijven geleverd. Al meer dan 
100 jaar staat Zethof voor service, 
kwaliteit en een goed advies. Voor 
informatie: tel. 0297-326097.

Lentekriebels!
Gezellige bedrijvigheid 
bij Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Nu het grootste ge-
deelte van de sloepen weer het water 
op gaat na een strenge winter is het 
bij Jachthaven Poelgeest in Oegst-
geest weer een gezellige bedrijvig-
heid. Een absolute primeur dit jaar is 
de toevoeging van de Maril sloepen 
aan het assortiment van Poelgeest. 
Deze sloepen van Hollandse make-
lij komen naast de uitgebreide An-
taris sloepen en tender serie in de 
Oegstgeester showroom. Met deze 
twee Nederlandse topmerken onder 
één dak is een bezoek aan de uitge-
breide showroom een must voor de 
sloepenliefhebber.

Eyecatchers
Eén van de eyecatchers is de Ma-
ril 5 Ivory, deze fraaie verschijning is 
er al in een vaarklaar uitvoering voor 
19.995 euro. Deze zes meter lange 
sloep wordt in zijn geheel in Neder-
land gebouwd en is standaard uit-
gevoerd met onder andere een Ve-
tus 11 pk, cabrioletkap en kussenset. 
Een echte inboardsloep voor de prijs 

van een outboardsloep. Deze sloe-
pen zijn direct uit de ruime voorraad 
van Jachthaven Poelgeest leverbaar. 
Voor wie in absolute luxe en stijl wil 
‘cruisen’ heeft Antaris de vorig jaar 
gelanceerde Connery Tenders. Bij 
Poelgeest zijn zowel de Connery 22 
als de 25 in de showroom te bezich-
tigen en ook beschikbaar voor een 
proefvaart. Deze tenders zijn ont-
worpen door scheepsarchitect Mar-
tin Bekebrede die in zijn ontwerp de 
kernpunten van Antaris zoals com-
fort en onderhoudsvriendelijkheid 
niet uit het oog is verloren. 
Om goed voorbereid op een mooie 
zomer heeft Jachthaven Poelgeest 
groot ingekocht en komen er ge-
durende het vaarseizoen nog al-
lerlei sloepen en tenders binnen. 
Een uitgebreid overzicht van de di-
rect leverbare sloepen is te vinden 
op www.poelgeest.nl. De showroom 
van Jachthaven Poelgeest is geves-
tigd aan de Hugo de Vrieslaan 1 te 
Oegstgeest en is zeven dagen per 
week geopend. 

Artikelen en producten voor watersport én:

Vrijetijdskleding voor 
iedereen bij Dragt!
Aalsmeer - Allerlei producten voor 
watersporters heeft watersportwin-
kel Dragt aan de Stommeerweg 72. 
Touwen, boeien, waterkaarten, ser-
viezen, noem maar op. Ook voor 
leuke hebbedingetjes op de boot of 
gewoon in huis is Dragt hét adres. 
Nieuw is de uitgebreide kleding-
lijn bij de watersportwinkel aan de 
Westeinderplassen voor hem, haar 
en kinderen én niet alleen voor wa-
tersporters. Natuurlijk heeft Dragt 
modieuze zeilkleding van onder an-
dere de merken Helly Hansen en 
Imhoff, evenals klassieke schippers-
truien en petten, maar wie op zoek 
is naar casual vrijetijdskleding moet 
zeker ook eens de winkel binnen lo-
pen. Kleurig zijn de t-shirts en pull-
overs van ondermeer Magic Marine 
en Slam. Ook jassen, bodywarmers 
en blouses zijn in het assortiment 
opgenomen. Voor kinderen heeft 
Dragt een stoere lijn petjes, sjaals 

en shirts in blauw/wit of rood/wit en 
mooie stevige sweaters en jassen. 
Laarsen en tassen verkoopt Dragt 
van het Ierse merk Dubarry Outdoor. 
Kwaliteit heeft dit merk, dat al meer 
dan zeventig jaar laarzen voor hem 
en haar maakt, hoog in het vaandel. 
Voor de aankomende zomer presen-
teert eigenaar Nico Hofstee een uit-
gebreide collectie instappers, san-
dalen en slippers. De nieuwe outfit 
kan compleet met zonnebril aange-
schaft worden, want ook in zonne-
brillen is een ruime keuze! De me-
dewerkers van Dragt heten u van 
harte welkom. Beslist eens binnen 
lopen en vast en zeker dat menig-
een verbaasd is bij het zien van zo’n 
ruime keuze aan watersport-pro-
ducten en vrijetijdskleding! De win-
kel is iedere dag, met uitzondering 
van maandag, geopend. Informatie: 
Tel. 0297-366781 of stuur een mail 
naar info@dragtwatersport.nl.

Vedette Jachtbouw’s visie 
op de financiële crisis
Uithoorn - Er is al veel gezegd over 
de financiële crisis, in kranten, op 
het internet en nog steeds passeert 
dit onderwerp met grote regelmaat 
de revue. Hoe kijkt een jachtbouwer 
nu naar zo’n crisis eigenlijk? Men 
zou verwachten dat met name be-
drijven in luxe producten, waar jach-
ten toch wel onder vallen, het moei-
lijk hebben. Maar niets blijkt minder 
waar. Vedette Jachtbouw uit Uit-
hoorn benadrukt de positieve kan-
ten van een financiële crisis graag. 
Want, zoals een beroemde voetbal-
ler ook zei, ‘ieder nadeel heeft een 
voordeel’. Uit ervaringen met klan-
ten in het afgelopen jaar hebben zij 
geconcludeerd dat mensen die zich 
voorheen een schip konden veroor-
loven dat nu heus nog steeds kun-
nen. Een Vedette vaarder is iemand 
die van betrouwbare techniek houdt 
en van degelijkheid, verpakt in een 
stoer schip met klassieke lijnen. Het 
‘soort’ klanten dat van degelijkheid 
houdt, gaat, zo blijkt, ook degelijk 
met geld om. 
Eigenaar Hans van Veen: “In de-
ze tijd zien wij wel dat mensen lan-
ger wachten voordat ze een uitgave 
doen, ze doen meer onderzoek. Nog 
meer dan ooit, vragen ze het hemd 
van je lijf. Ze willen het gevoel krij-
gen dat ze een schip kopen bij een 
bedrijf dat weet wat ze doen. Nou, 
zeggen wij altijd, dan bent u bij ons 
aan het goede adres! Even alle gek-
heid op een stokje, er heeft een ver-
schuiving plaatsgevonden. Mensen 
geven in deze tijd zelfs liever nog 
iets meer uit aan een schip waar-

van ze zeker weten dat ze kwali-
teit hebben gekocht, dan voorheen. 
Men maakt een, meer dan ooit, wel-
overwogen beslissing. En als je dan 
in deze tijd een goed gevulde order-
portefeuille hebt, dan kun je conclu-
deren dat jouw bedrijf iets heeft wat 
mensen aanspreekt en daar zijn we 
dan uiteraard ook heel blij mee.” Ve-
dette Jachtbouw staat bekend om 
haar creativiteit en oplossend ver-
mogen. Wat als resultaat heeft dat 
er ver meegegaan kan worden met 
de wensen van de klant. Binnen 
de mogelijkheden wordt er custom 
built gebouwd. 
De kracht van deze jachtbouwer 
wordt daarnaast duidelijk bij een 
bezoek aan hun bedrijf in Uithoorn. 
Het pand is zeer praktisch en doel-
matig ingericht, zonder toeters of 
bellen. Alles draait om het bouwen 
van schepen van grote kwaliteit voor 
een acceptabele prijs. De Vedette 
lijn bestaat uit de 8.30 V/OK, 9.30 V/
OK, 9.30 hard top, 10.30 V/OK, 10.30 
hard top, 10.30 VS/OK met stuur-
huis, 11.30 V/OK, 11.30 hard top en 
de Vedette 11.30 VS/OK. Momenteel 
wordt de eerste Vedette 11.30 VS/
OK gebouwd en dit model zal in het 
najaar van 2010 als primeur aan het 
publiek worden getoond. Uiteraard 
is het voor die tijd al mogelijk om in-
formatie te krijgen over de 11.30 en/
of om de overige in aanbouw zijnde 
schepen te gaan bekijken. Indien u 
meer informatie wenst over de Ve-
dette schepen kunt u contact opne-
men met Vedette Jachtbouw in Uit-
hoorn, tel. 0297-366413.

Hulp bieden binnen 6 minuten!
AED van stiching AWP 
voor AED Westeinder!
Aalsmeer - Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie schenkt AED 
aan Stichting AED Westeinder.
Woensdag 28 april vindt het offici-
ele startmoment van de Stichting 
AED Westeinder plaats in de raads-
kelder van het Aalsmeerse gemeen-
tehuis. De Stichting Aalsmeer West-
einder Promotie, waarbij ongeveer 
60 watersportgebonden bedrijven 
aan en rond de Westeinder Plas-
sen zijn aangesloten, onderschrijft 
de doelstellingen van de Stichting 
AED Westeinder: Hulp bieden bin-
nen 6 minuten. Dat is geen een-
voudige opgave in een gebied zo 
groot als de Westeinder Plassen met 
ruim 6.000 ligplaatsen en talloze re-
creatielandjes. Jachthavens heb-
ben ruimte geboden om AED’s te 
plaatsen of hebben die zelf aange-
schaft. Namens de bij haar aange-

sloten bedrijven heeft de AWP een 
AED geschonken en geplaatst. Aan 
de westkant van de Plassen (Kleine 
Poel en Ringvaartzijde) zijn AED’s 
aanwezig, aan het begin van de Ui-
terweg, in de nabijheid van de Aard-
beienbrug  en aan het uiterste einde 
van de weg . Aan de noord- en zuid-
kant (Grote Poel) bij jachthavens in 
Kudelstaart en Leimuiden. 
De Westeinder Plassen vormen met 
elkaar de grootste aaneengesloten 
wateroppervlakte van de Randstad. 
De uitdaging is dan ook enorm. 
Daarom onderzoekt de AWP samen 
met de Stichting AED Westeinder 
de mogelijkheid om op de Westein-
der Plassen in geval van calamitei-
ten snel een AED ter plaatse te krij-
gen. Met de AED gerealiseerd door 
AWP is er een stuk dekking geko-
men.

Oproep Stichting Dag van je Leven
Booteigenaren gezocht 
voor jaarlijkse botendag
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven organiseert haar jaarlijkse 
botendag op zaterdag 19 juni, waar-
voor lichamelijk en/of verstande-
lijk gehandicapten uit de regio wor-
den uitgenodigd. In samenwerking 
met Stichting Ons Tweede Thuis en 
jachthaven Kempers in Leimuiden 
wordt een rondvaart met vele bo-
ten georganiseerd op de Westein-
derplassen.
Ieder jaar is Stichting Dag van je Le-
ven hard op zoek naar enthousias-
te booteigenaren, die bereid zijn een 
paar uurtjes te varen op de West-
einderplassen met aan boord één 
of meer gehandicapten vergezeld 
door hun familie of begeleiding. Ge-
lukkig zijn er veel booteigenaren die 
het zo leuk vinden dat ze zich ie-

der jaar weer aanmelden. Maar om-
dat ook het plezier voor de gehandi-
capten zeer groot is, stijgt dit aantal 
ook. Daarom hoopt de Stichting dat 
het ook dit jaar weer lukt om zo’n 50 
boten bij elkaar te krijgen. Het eve-
nement wordt voor de zevende keer 
georganiseerd en het belooft weer 
een groots spektakel te worden met 
muziek en veel gezelligheid.  
Heeft u een boot en wilt u 19 juni 
gastheer of gastvrouw zijn en bij-
dragen aan een fantastische dag 
voor de gehandicapten en hun fa-
milie? Kijk dan voor meer informatie 
en aanmelding op www.dagvanjele-
ven.org,. U kunt ook een email stu-
ren aan info@dagvanjeleven.org of 
bellen met Ria Bouwman op num-
mer 06-12393458.

Inschrijven clubs en scholen gesloten
Zesde junior pramenrace 
heeft thema griezelfeest!
Aalsmeer - Het belooft een fantas-
tische, griezelige dag te worden op 
zaterdag 12 juni aanstaande bij al-
weer de zesde junior pramenrace, 
die het thema griezelfeest heeft ge-
kregen. Op de deelnemende pra-
men zullen waarschijnlijk vele hek-
sen, dracula’s, skeletten en andere 
grote en kleine griezels meevaren 
om mee te dingen naar die fel be-
geerde hoofdprijs! Net zo als vorig 
jaar zijn ook dit jaar weer de scholen 
en verenigingen uitgenodigd deel te 
nemen om mee te varen. Van de-
ze uitnodiging is dankbaar gebruik 
gemaakt, vele scholen hebben zich 
opgegeven. Dankzij de Raad van 12 
kunnen veel kinderen kennismaken 

met dit echte Aalsmeerse spekta-
kel. De inschrijving voor scholen en 
verenigingen is inmiddels gesloten. 
Ook de inschrijvingen van de ‘har-
de kern’, de vaste junior pramenra-
cers, gaat boven verwachting. In-
middels zijn er al vele inschrijvingen 
binnengekomen en stevent de deel-
nemerslijst af op een record! 

Juniorracers kunnen zich inschrij-
ven tot eind mei. Opgeven kan via 
het inschrijfformulier welke is opge-
stuurd of door een inschrijfformulier 
te downloaden via de website www.
junior.pramenrace.nl. Aanmeldin-
gen kunnen worden gemaild naar: 
arnaud@pramenrace.nl. 

Jonkies voor nijlganzen
Aalsmeer - Ze zijn weer volop aan-
wezig in en rond de Westeinder, de 
Nijlganzen en heel aandoenlijk, mo-
menteel met jonkies. Menig fiet-
ser of wandelaar stopt even bij de 
Stommeerweg, ter hoogte van het 
Bonte Schort, waar de families zich 
veelal ophouden. 
Gemiddeld zo’n vijf tot zes jon-
gen heeft ieder ganzenpaar en dus 
gaat de kolonie in aantal weer flink 
groeien. 
Een discussiepunt waarschijnlijk 
ook dit jaar weer voor Schiphol en 
de gemeenten Aalsmeer en Haar-

lemmermeer. De watervogels voe-
len zich helemaal thuis in de West-
einder, hebben een heerlijke ‘hang-
plek’ langs de Stommeerweg, maar 
het zijn veelvraten en hun poep kan 
bijna een plaag genoemd worden. 
In de avond vertrekken de ganzen 
veelal naar het Haarlemmermeerse 
Bos. Al kwakkend gaan de groepen 
in v-vorm op weg. Het kan gevaar 
opleveren voor het vliegverkeer. 
Vooralsnog even niet, de kleintjes 
kunnen nog niet zover vliegen. Ze-
ker een kijkje gaan nemen bij de 
Poel, leuk en lief om te zien.

Eindelijk nieuwe kademuur
Aalsmeer - Het was geen overbodi-
ge luxe, broodnodig zelfs, een nieu-
we kademuur langs de Van Cleeff-
kade. Vele jaren een doorn in het 
oog geweest van velen met een ver-
waarloosde en troosteloze indruk. 
Nu de bolle brug in de Van Cleeff-
kade klaar is en bewoners van de 
Markt- en Seringenstraat vanuit de 
achtertuin de boot in kunnen stap-
pen en het ruime sop richting West-
einderplassen kunnen kiezen, is een 

aanvang gemaakt met de oeverbe-
scherming. 
Er wordt momenteel nog hard ge-
werkt aan de kademuur. Het wordt 
prachtig. Nu de Van Cleeffkade zelf 
nog, want deze weg heeft wel heel 
veel natuurlijke ‘drempels’ gekre-
gen die met name voor het langza-
me verkeer lastig zijn. 
Als de nieuwe kade af is, kunnen 
kleine bootjes hier ook tijdelijk af-
gemeerd worden. 



Verzekeringen   -   Hypotheken   -   Pensioenen Het jachtseizoen is geopend!

Exclusieve pleziervaartuigverzekering met collectieve korting!

Op jacht naar de beste polis voor uw boot? Richt uw pijlen dan op de Westeinderplaspolis van Verbeek Advies.

Want de vertrouwde kwaliteit heeft u nu tegen een scherpe premie met veel aantrekkelijke voorwaarden.  
Gooi voor de beste polis snel uw anker uit op WWW.VERBEEKADVIES.NL

Vraag direct een offerte aan voor een verrassend lage premie, 
speciaal afgestemd op uw wensen!

Verbeek Advies • Uiterweg 317 • 1431 AJ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 72 72 • Fax (0297) 34 37 21
info@verbeekadvies.nl • www.verbeekadvies.nl De specialist in pleziervaartuigverzekeringen

Al voor de derde maal heeft Henk Van Leeuwen van Westeinder Rondvaart de 
kinderen uit Wit-Rusland een fantastische middag bezorgt waarvoor de stich-
ting Tsjernobylkinderen Aalsmeer hem heel hartelijk wil bedanken. Ook in-
stappen in de rondvaartboot? Zeker eens deze ‘ontdekkingsreis’ maken!

Westeinder Rondvaart: 10e 
Seizoen voor schipper Henk
Aalsmeer - De afgelopen 12 ja-
ren zijn bij de Westeinder Rond-
vaart niet ongemerkt voorbijge-
gaan. Tal van bouwprojecten in 
Aalsmeer- Dorp bemoeilijkte vele 
jaren de afvaartplaats van de West-
einder Rondvaart met als hoogte-
punt 2009. Toen lagen de boten he-
lemaal verstopt achter de bouw-
hekken en niet zelden vertoon-
de de passagiers bokkensprongen 
om de vaartuigen te bereiken. 2010 
Gaat heel anders van start. Schip-
per en eigenaar Henk van Leeuwen 
gaat voor zijn tiende seizoen! En het 
Praamplein wordt een plein met al-
lure en de boten zijn dit jaar prima 
bereikbaar. Het plekje in de haven-
kom, tegen het zorgcentrum aan, is 
veiliggesteld als ligplaats. Het West-
einder Rondvaart bord wordt, nadat 
de aannemer het had zoekgemaakt, 
volgende week terug geplaatst. 
Vanaf die ligplaats vertrekken van-
af 1 mei aanstaande de rondvaarten 
weer over de Westeinderplassen om 
u te laten genieten van al het moois 
op en in het water. De vaste vaartij-
den zijn op dinsdag, woensdag, vrij-

dag en zaterdag om 13.30, 14.45 en 
16.00 uur. Op zondag vaart de boot 
af om 14.30 en 16.00 uur. Vanzelf-
sprekend vaart de boot ook op an-
dere tijden, maar dat mag u even 
een afspraak maken. De combikaart 
Aalsmeer en de combikaart met de 
Historische Tuin is voor 2010 weer 
opgetuigd en voor groepen zijn er 
de volgende excursies mogelijk: De 
boven en onderwater excursie met 
visser Theo Rekelhof. Een onver-
getelijke belevenis met het opha-
len van de fuiken en de open tui-
nen excursie op 26 en 27 juni, vaar-
tocht naar drie prachtige tuinen op 
de Westeinderplassen. 
Het eiland op de Westeinderplas-
sen is ook weer helemaal opge-
knapt om u te kunnen ontvan-
gen. En de vorig jaar aangeschaf-
te sloep om u wat ‘luxer’ te kun-
nen rondvaren staat ook weer ter 
uwer beschikking. Al deze informa-
tie is terug te vinden op de websi-
te www.westeinderrondvaart.nl en 
wilt u nog meer weten? U kunt bel-
len met 0297-341582 of mailen naar  
info@westeinderrondvaart.nl.

