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Meerbode twee dagen eerder!

Miele specialist

Aalsmeer - In verband met Koninginnedag 30 april en Hemelvaartsdag 1 mei verschijnt de Nieuwe Meerbode volgende week twee dagen eerder! Op dinsdag 29 april belandt de krant met allerlei oranje
nieuws en aanbiedingen huis-aan-huis op de mat. Kopij en advertenties voor deze ‘vroege’ krant kunnen tot maandag 28 april 12.00
uur aangeleverd worden. Verhalen, teksten en foto’s kunnen gemaild
worden naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Advertenties kunnen
gestuurd worden naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl of aanlever@
meerbode.nl. De krant na Koninginnedag en Hemelvaart verschijnt
‘gewoon’ weer op donderdag, op 8 mei.

Eigen technische dienst
VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
euro
garant

Drie burgemeesters bundelen
krachten voor dierenbescherming
ment, dat bijgewoond werd door
een groot aantal wethouders en
raadsleden van genoemde drie gemeenten, werd bezegeld met een
tweetal vuurwerkknallen. Het nieuwe pand wordt gebouwd in de Beethovenlaan in de Hornmeer, in het
groen tussen de velden van voetbalvereniging RKAV en kinderboerderij Boerenvreugd in. De Dierenbescherming heeft voor een nieuw onderkomen gekozen uit oogpunt van
kostenbesparing. Op dit moment is
zij nog gehuisvest aan de Zijdelweg
in Uithoorn. De Dierenbescherming
onderhoudt de hulplijnen voor dieren in nood, beschikt over een inspectiedienst, geeft voorlichting over
dierenwelzijn en stuurt de dierenambulance aan. Ook heeft de Die-

renbescherming een eigen afdeling
van de Kids voor Animals en een eigen hondenschool. “De Dierenbescherming op de kaart houden blijft
hard nodig”, vervolgde de oud-voorzitter in zijn speech. Voor de inrichting van het nieuwe pand is de Dierenbescherming overigens voor een
groot deel afhankelijk van sponsors
en donateurs. Mocht u het werk van
de Dierenbescherming willen ondersteunen, dan kan een bijdrage
overgemaakt worden op gironummer 7992461 ten name van Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken. De verhuizing naar het nieuwe
onderkomen in Aalsmeer staat nog
dit jaar in de planning.
Meer weten? Kijk op www.aalsmeer.
dierenbescherming.nl.

Normenkader kamerverhuur
vanavond aan orde in beraad
Aalsmeer - Over het normenkader
kamerverhuurbedrijven wordt vanavond, donderdag 24 april, gesproken in het beraad in het gemeentehuis. Het kader vormt het uitgangspunt voor een nog vast te stellen beleidsnotitie door het college en de
fracties. Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van het aantal
mogelijke locaties waar kamerbewoningpanden en illegale bewoning
plaatsvindt. Deze gegevens worden
gecombineerd met klachten van bewoners, zodat een prioriteitenlijst
kan worden gemaakt ten aanzien
van de aanpak. Tot op heden zijn
136 panden in kaart gebracht. De
gemeenteraad heeft reeds aangegeven dat maximaal twee procent van
de woningvoorraad gebruikt mag
gaan worden voor kamerverhuur.
Kamerbewoningpanden in woonwijken is minder gewenst vanwege
de mogelijke overlastgevende factor.
Burgemeester en wethouders stellen dan ook voor om per woonwijk
maximaal één kamerbewoningpand
per straat toe te staan, waarbij in de

aangrenzende en parallellopende
straten geen kamerbewoning toegestaan is.
Vergunning en voorwaarden
Voor de woonlinten, de bedrijventerreinen en aan de randen van gebieden gaat deze beperking niet gelden. Kamerbewoning hier krijgt ook
voorrang ten opzichte van bewoning
in woonwijken. Uiteraard gaan voor
bewoning door meerdere personen
in één pand in deze gebieden ook
regels gelden. Zo is er volgens de
bouwverordening van de gemeente Aalsmeer een vergunning nodig
en aan deze vergunning gaan voorwaarden en voorschriften verbonden worden.
Ook bedrijven die diverse panden laten bewonen door meer dan vijf personen worden verplicht aan bepaalde eisen te voldoen voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan.
Zo dient een huismeester aanwezig
of bereikbaar te zijn, moeten huisregels opgesteld worden, mag er geen
parkeeroverlast worden veroorzaakt

Hond bijt hond dood
Aalsmeer - Een vreselijk voorval heeft zich voorgedaan op donderdag 17 april rond drie uur in de middag. Een vrouw liet haar hondje uit
op de Noordpolderweg, hoek Oosteinderweg. Plots schoot een grote
hond van een erf de weg op en pakte het hondje in zijn bek. Pogingen
van beide eigenaren om het diertje uit de bek van de hond te krijgen,
mislukten. De eigenaar heeft zijn hond met een stok geslagen, maar
hij liet niet los. De eigenaresse van het kleine hondje raakte hierbij
licht gewond aan haar handen. Het hondje is dood gebeten. De politie en de hondenbegeleider van de politie zijn ter plaatse geweest. De
hond had nog nooit eerder andere dieren of mensen aangevallen. De
eigenaar moet maatregelen nemen zodat het dier niet meer het eigen
terrein af kan. Bovendien moet het dier aangelijnd worden en op de
openbare weg een muilkorf dragen.

en is de eigenaar verantwoordelijk
voor de aanwezigheid van afvalcontainers en het tijdig afvoeren van het
huisafval.
Vijf grote locaties
Voor de nog vast te stellen beleidsnotitie is ook onderzoek gedaan
naar mogelijke locaties voor grootschalige huisvesting. Vijf locaties
voor huisvesting op grote schaal zijn
uitgewerkt. Alle bevinden zich in de
nabijheid van de bloemenveiling.
Echter omdat hier nog geen concrete afspraken of plannen voor zijn gemaakt, achten de bestuurders deze
locaties nog niet gereed voor openbare bekendmaking. De behandeling van deze aanzet om tot een beleidsnotitie te komen vindt vanavond
voor de eerste maal plaats. Behandeling in tweede termijn en eventuele besluitvorming gaat plaatsvinden
in de vergadering van beraad op 15
mei. Het beraad in het gemeentehuis
begint om 20.00 uur en is openbaar.
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 18
april is de eerste paal geslagen
voor het nieuw te bouwen onderkomen voor de Dierenbescherming
Aalsmeer en omstreken. De drie
burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen bundelden hiervoor hun
krachten. Al trekkend aan de bouwtouwen ‘jasten’ de burgemeesters
Pieter Litjens van Aalsmeer, Berry
Groen van Uithoorn en Marianne
Burgman van De Ronde Venen de
paal een meter de grond in.
Het drietal kreeg hierbij hulp van
oud-burgemeester Joost Hoffscholte van Aalsmeer. “Hij heeft tot slot
de eerste schop voor deze nieuwbouw gegeven”, aldus oud-voorzitter Theo Peterse. Het officiële mo-
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Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Fietsster door
hond gebeten

Aalsmeer - Op zondag 20 april om
vier uur in de middag is een 47-jarige fietsster uit Aalsmeer op de Hoge
Dijk gebeten in haar been door een
hond. Het dier rende plots van zijn
erf af en ging achter de fietsster aan
en hapte in haar been. De Aalsmeerse heeft een tetanusprik gehaald bij
de dokter. De politie heeft bemiddeld tussen de gewonde vrouw en
de eigenaar van de hond.

Hoeksteen en Wegwijzer
adopteren monument
Aalsmeer - Gisteren, woensdag
23 april, hebben leerlingen uit de
groepen acht van de basisscholen
De Hoeksteen en De Wegwijzer de
Tweede Wereldoorlog herdacht. Ook
stonden de kinderen stil bij het feit
dat op veel plaatsen in de wereld
oorlog nog steeds aan de orde van
de dag is.
De herdenking, in bijzijn van burgemeester Pieter Litjens en de
heer L. van Velzen, vond plaats in
de raadskelder van het gemeentehuis. Thema was dit jaar solidariteit.
Gastspreker L. van Velzen vertelde
aan de jongens en meisjes over de

Tweede Wereldoorlog. De heer Van
Velzen heeft zijn beide ouders verloren in de oorlog en heeft zelf tijdens
deze vreselijke periode ondergedoken gezeten. Ademloos luisterden
de kinderen naar zijn verhaal.
Na een korte pauze gaven leerlingen voordrachten. De herdenking
werd besloten met een bloemlegging bij de gedenksteen in het gemeentehuis. Burgemeester Litjens
stak de eerste anjer in de ‘v’ van
vrede, daarna de heer L. van Velzen,
gevolgd door de 11, 12 en 13-jarigen van De Hoeksteen en De Wegwijzer.

Halt-jongeren
de wijk in
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 18
april zijn buurtregisseurs op pad
geweest met groepen jongeren die
voor een taakstraf naar Halt waren
gestuurd. In de wijken Oost en Zuid
en bij de achteringang van de veiling bij de Zwarteweg werden de
jongeren aan het werk gezet. Zwerfvuil moest opgeruimd worden. Er
zijn een groot aantal huisvuilzakken
gevuld.

Vleeswond na
aanrijding
Aalsmeer - Op dinsdag 15 april om
vijf uur in de middag heeft een aanrijding plaatsgevonden in de Willem Alexanderstraat. Een 23-jarige Aalsmeerse passeerde op haar
bromfiets een auto, die in de straat
aan het keren was. De bestuurster,
een 46-jarige Italiaanse dacht de
draai te kunnen maken, maar raakte
de bromfietsster. De 23-jarige kwam
ten val en liep een diepe vleeswond
aan haar knie op. De Aalsmeerse is
overgebracht naar het ziekenhuis.

Ambulance rukt uit
Aalsmeer - Op 19 en op 20 april
zijn politie en de ambulancedienst
uitgerukt na meldingen van onwel
geworden personen.
Op de Oosteinderweg werd zaterdag om half twaalf in de ochtend hulp verleend aan een bewoner met hartklachten. De 60-jarige
Aalsmeerder kon ter plaatse behandeld worden.