Sloepenbedrijf Jan van 
Gent open in Aalsmeer!
Aalsmeer - Ondernemers Dick 
ter Horst en Bart Heemskerk van 
Heemhorst Watersport hebben op 
1 april van dit jaar het sloepenbe-
drijf ‘Jan van Gent’ overgenomen. In 
de, op 20 maart feestelijk geopende, 
loods aan de Oosteinderweg 123 is 
het bedrijf gevestigd. Aalsmeerder 
René Vos werd benaderd en is op 
het aanbod ingegaan om het bedrijf 
te gaan leiden. René Vos: “Ik heb al-
tijd in de watersport gewerkt, heb 
zelfs schepen ontworpen en ge-
bouwd, dus ik ben de juiste man op 
de juiste plek!” In de loods wordt 
nog volop gewerkt om de voorlopi-
ge showroom van dit topmerk sloe-
pen gereed te krijgen. De definitieve 
showroom is gepland aan de voor-
kant van de loods en zal twee ver-
diepingen hoog worden. op de be-
nedenverdieping zullen de nieuwe 
Jan van Gentsloepen getoond wor-
den, de bovenetage is gereserveerd 
voor de showroom van Heemhorst 
Watersport. “In de loods op nummer 
127 zullen we zelf de sloepen in pro-
ductie nemen. Volgende week wordt 
daarmee al gestart. Alles in eigen 
beheer is toch het mooiste? En op 

zo’n toplocatie aan het water. ik heb 
er echt een goed gevoel over.” 
Beleef het andere varen! De be-
drijfsleider vervolgt: “Alle JVG sloe-
pen hebben het CE-kwaliteitskeur-
merk. Wij stellen dan ook hoge ei-
sen aan onze producten. Daar kan 
de klant van profiteren. Op de stan-
daard uitvoering van onze sloepen 
treft u bijvoorbeeld al bijzonder veel 
extra’s aan, zoals een boegschroef, 
biminitop, een kussenset, kabela-
ring, toilet en een robuuste teak-
vloer. Ook zijn de sloepen behan-
deld met een bepaalde bescherm-
laag en antifouling. De dieselmoto-
ren zijn zeer geruisloos, want genie-
ten doe je natuurlijk het liefst in al-
le rust. De klant heeft het hele pak-
ket bij ons: Van aanschaf tot onder-
houd en winter- en, tegenwoordig 
zelfs, zomerstalling. In de showroom 
hebben wij een uitgebreid assorti-
ment luxe artikelen, speciaal be-
stemd voor de Jan van Gent, denk 
aan kussens, picknickmanden en 
serviesgoed. Ook kunt u natuurlijk 
terecht voor spare-parts en onder-
delen.” Momenteel liggen er meer-
dere sloepen te pronken, waaron-

Bewaren van evenwicht van natuur en cultuur

Stichting Bovenlanden Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
bestaat voor eenderde deel uit wa-
ter. Water heeft door de geschie-
denis heen een belangrijke rol ge-
speeld in het leven en werken van 
de inwoners van Aalsmeer. Dit is 
duidelijk herkenbaar in de verkave-
ling van de gemeente van polders tot 
bovenlanden gebied. De Aalsmeer-
se bovenlanden worden gevormd 
door de strook grond langs de Ring-
vaart van de Haarlemmermeer, on-

geveer van het Amsterdamse Bos 
tot en met de rietlanden bij Leimui-
den. Een strook veengrond die zich 
op natuurlijke wijze heeft ontwik-
keld en eeuwenlang heeft blootge-
staan aan de bedreigingen van de 
alsmaar oprukkende Haarlemmer-
meer. De eerste bewoners leefden 
van visserij en veenwinning. Later 
ging men over op landbouw en weer 
later op tuinbouw, waarmee de ba-
sis voor de huidige Aalsmeerse eco-

nomie werd gelegd. Tevens zijn de-
ze activiteiten de grondslag voor de 
huidige bovenlanden landschap-
structuur.

In 1994 is, op initiatief van de ge-
meente Aalsmeer, de Stichting de 
Bovenlanden Aalsmeer opgericht. 
Doel van de stichting is “het in stand 
houden en bevorderen van de cul-
tuurhistorische en landschappelij-
ke waarden van het oude bovenland 

van Aalsmeer”. Dus het bewaren van 
het evenwicht van natuur en cul-
tuur. In het bestuur van de stichting 
zijn dan ook uiteenlopende groepe-
ringen vertegenwoordigd. Groepe-
ringen die de agrarische gebruikers 
vertegenwoordigen maar ook ver-
tegenwoordigers van groepen die 
ontwikkeling van natuur voorstaan. 
Gemeenschappelijke drijfveer van 
deze groepen is het voorkomen van 
het verval van dit historisch waarde-
volle gebied. Uitgangspunt hierbij is 
altijd het in stand houden van het 
oorspronkelijke agrarische gebruik 
van dit gebied. Is een perceel grond 
niet meer interessant voor de tuin-
bouw dan wordt er overgegaan tot 
natuurontwikkeling.

Ecologische hoofdstructuur
Naast het in stand houden van het 
typische agrarische karakter van het 
bovenlanden gebied is ook natuur-
ontwikkeling een doelstelling mid-
dels het ontwikkelen van een deel 
van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS). Dit gebeurt door op re-
gelmatige afstand stukjes natuur te 
ontwikkelen of te laten ontstaan, 
de zogenaamde ‘stepping stones’ 
waarover planten en dieren zich 
kunnen verplaatsen. Deze stepping 
stones lopen van het Amsterdamse 
Bos tot aan Leimuiden.
De afgelopen jaren heeft de Stich-
ting, met vertegenwoordigers uit 
onder andere de omgeving van de 
land- en tuinbouw en milieu, voor 

bijna twee miljoen Euro natuur- en 
cultuurgrond en water aangekocht. 
Bij elkaar bijna 30 hectare waar-
van ruim 6 hectare seringenakkers 
en 24 hectare natuur en water. Voor 
deze aankopen wordt de Stichting 
ondersteund door een veelheid aan 
stichtingen, bedrijven en instellin-
gen. Hiernaast heeft de Bovenlan-
den ruim 400 donateurs.
Jaarlijks is er in augustus een zeer 
populaire vaartocht langs de per-
celen, het ene jaar bij de Westein-
der, het andere jaar in Oost. Regel-
matig zijn er ook andere activiteiten 
voor vrijwilligers zoals bijvoorbeeld 
een Boomplantdag in het voorjaar. 
Voor meer informatie ga je naar  
www.bovenlandenaalsmeer.nl 

der de nieuwste Summertime Editi-
on 1035 soft top. Ga gerust een kijk-
je nemen. Het is de moeite waard, 
u waant zich in een soort mini-His-
wa. In dezelfde ruimte bevinden zich 
ook de rubberboten en onderdelen 
van Heemhorst Watersport. Een om-
geving dus, waar een sloep als Jan 
van Gent prima thuishoort. Het be-
drijf biedt mooie toekomstmoge-
lijkheden en de gemoedelijke sfeer 
die er te proeven is komt de rela-

tie met u als (toekomstig) botenbe-
zitter alleen maar ten goede. Voor 
meer informatie en occasions check 
de website: www.janvangent.nl. Te-
lefoonnummer is 06-20601601. De 
openingstijden zijn van maandag 
tot en met vrijdag van tien tot half 
zes en op zaterdag van negen tot 
vijf uur. “Op afspraak is ook moge-
lijk. Wees welkom aan boord”, be-
sluit René.
Door Miranda Gommans

...op het water!
Aalsmeer - In deze nieuwe maandelijkse rubriek wordt informatie gege-
ven over leuke activiteiten die u kunt beleven in Aalsmeer. De lente is be-
gonnen! Een goed moment om de Westeinderplassen te verkennen met 
de Westeinder Rondvaart. De Westeinder Rondvaart in Aalsmeer is meer 
dan een rondvaartbedrijf alleen. Door de interactie tussen de passagiers 
en de schipper is het meer een entertainmentbedrijf dan alleen maar 
vervoer van mensen over ‘leuk’ water. Er zijn meerdere arrangementen 
te boeken. U kunt bijvoorbeeld op pad met een beroepsvisser of een be-
zoek brengen aan de Historische Tuin. Indien u liever zelf een boot huurt, 
kijk dan bij www.bootverhuuraalsmeer.nl Op ontdekking met een boot 
kunnen u en uw kinderen zich prima vermaken tussen en op de vele ei-
landjes op de Westeinderplassen. Heeft u al een bezoek gebracht aan de 
nieuwe website www.beleefaalsmeer.nl? Op deze website vindt u infor-
matie over evenementen, activiteiten, arrangementen en voordeelacties. 
Tip: Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief van BeleefAalsmeer.nl en 
maak kans op een diner voor twee, aangeboden door The Beach.



Gegraven door duizenden 
krachten: de Ringvaart
Aalsmeer - De online-encyclope-
die Wikipedia is vraagbaak voor al-
les. Tik ‘ringvaart’ in en kom ach-
ter feitjes die je nog niet ken-
de, zoals dat de ringvaart langs de 
Haarlemmermeer(polder) gegra-
ven is door duizenden arbeiders, die 
aan deze klus begonnen in 1839. 
De vaart is ruim 60 kilometer lang 
en is gegraven in land aan de rand 
van het destijds bestaande meer. In 
1845 kon het graafwerk worden vol-
tooid en is een aanvang gemaakt 
met de drooglegging die als resul-
taat natuurlijk een enorme aanwas 
van nieuw land had: Haarlemmer-
meer waar later Hoofddorp is ont-

staan. De ringvaart is een veelbe-
varen waterroute, door pleziervaart 
maar ook door beroepsvaart. Het is 
een belangrijke verbinding tussen 
Amsterdam, Gouda en Rotterdam. 
Op de vaarroute is een aantal kunst-
werken gebouwd waaronder het 
aquaduct onder de A4 in de buurt 
van de Kaag en daarnaast een twee-
de voor de Hogesnelheidslijn tussen 
Amsterdam en Rotterdam.
Naast uiteraard Aalsmeer, Rijsen-
hout en Oude Meer liggen tal van 
kleinere en onbekende kernen 
langs de ringvaart. Wat te denken 
van Vredeburg, Huigsloot, Nieuwe-
brug en De Liede? 

Assurantiekantoor Verbeek Advies:
Altijd de juist koers met 
Westeinderplaspolis!
Aalsmeer - Verbeek Advies is een 
zelfstandig assurantiekantoor in 
Aalsmeer dat al bijna 50 jaar goe-
deren en kapitaal in de wijde om-
geving verzekerd. Speciaal voor de 
watersport ontwikkelde Verbeek 
een unieke verzekering: De West-
einderplaspolis, een collectieve ver-
zekering met een goede dekking. 
Erik Verbeek legt uit: “In Aalsmeer 
liggen bijna zes duizend boten. De 
eigenaren van deze boten kunnen 
hun pleziervaartuigenverzekering 
bij ons onderbrengen. De Westein-
derplaspolis is uitermate interessant 
voor bootbezitters, die hun thuisha-
ven hebben in Aalsmeer. Er kan ge-
kozen worden voor een polis met 
WA, WA-casco of WA-casco plus. 
Verzekeringsadviseur.” Erik Verbeek 
woont en werkt midden in het West-
einderplassen gebied en kent als 
geen ander de vragen en proble-
men van booteigenaren. Erik is op-
gegroeid tussen de boten en heeft 
inmiddels jarenlang ervaring met 
verzekeren en de schade afhande-
ling. Samen met zijn vader ontwierp 
hij het idee van de Westeinderplas-
polis, een polis met een goede dek-
king en een lage premie.

Verschillende verzekeringen
Bij Erik Verbeek kan iedereen te-
recht voor een goed assurantie ad-
vies. Het kantoor biedt alle verschil-
lende soorten verzekeringen aan en 
is onafhankelijk, waardoor polissen 
vergeleken kunnen worden van alle 
andere maatschappijen. De kracht 
van Verbeek is dat hij de tijd neemt 
om naar de klant te luisteren. Hij kan 

vervolgens een bootpolis aanbie-
den die het beste bij de betreffen-
de klant past. Een polis aanbieden is 
één deel van het verzekeren, maar 
bij schade de zaak goed afhande-
len dat is een kunst. Deze kunst ver-
staat Erik Verbeek, hij zal zich vanaf 
het moment van de schademelding, 
volledig inzetten voor zijn klant.

Onafhankelijk adviseur
Uit de vele honderden financiële 
producten van vele maatschappij-
en die ogenschijnlijk op elkaar lij-
ken kiest Verbeek, als onafhankelijk 
specialist, samen met elke klant de 
beste oplossing. Persoonlijke wen-
sen en omstandigheden zijn bepa-
lend. “Omdat wij geen binding heb-
ben met één enkele maatschap-
pij kunnen wij die garantie geven. 
Wij zijn ook niet gebonden aan be-
paalde financiële organisaties”, al-
dus Erik Verbeek in de uitleg. Ver-
beek Advies werkt op het gebied 
van pensioen, hypotheken en in-
komensverzekeringen samen met 
Mark Vis van kantoor De Financiële 
Vis in Mijdrecht. Door deze bunde-
ling van kennis en ervaring kan Ver-
beek in elke situatie een weldoor-
dacht advies uitbrengen. Kortom: 
Bij Verbeek krijgt eenieder gegaran-
deerd de beste verzekeringsoplos-
sing, waardoor altijd de juiste koers 
gevaren wordt! Kijk voor informatie 
eens op de site www.verbeekadvies.
nl en laat u verrassen door de lage 
premies en de vele mogelijkheden. 
Het kantoor is gevestigd aan de Ui-
terweg 317 in en telefonisch bereik-
baar via 0297–327272.  

Genieten op grasland of 
eiland bij Recreatiepark
Aalsmeer - Voor de watersporters 
die meer willen dan alleen een lig-
plaats is Rekreatiepark Aalsmeer 
een goed alternatief. Bij Rekreatie-
park Aalsmeer kan een eigen privé 
graslandje gehuurd worden inclusief 
een ligplaats voor de boot. Alle land-
jes zijn direct per auto bereikbaar en 
uitgerust met een elektra- en een 
wateraansluiting. Op de landjes mag 
een bergkist geplaatst worden en op 
de landjes op het terrein Uiterweg 
214 mag zelfs overnacht worden in 
een tent. Alle landjes worden door 
het park zelf gemaaid en onderhou-

den. Genieten, recreëren en heerlijk 
barbecueën op een eigen grasland-
je als dat geen ultiem vakantiege-
voel geeft! Rekreatiepark Aalsmeer 
is gevestigd op drie verschillende 
locaties aan de Uiterweg. Eén ter-
rein is gelegen aan de Ringvaart van 
de Haarlemmermeer en de overige 
twee percelen grenzen direct aan 
de Westeinderplassen. Alle terreinen 
zijn aangelegd met veel aandacht 
voor groen en natuur. Er is keuze uit 
verschillende soorten ligplaatsen. 
Voor de kinderen zijn speelvoorzie-
ningen aanwezig.

 Boxen en botenhuizen
Naast een ligplaats met een gras-
landje zijn er ook diverse boxen be-
schikbaar met diverse afmetingen, 
dus bijvoorbeeld voor zowel een 
sloep van 5 meter tot en met een 
groot schip van 15 meter lengte. 

Voor mensen die hun boot graag het 
gehele jaar overdekt willen hebben 
heeft Rekeatiepark Aalsmeer diver-
se botenhuizen beschikbaar. En voor 
de kleine bootjes, tot circa 4 à 5 me-
ter lengte, zijn diverse jollensteigers 
aanwezig.

Vaar je fit in een kajak!
Amstelveen - Op zoek naar een 
leuke, uitdagende workout? Dan 
is wedstrijd kanoën misschien iets 
voor jou. Wedstrijdkajaks zijn bij-
zondere boten met uitdagende ei-
genschappen. Zelfs de meest sta-
biele van deze kajaks doet een aan-
slag op spieren die je in het dage-
lijks leven niet veel gebruikt. Met de 
juiste techniek is kajakken een sport 
waarbij je niet alleen je armen, maar 
ook je benen en vooral je rompspie-
ren traint. Het varen in een wed-
strijdkajak moet je leren. Dat kan 
bij de beginnerscursus vlakwaterva-
ren van kanovereniging Frisia. Deze 
cursus is een kennismaking met de 
verschillende vlakwater disciplines, 
zoals deze bij KV Frisia beoefend 
worden. Zo biedt Frisia recreatief 
prestatievaren met tochten van cir-
ca 25 kilometer, prestatievaren met 
tochten van 10 kilometer of meer en 
snel tempo en wedstrijdvaren (ma-
rathons of korte baan). Tijdens deze 
cursus leer je varen in stabiele wed-
strijdkano’s. Daarbij leer je een ef-

ficiënte, blessuremijdende peddel-
techniek. Na afronding van de cur-
sus kun je zelfstandig of in clubver-
band gericht voor een van de ge-
noemde disciplines trainen. Voor het 
echte wedstrijdvaren is een zeer in-
tensieve training nodig, zoals bij el-
ke andere topsport. Het prestatieva-
ren kan met wat minder training en 
is een goede conditietraining. K.V. 
Frisia is gehuisvest in het Amster-
damse Bos, aan de Bleekerskade 4. 
Het bos heeft mooi kanowater, met 
een goede beschutting tegen weer 
en wind. Dat betekent dat de cursus 
onder vrijwel alle weersomstandig-
heden door kan gaan. Voor de rou-
tebeschrijving zie www.kvfrisia.nl. 

Informatie en aanmelding via in-
troductie@kvfrisia.nl of telefonisch 
bij Frans Nijenhuis, telefoon 0297-
346027. Minimum leeftijd is 16 jaar 
en de cursus kost 50 euro. Kinderen 
vanaf 8 jaar kunnen vijf keer gratis 
meetrainen met de jeugdgroepen 
van Frisia.

Oproep aan eigenaren van wedstrijdboten Vrijheid

Vrijheidsklasse 65 jaar, 
maar nog springlevend!
Aalsmeer - Aanstaande 5 mei viert 
de Vrijheidsklasse-organisatie, in 

samenwerking met het 4/5 mei co-
mité van Amsterdam, haar 50 ja-

rig jubileum en de Vrijheid als wed-
strijdboot haar 65 jarige bestaan in 

Trekkershut of eiland
Voor watersporters die graag willen 
varen, maar geen overnachtingsmo-
gelijkheden aan boord hebben, biedt 
het park ook goede mogelijkheden. 
Op het terrein gelegen aan de Ring-
vaart kan men voor slechts 42 eu-
ro (per nacht, per hut) een trekkers-
hut huren, waarin met vier personen 
overnacht kan worden. Tegen een 
kleine toeslag kan, indien gewenst, 
de boot in de nabijheid afgemeerd 
worden. Alle terreinen zijn uitgerust 
met goede sanitaire voorzieningen, 
waaronder douches en een wasse-
rette en deze voldoen aan de he-
dendaagse eisen en comfort. Voor 
de watersporter die echt wil genie-
ten van de ruimte en de vrijheid zijn 
er bij Rekreatiepark Aalsmeer ook 
diverse eilandjes op de Westeinder-
plassen te huur, stuk voor stuk gele-
gen op de mooiste locaties. Hier kan 
men zelf met de boot naar toe va-
ren en er zijn al eilandjes beschik-
baar vanaf 350 euro.
 
Kwaliteit en zekerheid
Indien de boot gedurende de zo-
mer een dag of een paar weken 
voor werkzaamheden uit het water 
moet, is eveneens bij Rekreatiepark 
Aalsmeer aan het goede adres. Er 
zijn hiervoor diverse mogelijkheden 
beschikbaar. Ook in de winter kan 
de boot bij Rekreatiepark Aalsmeer 
blijven. Het park beschikt over meer-
dere loodsen, alwaar boten binnen 
gestald kunnen worden. Daarnaast 
is er ook ruimte om het schip bui-
ten op de wal te plaatsen. Rekreatie-
park Aalsmeer is ook al vele jaren lid 
van de HISWA. Een waarborg voor 
kwaliteit en zekerheid! Nieuwsgie-
rig geworden? Vrijblijvend een kijk-
je nemen, kan en mag altijd. Rekre-
atiepark Aalsmeer is te vinden aan 
de Uiterweg 214, 303 en 317 of be-
zoek de website: www.rekreatie-
parkaalsmeer.nl. De havenmees-
ter is bereikbaar via telefoonnum-
mer 06-54305722. Het havenkantoor 
is gevestigd op nummer 317 aan de 
Uiterweg, tel. 0297-322113. 

de Amsterdamse haven. Vijf jaar ge-
leden waren in Loosdrecht iets meer 
dan 50 boten bijeen, dit jaar zou het 
geweldig zijn als er minstens 60 bo-
ten op het water voor dit gezellige 
evenement verschijnen. De teller 
staat nu op bijna 50. Het zou heel 
leuk zijn als alle Aalsmeerse en an-
dere Vrijheid-bezitters met hun boot 
naar dit unieke evenement toe ko-
men. Het ligt in de bedoeling om 
op zaterdagochtend 5 mei om 9.00 
uur (vrijdagavond takelen of even-
tueel vervoer per trailer) vanaf wa-
tersportvereniging de Schinkel in 
Amsterdam (nabij de VU) op nos-
talgische wijze te vertrekken in een 
sleep door de Amsterdamse bin-
nenwateren naar de haven waar 
gedurende de dag allerlei activitei-
ten gepland zijn, zoals onder andere 
een wedstrijd tussen oud-kampioe-
nen. De Aalsmeerder Jaap Bol, Ne-
derlands kampioen in 1973 en 1975, 
zal zeker ook aanwezig zijn en mee-
varen! Zelf zeilen kan ook, in de pro-
moboot van de klasseorganisatie, 
maar dan dient u uiteraard wel over 
zeilervaring te beschikken.
Ook vanaf de kant, het terras van 
het Lloyd hotel aan de Veemkade, is 
het schouwspel heel goed te volgen, 
dus ook als u niet meezeilt bent u 
van harte welkom om zoveel prach-
tige Vrijheidjes bij elkaar te zien of 
om oude bekenden te ontmoeten. 
Uitgebreide informatie over dit eve-
nement en natuurlijk ook over de 
Vrijheid, is te vinden op www.vrij-
heid.org. Voor vragen kan contact 
opgenomen worden met Dirk Post-
ma via 06-11002239.

Zeilmakerij Aalsmeer: 
Creatief en inventief!
Aalsmeer - Twee jaar geleden 
startte Alex Dejalle een zeilmake-
rij Haarlemmermeer in Lijnden. In 
2009 kwam Joost de zeilmakerij ver-
sterken en al snel groeide het be-
drijf uit z’n jasje. De twee enthousi-
aste en nuchtere ondernemers gin-
gen op zoek naar geschikte loca-
tie. Bij toeval kwamen ze terecht bij 
Jachthaven Four Seasons van de fir-
ma Spaargaren en Buis aan de Ui-
terweg 379. De keuze om bij deze 
stoppende kwekerij de zeilmake-
rij uit te gaan oefenen was snel ge-
maakt. November 2009 kwamen de 
eerste kappen voor boten van de 
naaimachine op de Uiterweg onder 
de naam van zeilmakerij Aalsmeer.

Sterk in kwaliteit
Het open huis, dat afgelopen 26 en 
27 februari plaatsvond, zit nog goed 
in het geheugen. Veel enthousiaste 
reacties kreeg het tweetal over de 
zeilmakerij, het nieuwe onderkomen 
en vooral over het vakwerk dat zij le-
veren. Het onderkomen bestaat uit 
een mooie werkplaats die is voor-
zien van alle benodigdheden om 
kwalitatief hoogwaardig vakwerk 
te kunnen leveren. Het team be-
staat inmiddels uit Alex, Arjan, Joost 
en Sander. Bij zeilmakerij Aalsmeer 
kunnen klanten rekenen op nauw-
keurigheid en hoge kwaliteit. De 
zeilmakers stellen alles in het werk 
om de werkzaamheden perfect te 

laten verlopen en een mooi eindre-
sultaat te leveren. 

Kappen voor boten
Kappen voor boten is de hoofdacti-
viteit van de zeilmakerij. Daarnaast 
worden ook kussens voor boten, 
sierkussen, en onder andere kick-
bags voor sportscholen gemaakt. 
En voor reparaties aan tenten, cara-
vantenten of aanhangwagententen 
is zeilmakerij Aalsmeer hét adres. 
“Wij kunnen alles maken en repare-
ren wat er met de naaimachine ge-
maakt kan worden”, aldus Alex en 
Arjan. 
Naast deze activiteiten is zeilmake-
rij Aalsmeer ook dealer van Gaastra 
zeilen. Het inmeten van de zeilen 
gebeurd door de vakmensen van de 
zeilmakerij. De zeilen worden ver-
volgens door Gaastra Sails gemaakt. 
Het snijden van de stoffen gebeurt 
via een computer op een daarvoor 
bestemde snijtafel. Dit is een erg 
precieze manier van snijden. En ui-
teraard kostenbesparend. 

Aan de weg timmeren
Met de creativiteit van Alex en de 
inventiviteit van Arjan wordt er 
flink aan de weg getimmerd. Ze 
hebben nog ideeën genoeg om 
te innoveren! Voor meer infor-
matie of een vrijblijvende offerte:  
www.zeilmakerijaalsmeer.nl of mail 
naar info@zeilmakerijaalsmeer.nl.

Eén van de langste snelvaartbanen
Zeilwedstrijden, platbodems 
en pramenrace op de Poel
Aalsmeer - De watersport krijgt 
in Aalsmeer steeds meer de aan-
dacht die zij ook verdiend. De West-
einderplassen is een prachtig wa-
terrijk gebied met vaarmogelijkhe-
den voor allerlei vaartuigen. Zo be-
schikt de gemeente over één van de 
langste snelvaarbanen van Neder-
land. Deze mag alleen gebruikt wor-
den door personen die in het bezit 
zijn van een ontheffing. Deze wordt 
per jaar uitgegeven en is aan te vra-
gen in het gemeentehuis. Dagver-
gunningen worden niet uitgege-
ven. De maximum vaarsnelheid op 
de Westeinder is binnen 50 meter 
van de oevers 6 kilometer per uur, 
op de Poel zelf mag het gas ver-
der open tot maximaal 12 kilome-
ter. Op de Ringvaart geldt een maxi-
mumsnelheid van 9 kilometer. Niet 
om de snelheid gaat het de zeilbo-
ten op de Westeinder. De wind be-
paalt hoe de boot door het water 
scheert. Dit geldt natuurlijk alleen 
voor de recreatievaarders, niet voor 
de wedstrijdzeilers. Watersportver-
eniging Nieuwe Meer organiseert 
vanaf aanstaande 23 april vrijdag-
avondwedstrijden voor open boten 
en watersportvereniging Aalsmeer 
nodigt liefhebbers uit om woens-
dagavond deel te nemen aan zeil-
wedstrijden. Deze wedstrijden be-
ginnen vanaf 5 mei, net als bij Nieu-
we Meer is de aanvang 19.30 uur. 

Een notitie in de agenda waard is 
zeker ook 19 juni. Om 10.00 uur de-
ze dag klinkt het startschot voor de 
tweede 6-uurswedstrijd voor ieder-
een met een zeilboot op de West-
einderplassen. Zowel toerzeilers als 
wedstrijdzeilers worden uitgenodigd 
aan de start te verschijnen. Meer in-
formatie in deze is te vinden op 
www.wvschiphol.nl. En in septem-
ber, op zaterdag de 11e, staat voor 
de vijfentwintigste maal de pramen-
race op het programma. Hét feest 
der feesten op het water. Pramen en 
bokken gaan strijden om de prijzen 
voor onder andere snelheid en ori-
ginaliteit. De start is om 12.30 uur bij 
de Pontweg in Oost. Ook dit week-
end, op 11 en 12 september, kan 
op de Westeinder genoten worden 
van rond- en platbodemjachten in 
alle soorten en maten. Dit evene-
ment werd voor het eerst georga-
niseerd in 1949 en kende een deel-
nemersveld van liefst negentig bo-
ten. In de jaren is het aantal terug-
gelopen naar zo’n dertig stuks, maar 
watersportvereniging Nieuwe Meer 
is hard aan het werk om het evene-
ment weer meer op de kaart te krij-
gen met een groter deelnemersveld. 
Bezitters van rond- en platbodems 
worden uitgenodigd deel te nemen. 
De organisatie is in handen van de 
stichting Westeinder Zeilwedstrij-
den.



Boodschappen doen met 
de boot in het centrum
Aalsmeer - Wie per boot bood-
schappen wil doen of wil gaan 
shoppen in het centrum heeft diver-
se locaties om aan te meren. Bood-
schappensteigers noemt de ge-
meente ze zelfs en dit heeft te ma-
ken dat maximaal twee uur aange-
legd mag worden. Het Stokkeland is 
een mogelijkheid voor kleine vaar-
tuigen om de touwen vast te knopen 
en het centrum in te gaan. Het Stok-
keland verder ontdekken is overi-
gens een aanrader. Het Stokkeland 
is het grootste en mooiste groene 
park in het centrum, opgesierd met 
beelden en zitbankjes en zelfs een 
picknicktafel voor recreanten. Gro-
tere boten kunnen via de Ringvaart 
het centrum bezoeken. 

Bij het Praamplein wacht een nieu-
we en lange aanlegsteiger. Na een 
grondige renovatie, klaar voor ge-
bruik. Langs de waterkant zijn reeds 

plantenbakken geplaatst. Onderbe-
planting volgt nog, evenals bank-
jes met prullenbakken. Verder komt 
er zo goed als zeker een recrea-
tief centrum op het Praamplein met 
onder andere mogelijkheden voor 
(water)toeristen om van watervoor-
zieningen gebruik te maken. Ook 
heel nabij het centrum bevindt zich 
de Kolenhaven. Ook deze plek is 
een kleine twee jaar geleden in een 
geheel vernieuwd jasje gestoken. 
Een prachtige, rustieke plek om de 
boot, zowel grote als kleine exem-
plaren, te stallen. Aan het einde, na-
bij het pontje naar watersportver-
eniging Nieuwe Meer, staan bank-
jes waar vanaf alle watersport-ac-
tiviteiten heerlijk bekeken kunnen 
worden. Bij de Kolenhaven aan de 
Stationsweg is het mogelijk om wa-
ter te laten en stroom af te nemen. 
Tegen betaling van liggeld kan hier 
ook overnacht worden. 

De Kolenhaven voor Nieuwe Meer. Een prachtige, rustieke plek voor bootei-
genaren om aan te meren. De plek is voorzien van bankjes, water en stroom.

Momenteel in aanleg: Een steiger voor de bootgasten van het Westeinder Pa-
viljoen. In de tweede helft van mei hoopt het restaurant de deuren te openen.

Surfeiland Vrouwentroost: 
Genieten voor jong en oud
Aalsmeer - Vorig jaar is surfeiland 
Vrouwentroost helemaal opnieuw 
ingericht en het resultaat mag er 
zijn. Er is ruime parkeergelegenheid 
gecreëerd voor zowel auto’s als fiet-
sers, maar belangrijker natuurlijk is 
het heerlijke zandstrand en de rui-
me, groene ligweides voor zonaan-
bidders. Voor jong en oud is het ei-
land een heerlijke plek om een dag-
je lekker te relaxen. De kinderen 
kunnen zich uitleven op het uitge-
breide speeltoestel in de vorm van 
een boot en natuurlijk aan de slag 
met zand en water. Volwassenen 

kunnen hun handdoek op diverse 
plekken uitspreiden, maar vanaf de 
tweede helft van mei ook plaatsne-
men op het terras op het Westeinder 
Paviljoen. Het restaurant is momen-
teel in aanbouw en nadert de vol-
tooiing. Het paviljoen zal zowel per 
land als vanaf het water bereikbaar 
zijn, want aan de aanleg van een on-
geveer 45 meter lange steiger wordt 
eveneens op dit moment gewerkt. 
Vast en zeker dat menigeen bij een 
mooie, zonnige dag het recreatie-ei-
land weer weet te vinden. Ook zeker 
doen, altijd gezellig!

Het lichtbaken op het puntje van de landtong van het surfeiland. 

Verlichte botenshow en vuurwerk
Ook dit jaar in september Westeinder Havendagen!
Aalsmeer - Voor de derde maal 
staat dit jaar de Westeinder Haven-
dagen op het programma. Op zater-
dag 4 september wordt dit evene-
ment bij jachthavens aan de Uiter-
weg gehouden. Net als voorgaande 
jaren staat in ieder geval een twee-
de hands botenaccessoiresmarkt 
op het programma. De organisatie, 
de stichting Aalsmeer Westeinder 
Promotie, hoopt een groter aanbod 
te mogen presenteren. Tijdens de 

Westeinder Havendagen kan kennis 
gemaakt worden met de diverse wa-
tersportmogelijkheden in Aalsmeer. 
De dag wordt opgeluisterd met live-
muziek en voor kinderen gaan di-
verse activiteiten georganiseerd 
worden. Een vast item ook blijft het 
captain’s dinner. Waarschijnlijk gaat 
dit onderdeel door de deelnemen-
de havens zelf georganiseerd wor-
den. Op deze manier kunnen ge-
interesseerden zelf kiezen bij wel-

ke jachthaven ze aanschuiven voor 
een gezellige en smaakvolle avond. 
Bij goed weer wordt, als vanouds, de 
Westeinder Havendagen afgesloten 
met de verlichte botenshow. Voor de 
25ste keer alweer wordt dit nog al-
tijd groeiende evenement gehou-
den. Omdat het een lustrum betreft 
worden zoveel mogelijk booteigena-
ren uitgenodigd om aan te sluiten 
bij de stoet met uiteraard feestelijke 
verlichting. En de organisatie hoopt 

vanwege het jubileum een sprook-
jesachtige sfeer te kunnen presen-
teren met passende muziek, dus 
geen disco- en housedreunen van-
af het water. Als spetterend einde 
van deze dag wordt Aalsmeer ge-
trakteerd op een grootse vuurwerk-
show. De organisatie heeft reeds 
beloofd er een verrassend spektakel 
van te zullen maken. Noteer 4 sep-
tember in de agenda, het wordt een 
verrassende dag!

Het speeltoestel in de vorm van een boot met klimmogelijkheden, een schom-
mel en zelfs een glijbaan!

Het Stokkeland biedt kleine boten de mogelijkheid om in het centrum aan te 
meren. Het park is opgesierd met beelden en onder andere een picknicktafel.

Op het Praamplein wacht recreanten een lange aanlegsteiger, zowel kleine 
als grote boten kunnen hier ‘geparkeerd’ worden. Plantenbakken zijn reeds 
langs de waterkant geplaatst, bankjes en prullenbakken volgen zo spoedig 
mogelijk.

De vissteiger aan de Stommeerweg met uitzicht op de watertoren. Vis-
sen mag in Aalsmeer, echter alleen met een vispas en wie een hen-
geltje uit wil gooien in de Westeinderplassen mag dit alleen doen met 
een vispas van hengelsportvereniging Vislust. De hengelsportvereniging 
heeft haar eigen voorschriften voor het vissen in Aalsmeer! Secreta-
ris is de heer Pieterse, telefoon 0297-322198. Voor algemene informa-
tie: www.vispas.nl.

Ook Kudelstaart heeft een prachtige recreatieplek, de loswal langs de 
Herenweg met bankjes, een aanlegsteiger en mogelijkheden om te 
zwemmen. En nieuwsgierige eenden, die veelal komen kijken of de be-
zoekers nog wat te eten bij zich hebben…

Nu is het rustig op de Westeinderplassen, maar menigeen weet dat het 
zomers bij zonnig weer behoorlijk druk kan zijn met jachten, zeilboten, 
motorboten, etc. Leuk om te zien is dat bootbezitters elkaar opzoeken, 
de boten tegen elkaar aan leggen om te kletsen en natuurlijk om een 
verfrissende duik te nemen. 

Trots zijn Aalsmeerders op hun Westeinderplassen en begrijpelijk. Het is 
zomers altijd heerlijk toeven op, in en rond het water van de Poel. Langs 
de Stommeerweg zijn diverse bankjes en recreatie-tafels om plaats te 
nemen en bijvoorbeeld te genieten van al het spektakel op het water. 

Aalsmeer - Trots zijn veel Aalsmeerders op ‘hun’ Westeinderplassen 
en begrijpelijk. De Poel, zoals met name oudere inwoners hun plas-
sen liefkozend noemt, is door vervening ontstaan en als enige van de 
totaal vier polders in Aalsmeer niet ingepolderd. De plassen met de 
grote en de kleine Poel heeft een oppervlakte van liefst tien vierkante 
kilometer en wordt vooral recreatief gebruikt. Kenmerkend voor het 
landschap zijn de vele eilandjes, die vroeger werden gebruikt voor de 
tuinbouw, met name seringenteelt, maar tegenwoordig vooral een re-
creatie functie hebben. De meeste eilanden zijn in particulier bezit. 
Wie geen eiland bezit, kan maximaal 24 uur achtereen de boot aan-
meren bij de verschillende eilandenstroken van de gemeente, een 
kleine honderd plaatsen zijn gratis beschikbaar. 

Varen of fietsen
Een groot aantal bedrijven in Aalsmeer houdt zich bezig met de wa-
tersport. Met name langs de Uiterweg zijn de jachthavens gesitueerd, 
er zijn watersportwinkels en wie een boot wil huren kan onder an-
dere kiezen uit een roeiboot, motorvlet of een kano. Voor wie liever 
de Westeinderplassen vanaf de walkant wil bekijken: Er is een fiets-
route uitgezet met een rondje Poel. De fietsers komen onder andere 
over de Uiterweg met onder andere de Historische Tuin, de waterto-
ren, het gerenoveerde recreatie-eiland Vrouwentroost met speel- en 
zwemmogelijkheden en de loswal in Kudelstaart waar ook een prach-
tig vergezicht over de Westeinder wordt geboden! 

Trots op 
Westeinderplassen!

Klaar voor gebruik: De picknicktafels en bankjes op het surfeiland.

De heksenkring zorgt voor een kleurige opleving van het surfeiland.
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Cursus ‘Omgaan met geld’
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
die moeite hebben met rondkomen 
en meer zicht op hun uitgaven wil-
len hebben, kunnen binnenkort de 
cursus omgaan met geld volgen. 
De cursus start dinsdag 11 mei om 
18.15 uur en wordt gegeven bij Vita, 
Dr. Willem Dreesweg 2 te Amstel-
veen. De kosten voor 7 bijeenkom-
sten zijn12,50 euro. Opgeven kan tot 
30 april via: 020-5430430. De cur-
sus gaat in op het ordenen van de 
financiële administratie, er wordt 
onder andere een maandbegroting 
en een jaarbegroting gemaakt. Zo 
krijg je beter zicht op wat de dure en 
goedkope maanden zijn. De cursist 
leert de inkomsten en uitgaven op 
een rijtje te krijgen. Waardoor meer 
weloverwogen beslissingen wor-

den genomen met als doel financi-
ele problemen te voorkomen, of je 
maakt je keuzes zo dat je ook eens 
dat kunt kopen waar anders nooit 
geld voor is. Ook komt in de cursus 
aan bod wat schulden en betalings-
achterstanden zijn en hoe hier mee 
kan worden omgegaan. Ook ande-
re onderwerpen, zoals sparen, ver-
zekeringen en subsidies, worden 
in de cursus besproken. In de cur-
sus wordt gerichte informatie gege-
ven over deze onderwerpen. Voor de 
aanvang van de cursus zal eerst een 
kennismakingsgesprek plaatsvin-
den, waarin wordt besproken of de 
verwachtingen aansluiten bij wat de 
cursus te bieden heeft en of naar de 
mening van de begeleiders de cur-
sus bij uw situatie past. 

Werkgroep Aalsmeer zoekt versterking!

Stichting Veteraan Autobussen 
presenteert rijdend museum
De Kwakel - Langs de Vuurlijn 
staat een op het oog gewone boer-
derij. Deze boerderij blijkt van bin-
nen echter niet zo gewoon als die 
lijkt. Het gebouw is omgebouwd tot 
garage van de Stichting Veteraan 
Autobussen (SVA). De stichting 
opereert landelijk en bestaat uit ver-
schillende werkgroepen. Het aantal 
oude autobussen dat de stichting 
in bezit heeft is ongeveer negentig. 
Zes daarvan staan in de garage aan 
de Vuurlijn. 
De SVA is in 1968 opgericht met als 
doel het bewaren, restaureren, con-
serveren en, waar mogelijk ook, la-
ten rijden van historische Neder-
landse autobussen. Om de bussen 
aan publiek te tonen doet de SVA 
regelmatig mee aan verschillen-
de evenementen op het gebied van 
historisch vervoer. 
Zo streeft zij er naar een rijdend mu-
seum van oude autobussen te zijn. 
Voorheen onderhield de werkgroep 
zijn bussen in de oude Maarse & 
Kroon garage in Aalsmeer. Deze 
werd tot verdriet van de werkgroep 
gesloopt in 2002. Sindsdien wor-
den de bussen onderhouden aan de 
Vuurlijn. Elke woensdag komen de 

mannen van werkgroep Aalsmeer 
bij elkaar. Het voornaamste wat zij 
doen is het restaureren van oude 
autobussen. Vier van de zes bus-
sen, die de werkgroep in handen 
heeft, zijn rijklaar en kunnen mee-
doen aan evenementen en dienen 
als trouwvervoer. Wanneer één van 
de bussen stuk gaat of mankemen-
ten heeft gaat dat voor. Dit zodat er 
zoveel mogelijk bussen als rijdend 
museum de weg op kunnen. 

Maarse & Kroon
Werkgroep Aalsmeer is heel trots 
dat zij drie Maarse & Kroon bus-
sen in de collectie hebben. Als klei-
ne jongen ging vrijwilliger Thom 
Kramer nog met deze bussen naar 
school. Maarse & Kroon werd in 
1927 opgericht in Leimuiden, maar 
vestigde zich al gauw  in Aalsmeer. 
Het Hortensiaplein, dat nu dient als 
het busstation van Aalsmeer, was 
toen der tijd ook al het centrale 
punt voor het busbedrijf. Het busbe-
drijf begon met één bus, maar werd 
spoedig uitgebreid met meerde-
re bussen. Toen het autobusbedrijf 
op zijn grootst was, waren er buslij-
nen naar Leiden, Haarlemmermeer, 

Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Bad-
hoevedorp, Amstelveen, Ouderkerk, 
Schiphol, Vinkeveen en Woerden. 
Na jaren succesvolle dienst wer-
den steeds meer lijnen overgeno-
men. De buslijn naar Amsterdam en 
Amstelveen werd geïntegreerd in de 
GVB. Ook de buslijn naar Utrecht 
werd overgenomen. Uiteindelijk 
werd Maarse & Kroon op 1 januari 
1971 toch een dochteronderneming 
van de NS. 
Twee jaar later fuseerde het bedrijf 
met een andere NS-dochter, name-
lijk NBM te Zeist. Samen gingen zij 
door als Centraal Nederland. Enke-
le vrijwilligers van de werkgroep in 
Aalsmeer waren ook in dienst als 
buschauffeur voor Maarse & Kroon. 
Dit geeft het nog eens een extra 
persoonlijk tintje. 

Bijzondere prijs
Werkgroep Aalsmeer is in het be-
zit van twee Amerikaanse bussen. 
Deze bussen werden door de Mar-
shallhulp, die Europa kreeg van 
Amerika na de Tweede Wereldoor-
log, als gift verzonden naar Neder-
land. Beide bussen zijn gemaakt 
door General Motors Company, een 

echt Amerikaans bedrijf. “Het Ame-
rikaanse straalt van de bus af!”, al-
dus Thom Kramer. Bijzonder is de 
Twincoach uit 1948. Het geraamte 
van de bus was uniek voor zijn tijd 
omdat er twee motoren in pasten. 
Hierdoor kon er een hogere snel-
heid behaald worden en meer pas-
sagiers vervoerd worden. Wanneer 
de bus in Amerika door de woestijn 
moest rijden, werd maar één mo-
tor per keer gebruikt voor het geval 
dat de motor het zou begeven in het 
midden van de woestijn. De popu-
lairste autobus is de Mercedes Benz 
Roset uit 1954. Vooral populair on-
der stelletjes die gaan trouwen. Ex-
tra bijzonder is deze autobus om-
dat hij een speciale prijs heeft ge-
wonnen. In december 2009 won de 
bus de Jan Voerman prijs. Deze prijs 
wordt uitgereikt aan de bus die het 
mooiste is opgeknapt. Vijftien jaar 
lang, echter met tussenposes, heeft 
de werkgroep erover gedaan om 
de bus te renoveren. “Een hele eer 
voor de werkgroep”, aldus voorzit-
ter Gert-Jan Smith, die de prijs vo-
rig jaar in ontvangst heeft mogen 
nemen. 

Enthousiasme 
De werkgroep Aalsmeer bestaat uit 
ongeveer acht vrijwilligers. Alle vrij-
willigers zitten vol enthousiasme 
voor historische autobussen. “Als 
je werkt met vrijwilligers is het be-
langrijk dat mensen het leuk blijven 
vinden, we kunnen ze geen sala-
ris aanbieden. Gelukkig werken wij 
met allemaal enthousiaste krach-
ten,” zegt Thom Kramer. Afgelo-
pen vrijdag nog ging Thom Bonder 
met een historische autobus de weg 
op. Dit maal om Russische kinde-
ren te vervoeren naar het Linnaeus-
hof. “Er is een groot verschil met de 
bussen van nu. Op de oude bus-
sen zit geen stuur- of rembekrach-
tiging. Het is dus echt spierballen-
werk”, legt Thom Bonder uit. Ook dit 
jaar, op 13 juni, doet de SVA weer 
mee met ‘Aalsmeer roest niet’, de 
rondrit van antieke voertuigen ou-
der dan 25 jaar. De werkgroep aan 
de Vuurlijn is overigens dringend op 
zoek naar meer enthousiaste vrijwil-
ligers voor de woensdag en zater-
dag. “Om je aan te melden als vrij-
williger hoef je helemaal niet super 
technisch te zijn. Er is veel te doen, 
iedereen heeft zo zijn eigen taken. 
Daarnaast zijn wij er van overtuigd 
dat je veel kan leren in de garage! 
Belangstellenden kunnen ook ge-
woon eens een kijkje komen ne-
men”, besluit Kramer.  

Door Kevin Lamers

Programma voor Meer Jazz 
festival klinkt als een klok!
Hoofddorp - Momenteel wordt 
naarstig gewerkt om het Raadhuis-
plein in Hoofddorp op 28, 29 en mei 
om te toveren tot een fantastisch 
cultuurplein met allemaal voorzie-
ningen waar ook de bezoekers van 
Meer Jazz de vingers bij zullen af-
likken. Er komen vier grote podium-
paviljoens op het Raadhuisplein en 
het gemeentebestuur is zo vriende-
lijk om ook dit festival de deuren van 
het raadhuis te openen en ruimte te 
bieden voor concertpodia. 
De organisatie heeft het afgelo-
pen half jaar keihard gewerkt aan 
een zeer gevarieerd programma 
dat klinkt als een klok! Liefhebbers 
van de meest uiteenlopende gen-
res komen aan hun trekken. Van la-
tin tot zydeco, van blues tot nu-jazz, 
van oude stijl tot big bandjazz, en 
alles wat er tussen zit: Het is er al-
lemaal! Het volledige programma 
wordt eind april bekend gemaakt, 
maar een paar tipjes van de sluier 
wil het festivalbestuur vast oplich-
ten. Zo treedt op vrijdag in de gro-
ter burgerzaal het fameuze Engelse 
Pasadena Roof Orchestra op, in pa-

viljoen A kan genoten worden van 
Hans Dulfer in ‘dancebezetting en 
in paviljoen B wordt the groot feest 
voor oudere jongeren met Cuby & 
The Blizzards.  

Haarlemmermeerse bands 
In de trouwzaal op de begane grond 
kan gekeken en geluisterd worden 
naar onder meer Barnacle Bill, met 
meesterslagwerker John Engels, 
voorafgegaan door het Trio Johan 
Clement. Het Conservatorium van 
Amsterdam presenteert er weder-
om de finalisten van de Keep an Eye 
Jazz Award. In paviljoen D op het 
Raadhuisplein wordt op zaterdag 
een Swing Masterclass gehouden 
door het Yuri Honing Kwartet, er zijn 
sessions, en ook de lokale Haarlem-
mermeerse bands komen op vrijdag 
en zondag prominent aan bod. Bij 
de jamsessions op zaterdag zijn mu-
sici van allerlei pluimage van harte 
welkom. Vanzelfsprekend wordt op 
30 mei weer de Meer Jazz Prijs uit-
gereikt aan een Nederlands jazzfe-
nomeen, maar wie dat is, dat is nog 
even geheim.  

Aalsmeer landskampioen 
in nieuwbouw woningen
Aalsmeer - Aalsmeer is 32 vierkan-
te kilometer groot, waarvan een klei-
ne 21 vierkante kilometer land en 
ruim 11 vierkante meter water vol-
gens de cijfers van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek. Sinds 1998 
is het dorp qua huizen en inwoner-
aantal gegroeid als kool. 
De expansiedrift lijkt nog lang niet 
ten einde. Woonden in 1998 nog 
22.513 inwoners op die 21 vierkante 
kilometer land, inmiddels is dat aan-
tal gestegen tot 29.165 (het officiële 
cijfer per 1 januari 2010 van de ge-
meente). Een stijging van maar liefst 
30 procent en men is nog lang niet 
klaar. Veel nieuwbouw moet nog op-
geleverd worden en er wordt volop 
gesleuteld aan bestemmingsplan-
nen om ook de komende jaren die 
21 vierkante kilometer land verder 
te ontginnen en vol te bouwen. De 

aansluiting met de bebouwde kom 
van buurgemeenten is reeds een feit 
(bijvoorbeeld met Amstelveen West-
wijk) of binnen handbereik. Het CBS 
heeft het in de brochure ‘Gemeen-
te op maat’ met de groeicijfers van 
2008 al over Aalsmeer als Vinex ge-
meente. De hamvraag is natuurlijk 
of de explosieve groei de leefbaar-
heid, de welstand en het welbevin-
den van de bewoners in ons dorp 
ten goede komt. 
En of de groei gepaard gaat met 
groeipijnen en zo ja, waar die pij-
nen dan zitten. Volgens het actie-
comité Groen Oosteinde in Deel-
plan 9, het terrein van de voorma-
lige scholen in Oost. Daarover later 
meer. Eerst maar even het begin van 
de koele groeicijfers op een rij op 
www.groen-oosteinde.nl. Wordt on-
getwijfeld vervolgd.

Koninklijk Toonkunstkoor zingt 
‘Die Schöpfung’ van Haydn
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
24 april voert het Koninklijk Toon-
kunstkoor Haydn’s oratorium ‘Die 
Schöpfung’ uit in De Bloemhof aan 
de Hornweg. Frans Joseph Haydn 
werd op 31 maart 1732 te Rohrau 
geboren. Zijn vader was een onbe-
middelde wagenmaker met muzi-
kale aanleg, welke aanleg de zoon 
blijkbaar had overgeërfd. Ofschoon 
hij slechts gebrekkig onderwijs ge-
noot, en hem de theorie der mu-
ziek niet werd geleerd, schreef hij 
al spoedig tal van muziekstukken, 
waaronder zelfs veelstemmige ko-
ren. Hij overleed te Wenen op 31 
mei 1809. 
‘De Schepping’ behoort met ‘De 
Jaargetijden’ nog steeds tot de 
meest bekende en geliefkoosde ora-
toria. In ‘De Schepping’ biedt Haydn 
een kunstwerk aan van ongeken-
de schoonheid. Treffend is de wijze 
waarop Haydn al meteen de chaos, 
voordat Gods scheppingswoord ge-
klonken had, schildert en de strijd 
van de duisternis tegen het licht ver-
klankt. Met sobere begeleiding van 
de gedempte viooltonen wordt de 
woestheid der vormloze aarde ge-
tekend. De aartsengel Raphaël ver-
haalt in het eerste deel van dit ora-
torium de scheppingswonderen van 
hemel en aarde, van zeeën, rivieren 
en beekjes. 
In een kort recitatief verhaalt Gabriel 
de schepping van de plantenwereld, 
gevolgd door een met klein orkest 
begeleide aria, terwijl een prachtig 
koor dit geheel afsluit. In een verder 
recitatief vestigt de engel Uriël de 
aandacht op de schepping van de 
sterren en het nu volgende tussen-
spel schildert Haydn met stijgende 
hele tonen de opkomst van de zon. 
In het tweede deel schildert Gabriel 

de schepping van de dierenwereld, 
voortgezet door Raphaël en even 
onderbroken door een terzet van de 
drie engelen. Bij de volgende reci-
tatieven van Raphaël wordt de aan-
dacht getroffen door belangwek-
kende toonschilderingen: Het ge-
brul van de leeuw, de vlucht van de 
tijger, het springen van het hert, het 
hinniken van het paard, het zwer-
men der insecten en de trage bewe-
gingen van het kruipend gedierte. 
Uriël verhaalt de schepping van de 
mens. In het derde deel maken de 
engelen plaats voor Adam en Eva, 
die in een duet de lof van de Schep-
per zingen, bij welke lofprijzing het 
koor zich nu en dan aansluit. De in-
nig vrome geest van de componist 
gaf ook aan dit werk grote, diepe 
wijding. Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer is er in geslaagd een drie-
tal uitstekende solisten te contrac-
teren. De sopraan Caroline Stam, te-
nor Andre Post en bas-bariton Mar-
tijn Sanders laten zich horen in De 
Bloemhof. De muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door het orkest ‘Il 
concerto barocco’ dat op origine-
le achttiende eeuwse instrumenten 
speelt, wat het geheel een zeer au-
thentieke uitstraling geeft. De alge-
hele leiding is in handen van diri-
gent Michel Berendsen, die in de 
korte tijd waarin  hij het koor leidt, 
heeft laten zien dat hij het koor kan 
laten stralen. 
Het concert begint om 20.00 uur en 
de toegangsprijs bedraagt 22,50 eu-
ro. CJP-houders en 65+ers betalen 
20 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de koorleden en aan de ingang 
van de zaal. Inlichtingen zijn te ver-
krijgen op de website van het koor: 
toonkunstkooraalsmeer.nl of via te-
lefoonnummer 0297-323378.

Beeld op zwart ligt niet aan de 
televisie, maar aan Caiway!
Sinds kort is er serieus georgani-
seerd verzet tegen de plannen van 
Caiway om per 10-10-2010 te stop-
pen met analoog uitzenden. Als u 
niets doet, betekent dit dat uw tv op 
zwart gaat per 10-10-10. Het doel 
van de actiegroep, die de naam Pro-
Analoog draagt, is om een pakket 
analoge zenders te behouden en 
roept u dan ook op zich collectief te 
verzetten tegen de plannen van Cai-
way. In hele korte tijd heeft Pro-Ana-
loog al meer dan honderden steun-

betuigingen ontvangen. Wilt u ook 
dat uw tv niet zwart gaat per 10-10-
10 of geen grote uitgaven doen om 
tv te kunnen blijven kijken? 
Reageer dan via het e-mailadres: in-
fo@pro-analoog.nl of analoogja@
live.nl of Postbus 40,2690AA in ’s-
Gravenzande. De reacties zullen ge-
bruikt worden om richting Caiway 
duidelijk te maken dat analoog kij-
ken moet blijven. Voor meer infor-
matie, zie de website: http://www.
pro-analoog.nl.

ingezonden

Bijeenkomst Computerhulp 55+ 
Aalsmeer - Dit voorjaar organi-
seert Computerhulp 55+ weer di-
verse workshops en informatiebij-
eenkomsten in wijksteunpunt Me-
ander. Dinsdagmiddag 4 mei is het 
onderwerp ‘Bestanden en map-
pen in Windows Vista en Windows 
7’. Uitgelegd wordt hoe bestanden 
en mappen in de computer op or-
de gehouden kunnen worden door 
middel van opslaan, opslaan als, ko-
piëren, verplaatsen en verwijderen. 
Deze middag is alleen geschikt voor 

gebruikers van het besturingssy-
steem Windows Vista of Windows 7. 
Voor het bijwonen van deze bijeen-
komst dienen geïnteresseerden zich 
van te voren op te geven, het aan-
tal plaatsen is beperkt. Deze bijeen-
komst is van 14.00 tot 16.00 uur en 
deelname kost 5 euro inclusief kof-
fie of thee. Informatie en aanmel-
den: Vita welzijn en advies, Wijk-
steunpunt Meander in de Clema-
tisstraat 20, tel. 323138, bereikbaar 
tussen 9.00 en 13.00 uur.

Vliegers, voedsel en vrijheid
Crash museum herdenkt 
oorlogen in 1940 en 1945
Aalsmeerderbrug - Crash Lucht-
oorlog- en verzetmuseum ’40-’45 
herdenkt tussen 24 april en 29 mei 
onder de titel ‘Vliegers, voedsel en 
vrijheid’ met verschillende evene-
menten en tentoonstellingen zo-
wel het uitbreken van de oorlog in 
mei 1940 als de bevrijding in 1945. 
Hoogtepunten worden ongetwijfeld 
de opening van de tentoonstelling 
op 5 mei. Uniek is op 9 mei de pre-
sentatie van het boek ‘De Meivlie-
gers’ van Hans Vos in aanwezigheid 
van een aantal van de bemannings-
leden van Nederlandse vliegtuigen 
die hebben deelgenomen aan de 
luchtstrijd in de eerste dagen van 
de oorlog in mei 1940. Hun verhalen 
zijn opgetekend door schrijver Hans 
Vos en vastgelegd in een boek en op 
een dvd. Burgemeester Theo Wete-
rings van de gemeente Haarlem-
mermeer zal hierbij aanwezig zijn.

Vliegers
Bij de herdenkingen van de Twee-
de Wereldoorlog wordt vaak voorbij 
gegaan aan de heldhaftige strijd die 
Nederland heeft geleverd vooraf-
gaand aan de capitulatie. Het is nu 
70 jaar geleden dat deze aanval van 
de Duitsers op Nederland, die de 
codenaam ‘Fall Gelb’ droeg, plaats-
vond. De militaire luchtvaartafdelin-
gen hebben zich met man en macht 
verdedigd tegen de onverhoed-
se aanval van de Luftwaffe en heb-
ben hiervoor als eenheid de Militai-
re Willemsorde gekregen. Dat wordt 
maar al vaak vergeten. In het Crash 
museum staat deze strijd altijd cen-
traal door de aanwezigheid in de ex-
positie van de restanten van de Ne-
derlandse Fokker DXXI nummer 229 
en de Fokker T-V nummer 850 die 
door Crash zelf geborgen zijn. 

Voedsel
Crash herdenkt tevens dat het in 
april en mei 65 jaar geleden is dat 
de volledige bevrijding van Neder-
land werd ingezet met de Opera-
ties Manna en Chowhound. De-
ze voedseldropping operaties staan 
Nederlanders die het hebben mee-
gemaakt, nog helder voor de geest. 
Mensen die het niet hebben meege-
maakt kunnen zich nauwelijks voor-
stellen dat er een tijd is geweest dat 
ook voor hongerende mensen in Ne-
derland voedsel werd afgeworpen. 
Deze indrukwekkende hulpopera-
tie wordt daarom bij Crash herdacht 
met een uitgebreide tentoonstelling. 
In deze tentoonstelling wordt tevens 
herdacht dat op 5 mei 1945, nu dus 
65 jaar geleden een eind kwam aan 
vijf jaar terreur, bezetting en Joden-
vervolging. Daarnaast worden nog 
enkele evenementen georganiseerd. 
Van een Landsverk pantserwagen 
die in restauratie is, wordt het chas-
sis getoond. Met dit type pantser-
wagen verdedigde het Nederlandse 
leger in 1940 onder andere de vlieg-
velden rond Den Haag. De tentoon-
stellingen en evenementen worden 
gehouden tussen 24 april en 29 mei. 
Bijzondere activiteiten zijn er op 5, 8 
en 9 mei. De tentoonstellingen zijn 
te zien zijn tijdens de gebruikelijke 
openingstijden van het museum op 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.  Op 
zondag 9 mei is het museum extra 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Ex-
tra openingsdagen van het museum 
zijn de woensdagen 28 april, 5, 12, 
19 en 26 mei. Voor meer informatie: 
www.crash40-45.nl of bel met het 
secretariaat van CRASH ’40-’45 via 
0297-530667.  Het Crash-museum is 
gehuisvest in Fort Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk.

Toneelavonden in De Kwakel
Genesius speelt ‘Jansen en 
Janzen, twee is teveel’
De Kwakel - Na een flink aantal 
maanden repeteren brengt toneel-
vereniging Genesius op 23 en 24 
april de doldwaze klucht ‘Jansen & 
Janzen, twee is teveel’. Het stuk is 
geschreven door Hans Pijpers. Jan-
sen en Janzen hebben hun zaak-
jes graag op orde. Hun oude huis is 
keurig ingericht, ze gaan onberispe-
lijk gekleed en een afspraak zullen 
ze nooit, maar dan ook nooit, mis-
sen. De twee heren zijn collega’s en 
boezemvrienden. Zij wonen in het-
zelfde appartementcomplex, twee 
woningen onder één dak, waarvan 
de tussenmuren zijn weggehaald, 
maar de entrees behouden. Ze zijn 
nu eenmaal graag samen, maar dat 
gaat de buitenwereld niet aan. Ze 
zijn erg gesteld op rust en regel-
maat. Als zij ergens niet van hou-
den dan is het van verrassingen. De 
twee heren krijgen hun verloofden 
over de vloer, maar ook hun moe-
ders komen langs. De heren vrezen 
de toorn van hun moeders, want ze 

zijn van verloofden gewisseld. De 
moeders hebben het huis gefinan-
cierd onder voorwaarde dat zij met 
hun verloofden trouwen. De dames 
houden nog minder van verande-
ring dan hun zonen. Kortom, Jan-
sen en Janzen moeten zich tot het 
uiterste inspannen om hun leven 
in het gareel te houden. En dat on-
der het toeziend oog van de nieuwe 
butler en de poets-, was- en strijk-
vrouw. Bezoekers zullen deze avond 
worden meegezogen in een levens-
groot stripverhaal met markante fi-
guren, felle kleuren en onverwach-
te wendingen. Niets is logisch, dus 
verstand op nul en genieten in het 
dorpshuis van De Kwakel op 23 of 
24 april, aanvang is 20.15 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. 
Kaarten hiervoor kosten 7.50 euro 
en zijn verkrijgbaar bij Tonny Voorn, 
Ringdijk 8, De Kwakel, tel. 0297-
560448 of Marga Westerbos, Cycla-
menlaan 48, De Kwakel, tel. 0297-
532970.
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Gecombineerde lopen Florimex 
Baanloop een groot succes
Aalsmeer - Woensdagavond 14 
april was het weer tijd voor de Flo-
rimex Baanloop. Omdat deze loop 
samenviel met de 5 kilometer van de 
BACO (Baan competitie), was het 
ongewoon druk. Tijdens de BACO 
die dit jaar voor het eerst wordt ge-
organiseerd, worden in de maand 
april vier wedstrijden over diverse 
afstanden gelopen, van 800 tot 5000 
meter. De beste 3 tijden worden bij 
elkaar opgeteld en levert de eind-
stand, waarbij rekening wordt ge-
houden met de leeftijd van de at-
leet. De eerste twee wedstrijden zit-
ten er op en de ranglijst is verras-
send spannend. Kijk voor meer in-
formatie naar de website: www.
avaalsmeer.nl. Samen met de lopers 
van de BACO en de Florimex lopers, 
werd er ook nog een training gege-
ven aan de woensdagavond groep. 
In totaal waren er bijna 100 mensen 
aan het hardlopen op deze mooie, 
zonnige, maar ietwat koude woens-
dagavond. Omdat meer dan 80 per-
sonen zich hadden op gegeven voor 
de gecombineerde baanloop, be-
sloot de wedstrijdleiding dat er in 
twee groepen gestart zou worden. 
De eerste groep van circa 40 lopers 
ging nog in een avondzon van start.  
Al snel bleek echter dat de wind re-
delijk zwaar en met name koud was.  
Ook was duidelijk dat gastloper Hil-
lary Kiplagat, met nummer 903, de-
ze keer de snelste zou worden. Hil-

lary komt uit Kenia en heeft al vaak 
met diverse toppers samengelopen.  
Samen met zijn Nederlandse part-
ner hadden ze deze loop uitgekozen 
voor een training. Een rondje hard, 
een rondje zacht. Zelfs met dat trai-
ningstempo kwam Hillary uit op een 
tijd van 15:45 minuten. Wat al 3 se-
conden sneller is dan het clubre-
cord van AVA op de 5000 meter. Ri-
cardo van ’t Schip was met 16:51 
tweede en John de Wit met 17:22 
derde. Het mag gezegd worden dat 
de lopers van de tweede groep min-
der toeschouwers hadden door het 
toch wat kille weer. Ook de lopers 
van deze groep zetten, waarschijn-
lijk geïnspireerd door Hillary, weer 
mooie tijden neer. Bij de dames was 
AVA atleet Shannon Lakerveld het 
snelst met 21:19 minuten waarmee 
ze mede AVA loopsters Mirjam Co-
lijn (21:47) en Marjan van Ginkel 
(21:56) voor bleef. Voor de overige 
75 uitslagen kan gekeken worden 
op de website van AVA, waar ook 
veel foto’s van de wedstrijd te zien 
zijn.  Op woensdag 28 april is de 
laatste BACO wedstrijd. Heb je in-
teresse? Je bent van harte welkom 
om te komen kijken vanaf 19.30 uur 
op de atletiekbaan van AVA aan de 
Sportlaan.  
Meedoen mag natuurlijk ook.  Aan-
staande zaterdag 24 april is er weer 
de Schoolatletiekdag bij AVA. Ook 
hier is iedereen welkom.  

Geen promotie RKDES 
na verlies van Abcoude
Kudelstaart - Drie ronden voor het 
eind van de competitie haakt RK-
DES af voor de tweede plaats die 
ook recht geeft op promotie, want 
in Abcoude werd afgelopen zon-
dag kansloos met 3-1 verloren. In 
een prachtig zonnetje met zuivere 
lucht was de eerste kans voor RK-
DES. Ibra el Ahmadi knalde al na 
twee minuten op de paal. In de vijf-
de minuut een strakke voorzet van 
rechts werd fraai in 1 keer op de 
pantoffel genomen en voordat DES-
keeper Peters kon reageren lag de 
bal al in het netje 1-0. Maar voordat 
het gejuich van de Abcoude aan-
hang goed was verstomd, stond het 
alweer 1-1. De bal viel voor de voe-
ten van Mark Pothuizen, die zich 
niet bedacht en de bal hoog in de 
touwen knalde. De Afas/van Berkel 
brigade had zelfs een voorsprong 
kunnen nemen, maar Ibra el Ahma-
di kreeg de bal niet langs de keeper 
toen hij plots vrij voor hem stond. De 
gehele eerste helft waren de ploe-
gen aardig aan elkaar gewaagd met 
kansjes en mogelijkheden aan bei-
de kanten. 
Tot de rust werd er niet meer ge-
scoord. De tweede helft was pas 1 

minuur oud en de 2-1 stond op het 
bord. Een dieptebal bracht een spe-
ler van Abcoude al dan niet in bui-
tenspel positie alleen voor Ivo Pe-
ters en zijn lob was fraai. Protes-
ten van de spelers van RKDES deed 
de scheidsrechter nog wel naar de 
hevig vlaggende Des grensrechter 
gaan, maar zijn besluit stond blijk-
baar al vast. Vanaf dat moment leek 
het wel of al het geloof al uit de 
Des ploeg was verdwenen. De Ku-
delstaarters kwamen helemaal niet 
meer aan de bak. In de 68ste mi-
nuut een corner van Abcoude en 
die werd geheel vrij bij de eerste 
paal binnen gekopt: 3-1. Over en uit 
tweede plaats. RKDES wisselde nog 
wel verdediger Mo el Ahmadi voor 
aanvaller Marco v/d Jagt en Mischa 
v/d Scheur kwam in het veld, maar 
voor RKDES mocht het allemaal niet 
meer baten, het was en bleef 3-1. 
De periodetitel is nu door Abcou-
de gewonnen. Des moet de mou-
wen echt gaan opstropen om nog 
nacompetitie te halen. Aanstaand 
weekend wacht de uitwedstrijd bij 
Concordia.

Eppo

Dinsdag op voetbalterrein SCW
Benefietwedstrijd voor familie 
van slachtoffers Haïtieramp
Rijsenhout - Familie, vrienden en 
bekenden van de tijdens de aardbe-
ving in Haïti, op 12 januari, omgeko-
men Richard en Rowena Pet en hun 
pas geadopteerde driejarige zoon-
tje Arno, hebben een benefietwed-
strijd georganiseerd tussen de voet-
balteams SCW 1 en RKAV 1. Met 
het geld dat wordt opgehaald, hoopt 
men de Rijsenhoutse ouders en drie 
zussen van Richard, na de voor hen 
zo dramatische periode, een paar 
ontspannen dagen met elkaar te 
laten beleven. De voetbalwedstrijd 
zal worden gehouden op dinsdag-

avond 27 april vanaf 20.00 uur op 
het terrein van SCW in Rijsenhout. 
De entree bedraagt 2,50 euro. De 
opbrengst van de wedstrijd is be-
doeld om Richards familie een on-
bezorgd weekendje te laten beleven 
in Zeeland, samen met Jim, het acht 
maanden oude zoontje van Richard 
en Rowena, dat nu wordt opgevoed 
door de zus en zwager van Rowe-
na. Overigens zal Jim samen met 
zijn opa Tjeerd de aftrap van deze 
bijzondere voetbalwedstrijd verrich-
ten. Voor meer informatie kan ge-
beld worden naar: 06-50637163.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 24 april

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Roda’23 1 14.30 u
Aalsmeer 2  - Zwaluwen’30 3 12.00 u
Aalsmeer 3  - Benschop 2 14.30 u
AFC 9 - Aalsmeer 4 12.15 u
RKAVIC 3 - Aalsmeer 5 14.30 u
Aalsmeer 6  - Sp.Martinus 2 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 – RKAV Vet.2 14.30 u

Junioren
Almere A1 – Aalsmeer A1 12.00 u

Dames
DESTO DA.2 - Aalsmeer DA.1 11.00 u

R.K.A.V.
Diemen 2 - RKAV 2  14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 – RKAV Vet.2 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Nw.Sloten MB.1 11.30 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
J.A.United.B2 – UNO B1 12.00 u
J.A.United.C1 – Almere C1  13.00 u
VVC C2 - J.A.United.C2 14.30 u
J.A.United.C3 – Hillegom C2              13.15 u

Pupillen
Legm.vogels D3 - J.A.United.D2     9.00 u     
J.A.United.D3 – Swift D4 13.00 u                
J.A.United.D4  - VVC D3 11.15 u          
J.A.United.D5 – TABA D4 11.30 u
J.A.United.D6 – Stormvogels D5 10.00 u
ADO’20 E1 - J.A.United.E1  10.15 u
J.A.United.E 2 – Zandvoort E2   9.00 u
Hoofddorp E4 - J.A.United.E3   9.00 u
Zwanenburg E3 - J.A.United.E4   10.30 u      
J.A.United.E5 – Overbos E5   9.00 u
Waterloo E2 - J.A.United.E6  12.00 u                   
HBC E4 - J.A.United.E7 10.15 u
J.A.United.E8 – Bloemendaal E9   9.00 u
Hoofddorp F2 - J.A.United.F1   9.00 u
J.A.United F2 – Bloemendaal F4 10.15 u
J.A.United.F3 – Bloemendaal F5   9.00 u
J.A.United.F4 – Hoofddorp F4   9.00 u
Olympia Haarlem F2 - J.A.United.F5 11.30 u
J.A.United.F6 – DSK F2 10.15 u
Alliance’22 F8 - J.A.United.F7   8.30 u
SCW F4 - J.A.United.F8   9.00 u
J.A.United F9 – BSM F5   9.00 u
J.A.United F10 – VVC F 15   9.00 u

Meisjes
J.A.United.MC.1 – Roda’23 MC.2 11.30 u
J.A.United.MD.1 – BSM MD.1 11.15 u
Waterwijk MD.2 - J.A.United.MD.2 10.00 u
J.A.United.ME.1 – Sp.Martinus ME.1   9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Legm.vogels D2 - RKDES D1 11.00 u
Zwanenburg D3 - RKDES D2 12.00 u
RKDES D3 – Hoofddorp D 11  9.30 u
RKDES E1 – Diemen E1   9.30 u
DCG E3 - RKDES E2   9.30 u
CTO’70 E4 - RKDES E3 10.45 u
Ouderkerk E9 - RKDES E4 10.00 u
RKDES F1 – Bl.Wit F2 11.00 u
RKDES F2 – De Germaan F1 11.00 u
RKDES F3 – Pancratius F7   9.30 u

Arsenal F3 - RKDES F4   9.30 u
RKDES F5 – Ouderkerk F6   9.30 u
Roda’23 F10 - RKDES F6   9.00 u
RKDES F7 – Sp.Martinus F 12   9.30 u
RKDES F8 – Legm.vogels F 13 11.00 u
SDW F2 - RKDES F9   9.00 u
Amstelveen F6 – RKDES F10   9.00 u

Dames en meisjes
De Meer DA.1 - RKDES DA.1 15.00 u
RKDES MB.1 – DSS MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Buitenveldert MC.2   9.30 u
RKDES MD.1 – Zwanenburg MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – KDO ME.1   9.30 u

S.C.W.
RKAVIC 1 - SCW 1 14.30 u
RKAVIC 2 - SCW 2 11.30 u
SCW 3 – WV-HEDW 13 15.00 u
AJAX Vet.1 - SCW Vet.1 15.15 u
SCW Vet.2 – Vogelenzang Vet.1 15.00 u
SCW Vet.3 – Geel Wit Vet.1 12.00 u
Geuzen.M.meer Vet.4 - SCW Vet.4 13.00 u

Junioren
SCW A1 – RCZ A1 14.30 u
Alliance’22 B2 - SCW B1 13.00 u
SCW B2 – De Dijk B1 10.15 u
AMVJ C2 - SCW C1   9.30 u

Pupillen
SCW D1 – De Meer D1 10.15 u
SCW D2 – NFC/Brommer D2   9.00 u
SCW D3 – Roda’23 D 10 10.00 u
SCW E1 – Overbos E6   9.00 u
SCW E2 – DSS ME.1   9.00 u
UNO E6 - SCW E3 10.30 u
SCW F1 – Hoofddorp F5   9.00 u
Onze Gazellen F7 - SCW F2 10.30 u
UNO F4 - SCW F3   9.30 u
SCW F4 – J.A.United F8   9.00 u

Dames en meisjes
SIZO/H’gom.Comb. DA.1-SCW DA.112.00 u
SCW MB.1 – Roda’23 MB.1 13.30 u
SCW MC.1 – WV-HEDW MC.2 11.15 u
ZSGO/WMS ME.1 - SCW ME. 1   9.30 u

Zondag 25 april

R.K.A.V.
RKAV 1 – SDZ 1 14.00 u
RKAV 2 – Pancratius 4 11.30 u
RKAV 3 – AGB 4 11.30 u
RKAV 4 – KDO 3 14.00 u
Zwanenburg 8 - RKAV 5 11.00 u
Nautilus 3 - RKAV 6 14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Nw.Sloten DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S.
Concordia 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – Legm.vogels 2 11.00 u
RKDES 3 – CTO’70 2 14.00 u
RKDES 4 – De Meer 2 12.00 u
Hoofddorp 9 - RKDES 5 14.30 u
Hoofddorp 12 - RKDES 6 14.30 u
RKDES 7 – Sp.Martinus 6 15.00 u

Junioren
RKDES A1 – Pancratius A3 13.00 u
DWV B1 - RKDES B1 12.00 u
Overbos B2 - RKDES B2 14.30 u
RKDES C1 – DCG C1 10.00 u

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heb-
ben ruim 120 bewoners van de Oos-
teinderweg een golfballetje gesla-
gen op uitnodiging van de GlowGolf, 
zelf, ook gelegen aan de Oosteinder-
weg. De 18 holes indoor glow in the 
dark midgetgolf was niet bij iedere 
straatbewoner bekend, dus de uit-
daging om ‘tegen’ de buurtgenoten 
te spelen was absoluut aanwezig. 
Na eerst een hapje en drankje en 
onderlinge kennismaking, werden 
de 18 holes voortvarend gespeeld. 
Lange tijd was Johan Splinter met 
een topscore van 43 slagen de ver-
wachte winnaar, maar hij werd on-
verwacht door Teun Zekveld uit de 
allerlaatste groep spelers toch nog 
verslagen!  Het open glow golf toer-
nooi voor de Oosteinderweg bewo-
ners was bijzonder gezellig en gaat 
volgend jaar zeker herhaald worden. 

De heer Zekveld krijgt de kans om 
zijn titel en score van 40 slagen te 
verdedigen. 

Golftalent van Oosteinderweg 

Zeilen Drakenklasse
Halfweg-evenement met 
en zonder wind
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zeilde de Drakenklasse haar Half-
weg-klassenevenement op de West-
einderplassen, na de eerdere wed-
strijden voor en tijdens Pasen. Op 
weg naar het komende zeilseizoen 
met onder meer in mei de Grand 
Prix in Enkhuizen en de North Sea 
regatta in Scheveningen, al aardig 
halverwege. Het werd een zonover-
goten zeilweekend met weinig wind, 
maar wel veel draaiende windvla-
gen. De Westeinder ligt op de grens 
van het gebied met directe invloed 
van wind uit zee, meestal in de loop 
van de middag opstekend en dan 
met een naar West-Noord-West 
doordraaiende wind. Dat noopte het 
startcomité op zaterdag tot baan-
aanpassingen tussen de wedstrij-
den door, waardoor er toch fraaie 
lange kruisrakken konden worden 
verzeild. De Belgische Drakenzei-
lers, waarvan enige nog nieuw in de 
Drakenklasse, zeilden zich, zonder 
de lokale kennis van de vele wind-
schiftingen waar de Westeinder 
om bekendstaat, opmerkelijk goed 
naar voren. Uiteindelijk won hun  

team Helsen Alex met 2-1-3 voor 
Van Cauwenbergh met 1-5-2 en de 
Schrijver met 7-2-11. Beste Neder-
lander werd de Aalsmeerder An-
dré du Pon met 9-7-4. Zondag was 
er nauwelijks wind voorspeld en na 
lang wachten moest het comité be-
sluiten het evenement verder af te 
lasten. Pas later in de middag stak 
de wind van zee weer op, maar toen 
bewogen de Draken zich al op de 
trailer weer op weg naar huis. Niet-
temin konden de stichting Westein-
der Zeilwedstrijden en de deelne-
mers terugzien op een zeer geslaag-
de voorjaarsserie met een zeer goe-
de opkomst. Winnaar van het over 
all klassement werd het team van 
Laamens-Bakker-Bakker.
In de 2.4 Meterklasse, de kleine 
broer van de Draken en een verfijnd 
model van de America’s Cuppers, 
won Richard van Rij met 1-2-1-1-2-
1-dnf-1 voor Fred Imhoff met 2-1-2-
2-1-2-2-2 . Begin mei wordt er ver-
der gezeild in de snelle Flying Dut-
chman en de Contender klasse. 

Door Theo van Mierlo

Promotie Aalsmeer binnen handbereik
VV Aalsmeer wint met 3-1 
streekderby van SCW
Rijsenhout - Voor ruim 300 toe-
schouwers was het niet hoogstaand 
wat Aalsmeer en SCW lieten zien af-
gelopen zaterdag 17 april, maar de 
inzet en het enthousiasme vergoed-
de veel. Aalsmeer, zonder Dion Bo-
gaard en Burak Sitil (blessure), Ste-
fan v.d. Dussen en Calvin Koster 
(geschorst) begon te nerveus aan 
deze 6 punten wedstrijd. De eer-
ste 17 minuten was er veel geren 
en een hoop gedoe op het veld. De 
beide keepers hoefden niet in actie 
te komen. Totdat in de 18e minuut 
Salih Yildiz in één van zijn soloac-
ties binnen de 16 meter over de knie 
ging en scheidsrechter Broekhof de 
bal op de stip legde. De man voor 
dit klusje is Harmen Colijn die met 
een schuiver in de verste hoek Je-
roen Pathuis op het verkeerde been 
bracht, 1-0. Doelman Pathuis ver-
keerde deze middag toch in goede 
vorm. In zeker 5 gevallen behoed-
de hij SCW voor een grotere achter-
stand. In de 23e minuut draaide Ilker 
Yildiz zich goed vrij voor het doel, 
maar zijn schot werd door Pathuis 
gekeerd. Ook SCW kreeg kansen. In 
de 26e minuut tikte Sander Bakker 
een hard schot over de lat. In dezelf-
de minuut moest Thomas Harte een 
schot van Marc van Straalen van de 
lijn wegwerken. Aalsmeer had het 
betere voetbal, maar moest alert 
zijn op de counters van SCW. Zo-
als in de 31e minuut toen een vrije 
trap van Vincent Ammerlaan kee-
per Sander Bakker tot een uiterste 
krachtinspanning dwong. Ook San-
der Bakker had een sterke middag. 
Het gevaar bij Aalsmeer moest van 
Ilker Yildiz komen. Eenmaal bij de 
achterlijn ontbrak het aan mede-
spelers om het af te maken. Trainer 
Edwin van Maas had Wieger Visser 
namelijk als aanvallende midden-
velder achter de spitsen gezet, waar 
hij vreselijk veel werk verzette voor 
het team. Een grote kans kreeg Sa-
lih Yildiz in de 37e minuut. Uit een 
vrije trap van Aalsmeer maaide hij 
vrij voor doel over de bal. Ilker Yil-
diz was een plaag voor SCW . In de 
40e minuut kwam misschien wel 
het mooiste moment in deze wed-
strijd. Eerst speelde hij zijn man uit 
en met een harde lob passeerde hij 
Jeroen Pathuis. De bal sprong van 
de lat voor de voet van Wieger Vis-
ser. Zijn inzet werd door Jeroen Pa-
thuis in een reflex uit het doel ge-
slagen. Een licht vlammetje in de 
pan in de 44e minuut werd door 
scheidsrechter Broekhof gehono-
reerd met twee keer geel, broeder-
lijk verdeeld over Aalsmeer en SCW, 
Harmen Colijn en Jim Biesheuvel. 
De tweede helft was de eerste 15 
minuten alleen aantrekkelijk om van 
het mooie weer te genieten. De spe-
lers deden hun best, maar waren al-
leen op het middenveld te vinden, 
dus weinig gevaar. Wel kreeg SCW 
langzamerhand een licht veldover-
wicht en liet Aalsmeer het spel aan 
SCW. Aalsmeer ging op de counter 
spelen. Erik Rijkmans schoot in de 
60e minuut vanaf 25 meter op de lat. 
In de rebound voorkwam Jeroen Pa-
thuis een doelpunt op een schot van 

Ilker Yildiz. De scheidsrechter liet 
ook de teugels even vieren en dat is 
gevaarlijk in zo een derby. Toen Ilker 
Yildiz in de 67e minuut weer eens 
langs zijn tegenstander gleed en 
werd getackeld wuifde de scheids-
rechter de strafschop weg. SCW 
zette aan voor een laatste krachtin-
spanning en Aalsmeer moest terug. 
In de 76e minuut doorbrak de mo-
tor van Aalsmeer, Wieger Visser de 
negatieve tendens voor Aalsmeer 
en trof vrij voor doelman Pathuis de 
juiste hoek, 2–0. Toen Salih Yildiz 
de bal in de 82e minuut goed voor-
trok vergat Ruud den Hooglander 
de trekker over te halen. Een mis-
verstand bij Aalsmeer in de 83e mi-
nuut maakte het weer spannend. 
Een schot tegen de lat kwam voor 
de voeten van Maaikel v. Daatse-
laar. Die liep de bal binnen, 2–1. Een 
voorzet van Ilker Yildiz in de 86e mi-
nuut werd vrij voor de keeper door 
Salih Yildiz hoog over geschoten. 
Ook een voorzet van Wieger Vis-
ser werd door Salih Yildiz naast ge-
schoten. Uit een counter in de 88e 
minuut hield Sander Bakker Maai-
kel v. Daatselaar met een reflex van 
zijn tweede doelpunt af. In de coun-
ter kreeg Aalsmeer drie kansen op 
rij om te scoren. Het was Pathuis of 
een been van een speler, maar hij 
ging er niet in. De man in vorm liet 
zien hoe het wel moest. In de 90e 
minuut maakte Ilker Yildiz aan alle 
illusies van SCW een eind toen hij 
de bal uit stand inknalde, 3–1. Met 
nog twee wedstrijden te gaan, Ro-
da ’23 thuis en Vlug en Vaardig uit, 
heeft Aalsmeer alles in eigen hand. 
Zaterdag 23 april speelt Aalsmeer 
thuis aan de Dreef tegen Roda ’23 
uit Bovenkerk. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. Aalsmeer heeft de tweede 
periode titel gewonnen omdat TOB 
gelijk speelde tegen HBC.  

Door Jack van Muijden

Postduiven De Telegraaf
Bloemen voor Gerard en 
zoenen voor Lies
Aalsmeer - Op zaterdag 17 april 
stond de wedvlucht Duffel op het 
programma. Doordat de lossings-
plaats bezet was in verband met een 
andere activiteit, werd besloten om 
terug te rijden naar losplaats Meer. 
De 564 duiven van De Telegraaf kre-
gen bij een veranderlijke wind om 
11.15 uur de vrijheid. Al snel maakte 
een koppeltje duiven zich los van het 
grote peloton om de overwinning te 
betwisten. De snelste duif viel dit-
maal bij Gerard en Lies van de Ber-
gen in Kudelstaart. Nadat deze duif 
vorige week op plaats drie werd af-
gevlagd was hij nu dus de snelste 
van de hele club. De bloemen waren 
voor Gerard, maar de zoenen voor 
Lies. De volledige uitslag:
1. G. v.d. Bergen. 2. Comb. Wiersma 

en Zn. 3. A. v.d. Wie. 4. M. de Block. 
5. Th. v.d. Wie. 6. Comb. v. Leeuwen/
v. Grieken. 7. J. v. Duren. 8. C. v. Vliet. 
9. Comb. v. Ackooy. 10. P. v.d. Mey-
den. 11. J. en P. Spook. 12. D. Baars. 
13. J. Vijfhuizen. 14. J. v. Dijk. 15. J. 
Kluinhaar & dr. 16. J. v. Ackooy. 17. 
H. Spaargaren. 18. B. de Groot. 19. 
A. Kok. 20. S. Vonk.

Stand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken 1146 pnt
2. Bosman kassenbouw 1131 pnt
3. Lasbedrijf v. Vliet 1129 pnt
4. Zuivelsp. Langelaan 1037 pnt
5. Oerlemans Confectie 977 pnt
Komend weekend gaan de duiven 
naar Strombeek. Hopelijk krijgen ze 
geen last van aswolken of andere 
obstakels.

Superavond voor 
Henk Brozius
Aalsmeer - Henk Brozius speelt in 
de B-klasse bij Sjoelclub Aalsmeer, 
maar gooide afgelopen donder-
dag 15 april als een hoofdklasser. 
Hij wist een persoonlijk record van 
2791 punten te halen. Over 20 bak-
ken is dat bijna 140 gemiddeld. Al-
leen de twee sterren van de Sjoel-
club, Cock Tukker en Patrick Ha-
ring, wisten een hogere score te 
halen, namelijk 2885 en 2863 pun-
ten. In de A-klasse was Sjaak Siebe-
ling de beste met 2707 punten, in de 
C-klasse Pleun van Verseveld met 
2553 punten, in de D-klasse Maria 
Baggen met 2327 punten, in de E-
klasse Willem Joren met 2371 pun-
ten en in de F-klasse Herman Berk-
hout met 2182 punten. De volgende 
sjoelavond is donderdag 29 april in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Dit 
is de laatste competitie avond van 
dit seizoen. Leden en liefhebbers 
zijn van harte welkom.

Ouderensoos 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 29 april 
organiseert buurtvereniging Oost-
end weer een ouderensoos in ge-
bouw het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat. De aanvang is 14.00 
uur, de zaal gaat open vanaf 13.30 
uur en iedere kaartliefhebber is wel-
kom. Klaverjassen en rummicuppen 
staan op het programma. Tijdens de 
vorige ouderensoos bleek mevrouw 
v.d. Made de beste klaverjasser met 
5288 punten, gevolgd door me-
vrouw Gelein met 5275 en de heer 
Tulp met 4956 punten. Bij het rum-
micuppen was de eerste plaats voor 
mevrouw Kriebel.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 28 april 
begint om 14.00 uur weer een ge-
zellige kaartmiddag voor ouderen 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Klaverjassen en pandoeren 
staan op het programma. De OVAK 
nodigt leden en liefhebbers uit voor 
deze speelmiddag. Het klaverjas-
sen op 14 april is gewonnen door 
Stien Bosch met 4995 punten, ge-
volgd door Daan Sandee met 4904 
en Dirk Tromp met 4899 punten. Bij 
het pandoeren eindigde Kees van 
de Meer op één met 640 punten en 
Jan van de Meer met Wim Busker-
molen op twee met 620 punten.
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Schaakcompetitie klasse A
AAS 1 verliest laatste ronde
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de laatste 
ronde in de eerste klasse A de laat-
ste ronde ook verloren. Aangezien 
AAS 1 toch al gedegradeerd was 
maakte het niet meer uit, maar 8,5–
1,5 was toch wel een flinke neder-
laag tegen Philidor Leeuwarden. De 
laatste ronde werd op een centrale 
plek gespeeld, zodat het kampioen-
schapschap en de degradatie du-
els eerlijk gespeeld konden worden. 
Oorspronkelijk was de wedstrijd te-
gen Philidor toch al een uitwedstrijd 
maar nu werd de wedstrijd in Gro-
ningen gespeeld dus nog net iets 
uiter dan had gekund. Ook had AAS 
1 vijf invallers nodig, wat de kan-
sen niet verbeterde. Wel had dat als 
gevolg dat Dave Looijer met zijn 12 
jaar één van de jongste spelers in de 
eerste klasse KNSB is. Hij kon deze 
invalbeurt geen positief gevolg ge-
ven, net na de opening in een ge-
compliceerde stelling verloor hij 
een stuk voor twee pionnen maar 
de techniek van zijn tegenstander 
was meer dan genoeg voor het ver-
lies van Dave. Martin van Zaanen 
onderging hetzelfde lot, in de ope-
ning kon hij het verlies van een stuk 
niet meer voorkomen en deze scha-
de was niet meer te herstellen. Henk 
van Leeuwen kreeg een solide stel-
ling op bord 2, maar de witte aan-
val kwam langzaam maar zeker en 
won. Paul Karis offerde een pion 
in de opening, maar leek daar niet 
genoeg compensatie voor te krij-
gen. De Philidor speler liet zich niet 
gek maken en bleef een toren voor. 
Daarmee was de stand al 4-0, toen 
Henk Noordhoek besloot om wat te-
rug te doen. In een uitstekende partij 
wist hij op de damevleugel een pion 
te veroveren waarna het toreneind-
spel eenvoudig gewonnen was. Ben 

de Leur was in een gecompliceerde 
stelling een stuk kwijtgeraakt, maar 
had compensatie door zijn actieve-
re torens. Helaas was zijn koning 
nog niet gevrijwaard van gevaar en 
daar profiteerde zijn tegenstander 
optimaal van. Uiteindelijk kon Ben 
mat niet voorkomen. Paul Schrama 
op het topbord werd in het midden-
spel opgescheept met een zeer pas-
sieve (en slechte) loper op e1, iets 
wat Paul niet meer goed kon ma-
ken, zwart profiteerde optimaal van 
zijn actievere stukken. Daarmee was 
de wedstrijd gespeeld. AJ Keessen 
was verzeild geraakt in een verlo-
ren dame eindspel nadat in het mid-
denspel de zwartspeler een venij-
nige tegenstoot had gesplaatst. De 
techniek deed de rest en de stand 
was 7-1. Simon Groot had een re-
delijke kans om het ontstane toren-
eindspel te keepen, maar toen de 
witte koning de zwarte stelling bin-
nenliep was ook deze partij verlo-
ren. Jasper van Eijk deed er alles 
aan om de stand wat draaglijker te 
maken, maar meer dan een remi-
se zat er niet in. Na een leerzaam 
jaar zal AAS 1 het volgend jaar weer 
in de tweede klasse van de lande-
lijke competitie proberen. Het bes-
te resultaat was de 5,5-4,5 overwin-
ning op Zuckertort Amstelveen 1, 
terwijl de 5-5 tegen Vianen ook niet 
slecht was. Uiteindelijk werd Cais-
sa 1 kampioen en is Vianen ook ge-
degradeerd. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in het clubhuis van AAS 
in de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Training en les wordt gege-
ven van 19.00 tot 20.00 uur, daar-
na start de competitie tot 01.00 uur. 
Voor informatie: Tel. 0297-324459 of 
0297-268954.

De Midi’s kampioen of gaat de winst naar DGL?

Spanning en sensatie bij 
top ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - Sportcafé de Midi’s liet 
in de 16e speelronde van de ZABO 
zaalvoetbalcompetitie punten lig-
gen. De koploper speelde gelijk te-
gen Schijf Grondboringen. De Jet 
Set BV had kunnen profiteren maar 
deed dat niet. Deze ploeg morste 
punten tegen Accon. DGL won wel 
en staat nu op de tweede plaats met 
twee punten achterstand op Sport-
café de Midi’s. Met nog twee speel-
avonden op het programma is De 
Jet Set BV na zaterdag 17 april af-
gevallen als titelkandidaat. De kam-
pioensstrijd gaat dus tussen De Mi-
di’s en DGL. De Jet Set BV speelt 
nog wel een rol van betekenis, want 
zij fungeren zaterdag 1 mei als te-
genstander van Sportcafé de Mi-
di’s. Bij een nederlaag van De Midi’s 
kan DGL de koppositie overnemen. 
DGL moet dan wel zelf winnen van 
Schijf Grondboringen. In de slotron-
de op 15 mei speelt De Midi’s te-
gen LEMO-gaat-los en DGL heeft 
LEMO als tegenstander. De wed-
strijden van afgelopen zaterdag in 
sporthal de Bloemhof stonden on-
der leiding van de scheidsrechters 
Klaas Boekel, Leen Overbeek en 
Mike van Miltenburg. De openings-
wedstrijd ging tussen Mantel Make-
laars en Amsec Beveiliging. Mantel, 
de kampioen van de laatste 2 jaar, 
startte voortvarend en bouwde een 
voorsprong op van 4-0. Amsec Be-
veiliging herstelde zich en wist in 
een boeiend duel toch de 3 pun-
ten te pakken. Eindstand 6-7 voor 
Amsec Beveiliging. Het tweede duel 
was dé topper van de avond. Bij een 
overwinning had  Sportcafé de Mi-
di’s de kampioensschaal nagenoeg 
binnengehaald. De ploeg had dan 4 
punten voorsprong behouden. Met 
nog 2 duels te gaan en LEMO-gaat-

los als tegenstander in de slotron-
de was het gelopen koers geweest. 
Het liep echter allemaal anders af. 
In de tweede helft stond Sportcafé 
de Midi’s met 5-3 voor. Vier minuten 
voor het einde schoot Schijf Grond-
boringen de 5-4 binnen. Een zinde-
rende slotfase volgde en waar DGL 
en De Jet Set op hoopte, gebeurde 
ook daadwerkelijk: Schijf Grondbo-
ringen scoorde nóg een doelpunt. 
De gelijkmaker viel vier(!) secon-
den voor tijd, eindstand: 5-5. De Jet 
Set BV had kunnen profiteren van 
de misstap van de Midi’s maar ver-
zuimde dat. In de eerste helft leek 
alles nog goed te gaan. Na de  ope-
ningstreffer door Ghalid Akiyad liep 
Jet Set BV later uit naar 2-0. Accon 
gaf in de tweede helft niets kado. Na 
de 2-1 raakte een doelpoging van 
Robert Wey de lat en in de slotfase 
scoorde Frank Lubbert de gelijkma-
ker, eindstand 2-2. DGL speelde in 
de 16e ZABO-ronde tegen de hek-
kensluiter van de ranglijst,  LEMO-
gaat-los. De tegenstander nam ver-
rassend de leiding: 0-1. DGL raakt 
niet onder de indruk en stond bij de 
rust al met 7-2 voor. De wedstrijd 
werd afgesloten met een 15-6 ze-
ge voor DGL. Het slotduel ging tus-
sen Piller Sport en LEMO. Bij de rust 
gaf het scorebord 3-2 aan en uit-
eindelijk won LEMO met 8-3 mede 
dankzij goed zaalvoetbal van Loren-
zo Zorn en de sterk keepende Rem-
co Schalkwijk.  

Stand na ronde 16:
Sportcafé de Midi’s 16-38, DGL 
16-36, De Jet Set BV 16-34, Schijf 
Grondboringen 16-30, Accon 16-25, 
Mantel Makelaars 16-21, Piller Sport 
16-19, Amsec Beveiliging 16-16, LE-
MO 16-12, LEMO-gaat-los 16-0.

Goede resultaten voor 
trampolinespringers Omnia 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft de tweede wedstrijd, Dis-
trict West, individueel en syn-
chroon springen plaatsgevonden 
in de Proosdijhal. Er werd begon-
nen met het individuele springen. 
Op trampoline 3 was het de beurt 
aan Jeugd C meisjes met Danisha 
en Daphne die resp. vierde en vijf-
de werden. Bij de C Junior meisjes 
Sophie en Sidney op de trampoli-
ne. Sidney behaalde zilver en Sophie 
brons.  Bij de Junior Jongens C, Max 
en Marvin. Voor Max een eerste en 
voor Marvin een tweede plaats. Bij 
de Senior Dames C Viola en Nao-
mi de Rijk voor Omnia in actie. Vi-
ola haalde zilver binnen en Naomi 
brons. Bij de Jeugd gemengd D de-
den Mila, Ebbie, Sabine, Esther en 
als enige jongen in deze klasse Go-
vert mee. De ronde eindigde in een 
zevende plaats voor Mila, Ebbie een 
achtste, Sabine een negende, Es-
ther een dertiende en Govert sprong 
zich naar een veertiende plaats. In 
de klasse Junior/Senior gemengd D 
deden vier springers mee van Om-
nia, Nikita die een vierde plaats wist 
te bemachtigen, Marinka een mooie 
zesde, Sanne van V. op een zeven-
de en Sanne A. op een mooie elfde 
plaats. Trampoline 1, Instappers ge-
mengd E. In deze klasse zes sprin-
gertjes van Omnia, Don die een pri-
ma wedstrijd sprong en op de derde 
plaats eindigde, gevolgd door Sam 
Groeneveld, zij werd vierde, Donna-
tella volgde op de vijfde plaats, Kali-
na van As zesde en Lars Appelboom 
zevende. Bij de pupillen gemengd 
E namen zeven springers van Om-
nia deel. Eliane liet zich een gouden 

medaille omhangen, Serena een zil-
veren, een zevende plaats voor Sybi-
ne, een hele mooie negende plaats 
voor Matthias, gevolgd door Anouk 
op de tiende, Bonita op de elfde en 
Joyce op de dertiende plaats. In de 
klasse Jeugd Gemengd E namen 
Naomi van de C en Aicha Croes deel 
met een vijfde plaats voor Aicha en 
een zesde plaats voor Naomi. In de 
middag vonden wedstrijden voor de 
synchroonparen plaats. Sophie en 
Sidney behaalden met 102.70 pun-
ten een tweede plaats. Bij de he-
ren Max en Marvin met een pun-
tentotaal van 104.70 mochten zich 
goud om laten hangen. Bij de Se-
nior Dames C, met Naomi en Ca-
to en ook dit tweetal wist de eerste 
plaats te veroveren met 40.9 pun-
ten. Bij de Jeugd gemengd D wisten 
Ebbie met Mila zilver en Sabine met 
Esther de vijfde plaats te bemachti-
gen. In de klasse Junior/Senior ge-
mengd, 2 koppels die voor Omnia 
uitkwamen. De oefening van Nikita 
en Sanne van V. werd beloond met 
een zilveren medaille en Sharona en 
Sanne A. waren goed voor de bron-
zen medaille. In de categorie Jeugd 
gemend E behaalden Aicha en Nao-
mi vd C. een gouden medaille. Sam 
en Donnatella kwamen dicht bij met 
een tweede plaats en Tanja en Kali-
na werden derde. Bij de Pupillen ge-
mengd E, 3 synchroon koppels be-
haalden Joyce met Sybine de vier-
de plaats. Bonita met Anouk pakten 
brons en Eliane met Serena goud.  

Zaterdag, 24 april is de laatste wed-
strijd, wederom in de Proosdijhal te 
Kudelstaart.

HandbaL 
Dames FIQAS Aalsmeer 
hadden punt verdiend
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer speelden afgelopen za-
terdag hun eerste wedstrijd in de 
nacompetitie van de Eerste Divisie. 
Hierin strijden vier ploegen om één 
plaats in een play off die weer recht 
geeft op eredivisiehandbal. En met-
een kregen de Aalsmeerse dames 
een bijzonder sterke tegenstander 
op bezoek: Eurotech/Bevo. De wed-
strijd begon met een doelpunt voor 
de tegenstander en daarna duur-
de het heel lang voor er weer ge-
scoord werd. Dat was de verdien-
ste van de beide keepsters. Bian-
ca Schijf – die een paar dagen eer-
der tijdens een training nog gebles-
seerd raakte, maar gelukkig precies 
op tijd weer fit was - stopte voor FI-
QAS Aalsmeer de prachtigste bal-
len. Haar collega aan de overkant 
deed echter hetzelfde, ook al kregen 
de Aalsmeerse dames mooie kan-
sen. De ploeg had ook weinig ge-
luk deze avond, want een flink aan-
tal schoten belandden op paal en 
lat. De terugstuiterende balen wa-
ren vervolgens een prooi voor Be-
vo, dat razendsnel in de break out 
ging. Het leverde een 4-9 achter-
stand op. Maar FIQAS Aalsmeer 
toonde veerkracht en kwam terug in 
de wedstrijd, opnieuws dankzij Bi-
anca Schijf: 9-9. Hierna ging het tot 
de rust gelijk op en was de stand 
halverwege 12-13. Ook in de twee-
de helft vielen de doelpunten in eer-

ste instantie om en om, al lukte het 
FIQAS Aalsmeer steeds nét niet om 
gelijk te maken. “En dan moet je 
op een gegeven moment risico ne-
men”, vertelde trainer/coach Men-
no de Klerk na afloop, die over-
schakelde op een 5:1 verdediging. 
“Maar soms brengt dat niet wat je 
hoopt.” Want toen bij 17-18 een gro-
te kans werd gemist, viel het doel-
punt prompt aan de anderen kant: 
17-19. Het bleek de beslissing in de 
wedstrijd en in de slotminuten wist 
Bevo het verschil binnen korte tijd 
nog naar zes te brengen tot de uit-
eindelijke 19-25. En al was de uit-
slag niet helemaal in verhouding tot 
het spel van de gehele wedstrijd en 
hadden de Aalsmeerse dames een 
punt verdiend, ze stonden uiteinde-
lijk wel met lege handen. Komende 
donderdag 22 april wacht al meteen 
weer de lastige uitwedstrijd bij Ben-
telo vanaf 19.30 uur.

Zondag: dubbelprogramma
Op zondag 25 april aanstaande 
kunnen handballiefhebbers twee 
topwedstrijden zien in de Bloem-
hof. Eerst spelen de dames van FI-
QAS Aalsmeer om 12.30 uur hun 
derde wedstrijd in de nacompetitie 
van de Eerste Divisie tegen Olym-
pia. Om 14.30 uur treden de man-
nen aan voor een ontmoeting met 
de Limburg Lions, ook een nacom-
petitie-wedstrijd. Mis het niet!

Trainen met jeugdsportpas 
bij Multi Triathlon Team
Aalsmeer - Afgelopen week was 
het bij de trainingen van de jeugdaf-
deling van het Oceanus/Multi Sup-
plies Triathlon Team extra druk. Via 
de jeugdsportpas waren een tiental 
kinderen aanwezig om deel te ne-
men aan de training van het Multi 
Triathlon Team. Verzamelplaats was 
zwembad De Waterlelie, de thuisba-
sis van ZSC Ocenanus en het Mul-
ti Triathlon Team. Na het welkoms-
woord van jeugdcoördinator John 
Heysteeg en de kennismaking van 
de andere triatleten, kon de eerste 
training beginnen. 
Er stond als eerste een looptraining 
op het programma en na de war-
ming-up deden alle aspirant le-
den mee aan de loopoefeningen. 
Dit vond iedereen leuk, ondanks 
dat het niet altijd even makkelijk 
was. Toch werd er veel gelachen 
en ook fanatiek meegedaan. Na te-
rugkomst bij het zwembad was het 

tijd om de zwemspullen aan te trek-
ken en aan de zwemtraining te be-
ginnen. Ook hier waren de kinde-
ren enthousiast met de oefeningen 
bezig en als afsluiting was er nog 
een heuse wedstrijd. Moe maar vol-
daan gingen de kinderen naar huis 
om zich zaterdag weer te melden 
voor de fietstraining op de baan van 
de UWTC in Uithoorn. Daar hebben 
ze na een paar opwarmrondjes la-
ten zien hoe goed zij een fiets be-
heersen. Na al het remmen, bocht-
jes draaien, schakelen en natuur-
lijk ook nog even sprinten was het 
tijd om af te sluiten. Iedereen kijkt 
weer uit naar de volgende training 
en wellicht dat er voor een aantal 
ook een mooie toekomst in de triat-
lonsport is weggelegd. Plezier in de 
sport was in ieder geval bij iedereen 
te bespeuren en dat is al een gewel-
dige verdienste voor het hele Multi 
Triathlon Team!

Kinderen van de jeugdsportpas samen met jeugdleden van het Multi Tria-
thlon Team.

Menwedstrijd in Amsterdamse Bos
Veel prijzen voor menners 
uit Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
in het Amsterdamse Bos een sa-
mengestelde menwedstrijd gehou-
den! Bij deze wedstrijd moeten de 
menners (met paard en wagen) een 
dressuurproef, een marathon tus-
sen hindernissen door op volle snel-
heid en een vaardigheidsproef tus-
sen kegels door rijden. Vele prijzen 
gingen naar Aalsmeer, Kudelstaart, 
De Kwakel en Hoofddorp. Vooral fa-
milie De Wit uit Aalsmeer behaalde 
prima resultaten: Dochter Evelien de 
Wit reed met haar supersnelle shet-
landers naar de eerste prijs voor de 
2 spannen (onervaren). En vader 
Arend reed met zijn paard Nakita 
naar de eerste plaats in de paarden-
rubriek. Ook meninstructrice Gonny 
van den Broek uit De Kwakel ging 
met een tweede prijs naar huis.
Bij de 2 spannen paarden (onerva-
ren) ging de eerste prijs naar Michel 

Jansen uit Hoofddorp met zijn bon-
te span. En de eerste prijs voor erva-
ren 2 spannen ging naar Petra Ka-
merman en ook haar dochter Shirley 
kon de eerste prijs ophalen met haar 
shetlanders. Bij de 4 span pony’s 
ging de eerste prijs naar Tessa Jan-
nink uit Kudelstaart. Ook ontving zij 
de aanmoedigingsprijs voor jonge 
menners. Zij is slechts 1,5 jaar ge-
leden begonnen met het 4 span rij-
den en heeft de smaak dus al goed 
te pakken. Menvereniging Haarlem-
mermeermenners kon trots zijn op 
haar leden, want er gingen 7 prijzen 
naar deze menclub toe. 

Op tweede pinksterdag mogen de 
menleden de onderlinge strijd met 
elkaar aanknopen wie nu de bes-
te menner van de vereniging wordt 
dit jaar. En dat dat spannend wordt, 
mag wel duidelijk zijn !

Einde seizoen 
van sjoelclub 
Rijsenhout
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 
22 april, houdt sjoelclub Rijsenhout 
haar laatste speelavond van het sei-
zoen. Om 20.00 uur wordt door de 
spelers plaatsgenomen achter de 
sjoelbakken in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Uiteraard gaat 

na deze sjoelavond berekend wor-
den via in welke klasse kampioen 
geworden is. In de hoofdklasse gaat 
de strijd tussen Dirk Jan Baardse en 
Jan Joore. Om de week eindigt een 
van hen op de eerste plaats. Afgelo-
pen week troefde Baardse met 1919 
punten Joore af, die 1982 bijeen 
sjoelde. In de A-klasse was Thomas 
van Brakel op 15 april de beste met 
1769 punten, in de B-klasse Rini Ra-
vensbergen met 1748 punten, in de 
C-klasse Ruud van Schie met 1631 
punten en in de D-klasse Martje de 
Graaf met 1530 punten.

Nu opgeven voor maandag 3 mei
Voetballen en bingo voor 
RMD Kinderfonds
Aalsmeer - Vier studenten van de 
Hogeschool Schoevers organiseren 
op maandag 3 mei een voetbaltoer-
nooi voor de jeugd om geld in te za-
melen voor het RMD kinderfonds. 
Van 13.00 uur tot 17.30 uur vindt het 
voetbaltoernooi met een beker voor 
het winnende team plaats bij VVA 
aan de Dreef inde Hornmeer. Na 
de voetbaltoernooi zal er een bingo 
plaats vinden met super leuke voet-
balprijzen, zoals een bon voor twee 
personen voor een rondleiding in de 
arena. De kinderen worden de he-
le middag vermaakt onder het ge-

not van een hapje en een drank-
je. Deelname kost 12,50 euro per 
kind. Dit geld gaat uiteraard naar 
het RMD Kinderfonds. Inschrijven 
kan via rmdfeestdag@hotmail.com. 
In de mail graag de naam, leeftijd en 
eventueel team zetten. De middag is 
bedoeld voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. 
De studenten willen er een leuke 
middag van maken en hopen vele 
jongens en meisjes te mogen be-
groeten. Einddoel is natuurlijk een 
mooi bedrag overhandigen aan het 
RMD Kinderfonds.

Mannen winnen 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Het wil maar niet luk-
ken met de dames bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Soms denk je, die 
hebben wat in hun mars, maar de 
volgende keer laten ze het op alle 
fronten afweten. 
Zo ook afgelopen vrijdag tijdens 
de wekelijkse kaartavond. De eer-
ste vier plaatsen voor de heren en 
plaats vijf pas de eerste dame. Zelfs 
voor de poedelprijs komen ze niet in 

aanmerking! Deze mocht Cor Knol in 
ontvangst nemen. Op één is Siempie 
Burgers geëindigd met 5494 pun-
ten, op twee Thijs Fokker met 5249 
punten, op drie Paul Schouten met 
5223 punten, op vier George Lem-
merzaal met 5158 punten en op 
vijf Miep Bloemen met 5050 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Nel Schouten met 323 punten. De 
volgende kaartavond is aanstaan-
de vrijdag 23 april, dan is er weer 
koppelklaverjassen. Aanvang 20.00 
uur, zaal buurthuis Hornmeer in de 
Roerdomplaan 3 open vanaf 19.30 
uur. 

Ad winnaar 6-ballen toernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
organiseerde café Sportzicht weer 
een 6-ballen toernooi. Er waren 88 
deelnemers die meededen aan dit 
evenement. 
Na de eerste ronde had Ad Wolders 
al een finaleplaats veroverd met 49 
caramboles. Tijdens de finale ston-
den de tellers weer op nul. Ad wist 
in de finale 21 caramboles te ma-
ken, goed voor de eerste prijs. Leo 
van Drunen werd tweede en Al-
derd Leegwater kreeg de derde prijs 
uitgereikt. Het was een gezellige 
avond. Volgend jaar wordt dit toer-
nooi zeker weer georganiseerd.
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Twirlen bij SV Omnia 2000
3x Goud voor Selina Kok 
Aalsmeer - Zondag 18 april heb-
ben de twirlsters Amber Glebbeek 
en Selina Kok onder leiding van 
trainster Valerie Lelieveld van SV 
Omnia 2000 deelgenomen aan een 
Majorette-Twirl wedstrijd in Vleuten-
De Meern. 
De organisatie was in handen van 
twirlvereniging Veronica uit Utrecht. 
Amber deed enthousiast mee aan 
het onderdeel solo rhythmic twirl in 
de categorie preteen beginner. Ze 
moest het opnemen tegen acht te-
genstanders. Amber deed haar ui-
terste best en liet een prima routine 
zien. Haar optreden werd beloond 
met 65.8 punten, goed voor de vier-
de plek. Selina had zich ingeschre-
ven voor de onderdelen solo 1-ba-
ton , basic strut en solo rhythmic 
twirl. Ze kwam uit in de categorie 
juvenile beginner en zette een pri-
ma prestatie neer, namelijk drie keer 

goud en plaatsing voor het NK in ja-
nuari volgend jaar. 
Zondag 25 april doen de twirlsters 
van het preteen team van SV Omnia, 
onder leiding van Maaike de Lan-
gen, mee aan de wedstrijd in Ze-
venhoven. Naast het team doen ze 
allemaal mee als solist aan diverse 
onderdelen en de duo’s komen ook 
weer in actie. Lijkt het je ook leuk 
om te komen twirlen? Je bent van 
harte welkom, afhankelijk van leef-
tijd en niveau, op zaterdagochtend 
van 9.00 tot 10.00 uur of van 10.00 
tot 11.00 uur of op vrijdagavond 
van 19.15 tot 20.15 uur in de gym-
zaal van de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. 
Voor meer informatie over twirlen: 
Colinda van Dijk 06-24532039 of per 
e-mail twirlen@svomnia.nl of het 
sportpunt van SV Omnia via e-mail: 
sportpunt@svomnia.nl

Aandacht voor jeugd RKDES
Kudelstaart - RKDES stond de af-
gelopen maand in het teken van de 
jeugd! Zo hebben de C- jeugd en 
D-jeugd op zaterdagmiddag een 
middagje kunnen Glow-in-the-dark 
midgetgolfen. De opkomst was 
groot en voor de meeste kinderen 
was het iets nieuws. Het was een 
groot succes. De voetbal en hand-
bal meiden van DES hebben op vrij-
dagavond kunnen laten zien dat ze 
ook soepel bewegen in de heupen. 
Zij hebben een Zumba-les gekre-
gen van Maike de Groot bij sport-

school Healthcity! De meiden heb-
ben een uur lang allerlei danspasje 
en zumba bewegingen geleerd. Als 
klap op de vuurpijl is het seizoen af-
gesloten met een leuke disco voor 
alle jeugd van Kudelstaart. De eer-
ste groep was van 5 tot 10 jaar en 
de tweede groep van 10 tot 15 jaar! 
De kinderen waren weer mooi ge-
kleed en waren klaar voor een leuke 
feestavond. Het was weer één groot 
feest. Het bestuur hoopt volgend 
jaar op weer zoveel animo voor al-
le jeugdactiviteiten.

Goede tijden voor zwemmers 
Oceanus in jaargangwedstrijden
Aalsmeer - De Oceanus minioren 
en junioren blijven verrassen. Ook 
nu weer tijdens de vijfde voorron-
de van de Speedo jaargangwedstrij-
den. Er sneuvelden bijna 100 per-
soonlijke records. Daarnaast nog 
drie clubrecords. En de junioren 
grepen hun kans om NJK limieten 
te zwemmen. 
Voor de clubrecords zorgden Den-
nis Weening (50 vrij 31.05 en 100 
wissel 1.18.38) en Jorgos Skotadis 
(400 vrij 4.44.34). Met deze tijden 
staan beide weer hoog op de rang-
lijsten in Nederland. Michelle Meu-
lenbroek scoorde twee nieuwe NJK 
limieten (200 vrij en 200 wissel), Eva 
van der Born deed dat op de 200 vrij 
(haar eerste limiet!) en Wessel de 
Jong op de 200 wissel. Thomas Ver-
ouden miste beide limieten op een 
haartje. Maar het ging eigenlijk om 
de minioren. Amber Bellaart verras-
te met een overwinning op de 50 
vrij, Lianne Bouwmeester was su-
persnel op de 200 wissel, bij de 400 
vrij waren er grote tijdsverbeterin-
gen voor Sander Kirillova, Roy Ste-
vens, Aage Vermeeren en Fabien-
ne Vork en bij de wisselslagnum-
mers gingen de tijden met spron-
gen vooruit bij onder andere Aicha 
Croes, Luca Ebbinge, Mathijs Hel-

ling, Nina van Mastwijk, Tess Paga-
no Mirani, Roy Stevens, Aage Ver-
meeren, Fabienne Vork en Martijn 
van der Zwaard. 
Bart Sommeling dook op de 400 vrij 
onder de 5 minuten. Finn Vos en 
Emma van Zanten debuteerden met 
hoopgevende tijden op de vrijeslag 
en rugslag en de jarige Isaa Ebbin-
ge trakteerde zichzelf op twee per-
soonlijke records.

Overwinning voor Amber Bellaart.

Waterpolocompetitie
Spannende wedstrijd Heren 1
Aalsmeer - Het eerste heren wa-
terpoloteam van Oceanus is op de 
goede weg om de plek in de der-
de klasse bond te behouden. Dit 
weekend moest er gewonnen ge-
worden en dat gebeurde ook. Fle-
vo 1, staat achtste in de poule, was 
de tegenstander. Oceanus wist de-
ze wedstrijd te winnen met  10-8. 
Doelpunten bij Oceanus waren er 
van: Samuel Hoeksema, Quintus 
Spruyt, Arjen Loef, Dennis Reijnders 
en Jos Vergeer. Nog 1 wedstrijd te 
gaan en dan zijn de heren veilig. He-
ren 2, al zeker van promotie, moest 
dit weekend uit spelen tegen S.G. 
Haerlem`04 5. De heren konden hun 
puntenaantal helaas niet verhogen, 
er werd verloren met 10-8. Het der-
de heren team had een pittige wed-
strijd tegen de Meerkoeten 3. Met 
wat hulp van de jeugd, werd er ge-
lijk gespeeld. Uitslag: 5-5. Heren 4 
mocht op bezoek in Amsterdam. De 
Dolfijn 4 was de tegenstander. Ook 
het vierde had wat versterking uit de 

jeugd meegenomen naar de hoofd-
stad. Hier werd wel gewonnen, 2-7 
was de eindstand. Dames 1 had dit 
weekend geen wedstrijd. De kampi-
oenen moeten nog 1 wedstrijd om 
voor het tweede jaar op rij ongesla-
gen kampioen te worden. Dames 2 
ging dit weekend op bezoek bij SG. 
West-Friesland 2 in Hoorn. Na de 
lange reis begonnen de dames erg 
sterk aan de wedstrijd. Na het eer-
ste partje was de stand 0-2. Helaas 
werden er geen 3 punten binnen 
gehaald. Einduitslag: 7-2.
Jongens onder de 19 moesten spe-
len tegen SG. TW Zaanstreek a1. Er 
werd helaas met 8-2 verloren.
Kampioenenteams Jo17 en Jo15 be-
wezen dit weekend maar weer eens 
waarom zij de kampioenen zijn in 
hun competitie! Jo17 won met 1-
18 van de Meerkoeten en Jo15 won 
met 22-4 van de Dolfijn. De kleintjes 
uit O13A moesten spelen tegen Ed 
Hardy de Robben uit Hilversum. Er 
werd helaas verloren met 1-24.

Train mee met AVA voor 
de Dam tot Dam loop 
Aalsmeer - De Dam tot Damloop 
is een loopevenement waar jaarlijks 
zo’n 35.000 deelnemers aan mee-
doen. Dit jaar vindt dit grote loop-
evenement plaats op zondag 19 sep-
tember; de officiële inschrijving was 
reeds binnen één dag uitverkocht. 
Voor velen is het een uitdaging om 
deze loop een keer verantwoord en 
met plezier te volbrengen. Dit kan 
echter niet zo maar en vraagt een 
serieuze voorbereiding. Bij Atletiek-
vereniging Aalsmeer begint vanaf 
zondag 20 juni ter voorbereiding op 
deze Damloop een serie trainingen. 
Deze voorbereiding richt zich op de 
iets gevorderde hardloper, niet voor 
de echte beginners. Er wordt van 
uitgegaan dat deelnemers aan de-
ze trainingen nu reeds zonder pro-
blemen een half uur kunnen hardlo-
pen. Hardlopen is goed voor de con-
ditie, goed om af te vallen, heeft een 
positieve invloed op de gezondheid 
en geest en is nog leuk ook. Daar-
om is er, naast veel aandacht voor 
trainingsopbouw en looptechniek, 
ook aandacht voor kleding, schoe-

nen, eten en drinken, blessurepre-
ventie en vooral, plezier tijdens het 
lopen. Een deskundige trainingsop-
bouw met en door ervaren lopers 
en trainers zal zeker bijdragen aan 
een succesvolle Dam tot Damloop. 
De eerste training en kennismaking 
vindt plaats op zondag 20 juni om 
9.00 uur op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. Daarna worden wekelijks 
op dezelfde tijd  duurlopen gestart 
vanaf de parkeerplaats bij de cam-
ping van het Amsterdamse bos. De-
ze duurlopen worden uitgebreid tot-
dat alle deelnemers in staat zijn om 
de Dam tot Damloop met succes te 
volbrengen. De kosten bedragen 85 
euro per deelnemer, inclusief start-
bewijs voor de Dam tot Damloop. Let 
op: er is nog maar een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar, dus schrijf 
je snel in, want vol is vol. Enthou-
siast? Kijk op www.avaalsmeer.nl 
voor alle informatie en het inschrijf-
formulier. Aanmelden kan tot uiter-
lijk 31 mei bij Marjan van Ginkel via 
email marjan.vg@hetnet.nl of tele-
fonisch via 06-12204492.

Handbal
René Romeijn de nieuwe 
hoofdtrainer heren FIQAS
Aalsmeer - Na enige jaren afwe-
zigheid keert René Romeijn (43) te-
rug als trainer van de hoofdmacht 
van FIQAS Aalsmeer. Romeijn, mo-
menteel nog trainer bij de heren 
van v.d.Voort/Quintus, volgt daar-
mee Björn Budding op. Romeijn 
had een paar weken geleden al bij 
v.d.Voort/Quintus bekend gemaakt 
dat hij komend seizoen niet ver-
der zou gaan bij deze club. Voor het 
bestuur van FIQAS Aalsmeer was 
het daarmee een logische stap om 
René Romeijn als kandidaat te be-
naderen. In een tweetal gesprek-
ken waren beide partijen er snel uit 
en kon de overeenkomst voor vol-
gend seizoen gesloten worden. Re-
né Romeijn is een geen onbekende 
van FIQAS Aalsmeer. Net als Bud-
ding is hij oud speler van de club en 

heeft hij eerder al een zeer succes-
volle periode als trainer bij FIQAS 
Aalsmeer gekend (Hij was vier sei-
zoenen – van 2000 tot en met 2004 -  
hoofdtrainer bij de club en behaal-
de in die periode drie keer de lands-
titel, won één keer de NHV-be-
ker en behaalde verschillende Eu-
ropacup successen). Deze succes-
sen heeft hij voortgezet bij de da-
mes van v.d.Voort/Quintus, waar-
mee hij ook twee maal landskampi-
oen werd en het bracht tot een 1/8 
finale Europacup. Het bestuur van 
FIQAS Aalsmeer is dan ook blij dat 
ze zo snel tot overeenstemming kon 
komen met René Romeijn. De ambi-
tie van FIQAS Aalsmeer, de enthou-
siaste spelersgroep en de ervaring 
en gedrevenheid van Romeijn slui-
ten uitstekend op elkaar aan.

Gerrit Drost 
seizoenwinnaar
Aalsmeer - Een goede opkomst 
was er tijdens de laatste speel-
avond van dit seizoen bij buurtver-
eniging Ons Aller Belang Uiterweg. 
Het kaarten is gewonnen door Ger-
rit Drost met 5084 punten. 
Op twee is Co Könst geëindigd met 
5038 punten, op drie Tinie Berghoef 

met 5037 punten, op vier Willy Been 
met 5005 punten en op vijf Ferry de 
Goede met 4868 punten. 
De poedelprijs ging naar Mijnie 
Spaargaren met 3462 punten. Over 
het totale seizoen 2009-2010 was 
de hoogste eer en beker voor Ger-
rit Drost met 30385 punten. Tweede 
is Kees Kuggeleyn geworden met 
29583 punten en derde Aat Berk 
met 29218 punten. 
In oktober start het nieuwe kaart-
seizoen weer. 

Halve finale ritmische gymnastiek
Zilver voor Rebecca Rommerts
Aalsmeer - Afgelopen weekend, 17 
en 18 april, stond voor Rebecca en 
Natasja Rommerts weer geheel in 
het teken van Ritmische Gymnas-
tiek. Zaterdag vertrok het hele ge-
zin naar Lille in België waar Natasja 
met SV Omnia 2000 mee ging doen 
met het Lentetoernooi, een vriend-
schappelijke wedstrijd welke voor 
de derde keer georganiseerd werd 
door sportvereniging Elegantia uit 
Lille. Dominique en Fabienne Roof, 
Kiki du Pau en Josje Buren, allen 
trainingsmaatjes van Natasja, wa-
ren reeds in Lille aanwezig voor de-
ze wedstrijd. Natasja, deed mee in 
de categorie Juniores. Hierin deden 
vijf gymnastes mee, waarvan twee 
uit Engeland, twee uit België en Na-
tasja uit Nederland. 
Ook stond er een gymnaste uit Ier-
land ingeschreven in deze catego-
rie, maar zij kon niet komen omdat 
de vliegtuigen niet vlogen. Voor Na-
tasja stonden er een oefening met 
hoepel en een oefening met knot-
sen op het programma. Bij de oe-
fening met knotsen liet Natasja een 
knots uit haar handen schieten en 
deze belandde bijna op de tafel van 
de jury. Gelukkig kon iedereen, ook 
Natasja, de lol er wel van inzien, 
maar het leverde helaas de vijfde en 
laatste plek op. Zondag was het tijd 
voor de halve finale voor de cate-
gorie 1B en 2B in Dordrecht. Hier 
kwamen zowel Natasja al Rebecca 
in actie. Voor alle gymnastes stond 
een oefening met touw, hoepel en 
knotsen op het programma. Rebec-
ca liet drie zeer stabiele oefenin-
gen zien. Alleen bij de oefening met 
knotsen liet zij een keer een knots 
vallen welke ook nog eens buiten de 
lijnen terecht kwam. Iets wat voor 
de nodige aftrek zorgt. Ook Natasja 

liet deze middag, in het sterke deel-
nemersveld, drie hele mooie oefe-
ningen zien. Natasja eindigde uit-
eindelijk als 25e en mag dus dit sei-
zoen helaas niet uitkomen op het 
NK. Rebecca is heel keurig geëin-
digd op de tweede plaats en kreeg 
dus het zilver omgehangen. Bij de 
ochtendwedstrijd was categorie 1B 
aan de beurt eindigden trainings-
maatjes van Natasja, Ilse Huis-
kens en Annelotte Vos, respectie-
velijk als negende en elfde. Zater-
dags had Elise Wanner al haar hal-
ve finale in categorie 4. Zij eindigde 
als vierde en wist zich hiermee ruim 
te plaatsen voor de A finale. Nicole 
Tjan en Eline Lakerveld eindigden in 
categorie 1B respectievelijk als vier-
de en achttiende. Ilse, Nicole en Eli-
se hebben dus eveneens een plaats 
bemachtigd voor het NK en Anne-
lotte is eerste reserve bij categorie 
1B. Het NK Ritmische Gymnastiek 
wordt gehouden op 19 en 20  juni in 
Sporthallen Zuid in Amsterdam.

Ritmische gymnastiek Omnia 2000
Elise en Ilse naar NK!
Aalsmeer - Zaterdag en zondag 17  
en 18 april vond in Dordrecht de hal-
ve finale voor het B-niveau  plaats. 
Voor SV Omnia 2000 was er zater-
dag een deelneemster: Elise Wanner 
(cat. 4). Op de voorwedstrijd wist Eli-
se de tweede plaats te behalen, dus 
de verwachtingen waren hoog ge-
spannen. Het deelneemsterveld be-
stond uit dertig gymnasten die alle-
maal een oefening zonder materiaal 
en een lintoefening uitvoerden. Elise 
begon haar wedstrijd met haar oe-
fening zonder materiaal. De twee-
de oefening was de oefening met 
lint, altijd een lastig onderdeel. Aan-
gezien er tussentijds geen cijfers 
bekend werden gemaakt, was het 
extra spannend of Elise zich bij de 
beste tien had weten te plaatsen. De 
eerste tien meisjes mogen namelijk 
meedoen in categorie 4A op het NK 
in juni in Amsterdam. De nummers 
elf tot en met twintig plaatsen zich 
voor de 4B finale. Tijdens de prijs-

uitreiking bleek dat Elise, ondanks 
dat ze niet optimaal had gepres-
teerd, toch vierde was geworden. 
Daarmee is de doelstelling gehaald: 
plaatsing voor het NK. En met twee 
goede oefeningen op het NK zit er 
misschien wel meer in.
Op zondag kwamen voor SV Om-
nia 2000 Ilse Huiskens en Annelot-
te Vos in actie. Zij moesten beiden 
een hoepel-, touw- en lintoefening 
laten zien. Ilse begon met haar hoe-
peloefening. De touwoefening was 
iets slordiger. Annelotte Vos begon 
met haar touwoefening. De lintoe-
fening was wisselend. Ook op zon-
dag werden er geen punten opge-
roepen, dus het was afwachten. Il-
se eindigde op de negende plaats, 
wat plaatsing voor het NK betekent. 
Annelotte werd elfde en is niet ge-
plaatst voor het NK, wel is zij eer-
ste reserve. Geïnteresseerd in ritmi-
sche gymnastiek? Kijk dan op www.
svomnia.nl voor meer informatie.

Elise Wanner heeft zich geplaatst voor de 4A finale.

Eerste training jeugd G-team 
van KDO succesvol
De Kwakel - KDO is gestart met de 
eerste training van jeugd G-Voetbal. 
Er kwamen 8 jongens en 1 meisje 
in de leeftijd van 6 tot 14 jaar op de 
training af die speciaal voor deze 
doelgroep wordt georganiseerd. Bij 
de start oogde iedereen een beet-
je zenuwachtig, maar dat verander-
de snel in een hoop plezier met el-
kaar. Het is duidelijk dat ook op dit 
niveau talent aanwezig is. Er werd al 
goed gespeeld en één van de spe-
lers liet zelfs een dubbele schaarbe-
weging zien! Na afloop van de trai-
ning werden de kinderen door KDO 
getrakteerd op patat en een flesje 
drinken. De teamspirit werd hier-
door nog meer vergroot en de kin-
deren kijken al weer uit naar de vol-
gende training die aanstaande za-
terdag om 10.00 uur is. G-voetbal 
is bedoeld voor mensen die vanwe-
ge een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking belemmerd zijn in 
hun bewegingsmogelijkheden. Zij 

kunnen daardoor niet of moeizaam 
hun plek vinden binnen het ‘regulie-
re’ voetbal. Let wel: KDO beschouwt 
G-voetbal gewoon als voetbal. En 
ook de KNVB biedt dezelfde kwali-
teit, service en benadering. Het eni-
ge verschil is dat bepaalde aspec-
ten worden aangepast wanneer dat 
nodig is. Jongens en meisjes in de 
leeftijd van 6 tot 17 jaar met een be-
perking kunnen meedoen in het G- 
team. Het is de bedoeling dat tot en 
medio mei eerst getraind gaat wor-
den. In het nieuwe seizoen blijft de 
groep in eerste instantie doortrai-
nen. Het is de bedoeling om in de 
tweede helft van seizoen 2010/2011 
met een team wedstrijden te gaan 
spelen. Heb je interesse om eens 
mee te komen spelen of wil je meer 
informatie hebben? Kom  dan ko-
mende zaterdag naar KDO in De 
Kwakel. De trainingen starten om 
10.00 uur. Ook is meer informatie te 
vinden op de website www.kdo.nl.

Open dag bij KDO zaterdag
De Kwakel - Op zaterdag 24 april 
organiseert sportvereniging KDO 
uit De Kwakel een open dag. Tij-
dens deze open dag zullen alle af-
delingen van KDO activiteiten or-
ganiseren om zichzelf te promoten. 
KDO telt op dit moment zeven af-
delingen die zichzelf allemaal zullen 
gaan presenteren. Deze afdelingen 
zijn veldvoetbal, zaalvoetbal, vol-
leybal, handbal, DAG (Dance, Ae-
robics en Gymnastiek), trimmen en 
als laatste rugby. De open dag start 
om 11.30 uur met een Mega Zum-
ba workout.  
De les is bedoeld voor iedereen, 
maar ook alle Zumba-leden zijn van 
harte welkom om de zaal te laten 
trillen van enthousiasme! De afde-
ling handbal organiseert een clinic 
voor de jeugd. De tophandballers 
van Fiqas Aalsmeer Bart Neeft en 
Jeffrey Boomhouwer verzorgen de-
ze clinics. 

Vanaf 13.30 tot 15.00 uur is de A en 
B jeugd aan de beurt en van 15.00 
tot 16.30 uur de D en C jeugd. Van 
14.00 uur tot 17.00 uur verzorgt de 
afdeling veldvoetbal pannavoetbal, 
speedmaster (meet hoe hard je kunt 
schieten), mega tafelvoetbal en rok-
jesvoetbal. Ook de andere afdelin-
gen van KDO zullen aanwezig zijn 
en activiteiten organiseren. De laat-
ste informatie over de open dag is 
te vinden op  www.kdo.nl. Na af-
loop van deze activiteiten is er vanaf 
20.30 uur een groot feest met de ti-
tel Sail de Quakel. 
Een aantal bekende pleisterplaat-
sen wordt aangedaan, zoals Volen-
dam met The Cats, Cairo met Mad-
ness en met Sailing van Rod Ste-
wart wordt het ruime sop gekozen. 
Onderweg monstert ook shantykoor 
De Brulboeien aan. De muziek is in 
handen van de bekende dj Dolphi-
ne.