Op zondag om kwart over vijf in de
middag is en 83-jarige Kudelstaartse behandeld. Zij was onwel geworden in het dorpshuis en door omstanders naar huis gebracht. De
politie en de ambulance-medewerkers zijn thuis bij haar nog een kijkje
gaan nemen. Hulp bleek niet meer
nodig, de vrouw was weer aan de
betere hand.

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Tommy hilfiger Cars Esprit Vila

jeansactie
g-star levi’s only
VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 APRIL

Inbraak in auto
Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 16 op donderdag 17 april
is ingebroken in een op de Linksbuitenstraat geparkeerde auto. De deur
van een Opel Corsa is open gebroken. Uit de auto is niets ontvreemd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

en andere merken

40%-50%

KORTING
dames- en herenjeans

Wij maken ruimte voor de
nieuwe jeanscollectie.
Daarom ruimen wij een
groot deel van onze
voorraad.
0QFOJOHTUJKEFO
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12.30 - 18.00 uur
10 .00 - 18.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10 .00 - 17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177 t*OUFSOFUXXXCJHMOM

troy! 3.9187

Tel: 0297-341900
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

						
						
Vermist:
				
- Weteringstraat in Aalsmeer, een middelgrote grijs-cyperse kater
met een witte bef en wit ‘baardje’.
- Stommeerkade thv nr 28 in Aalsmeer, ongecastreerde kater.
Hij is wit met rood op de rug, kop en staart.
- Visserstraat in Aalsmeer, zwarte kat met witte bef, buik en poten.
Heeft een witte ring om zijn nek en wit op zijn snoet.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart,witte wollige poes van ongeveer
13 jaar. Ze is een beetje doof.
- Lakenblekestraat thv nr. 54 in Aalsmeer, grijs hangoor konijn.
- Hornweg thv nr 289 in Aalsmeer, cyperse poes met witte pootjes
en buik.
Gevonden:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt
voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

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

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

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

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

Rode Kruis gaat collecteren!
Aalsmeer - In de week van 15 tot
en met 21 juni is het de collecteweek van het Nederlandse Rode
Kruis. In de jaren vijftig had de afdeling Aalsmeer de grootste opbrengst van de destijds gehouden
huis-aan-huis collectes en is voornemens die prestatie te gaan herhalen. Zo’n vijftien jaar geleden besloot het landelijke Rode Kruis om
de huis-aan-huis collectes te vervangen door het sturen van acceptgirokaarten en in die tijd werd dat
door vele andere charitatieve instellingen ook gedaan. Maar de tijden
veranderen en de mens is veel kritischer geworden, ook in het geven
van geld aan goede doelen.
Daar er in de afgelopen jaren heel
wat goede doelen zijn bijgekomen is het nu echt knokken om de
gunst van de gevers. De acceptgiro’s worden niet altijd meer gebruikt
en daarom wordt de groep gevers
steeds kleiner. Twee jaar geleden
heeft het Nederlandse Rode Kruis
daarom haar mening herzien en is
er werk gemaakt van het opnieuw

opzetten van de collectes. Vanaf
dat moment is er in diverse afdelingen weer begonnen met de huisaan-huis en locatie collectes en dat
bleek heel succesvol te zijn. Goede opbrengsten waren het resultaat
en met goede opbrengsten kan een
afdeling weer veel doen in de hulp
en zorg voor mensen die dat nodig
hebben.
Collectanten gezocht
Het Bestuur van afdeling Aalsmeer
heeft nu ook besloten om te proberen een team collectanten bijeen te
krijgen en is daarom op zoek naar
collectanten die in de week van 15
tot en met 21 juni mee willen werken aan de collecte door middel van
het huis-aan-huis collecteren of het
staan bij een van de supermarkten of tuincentra. Meedoen met de
collecte? Graag! Bel of e-mail naar:
Jacqueline Weij tel. 06-13024108,
e-mail: d.r.weij@zonnet.nl of Paul
Vloothuis, tel. 06-20997795, e-mail:
rodekruiscollecteaalsmeer@hotmail.com.

ingezonden
Waarschuwing voor hondenbezitters!

Oude poes is baasje kwijt
Aalsmeer - Wie is mijn baasje? De poes op de foto is gevonden in de
Schweitzerstraat in Kudelstaart. Ze is oud, wit, wollig en een beetje doof. Ze
wacht met smart op haar baas of bazin. Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken via telefoonnummer 0297-343618.

Donderdagmiddag, 17 april. Het is
mooi weer en ik besluit met mijn
zo dierbare hondje een wandeling
te maken zoals ik dat al jaren drie
keer per dag doe. Ik wandel langs
de Noordpolderweg richting Oosteinderweg. Ik treuzel wat en bij de
paardenstalling vlak bij de Oosteinderweg groet ik een bekende. Plotseling echter schiet de grote hond
van de beheerder van de stalling op
mijn hondje af en grijpt hem bij de
keel. Mijn hondje is kansloos en in
afwisselende vlagen van ongeloof,
woede en verdriet zie ik mijn hondje
dood gaan in de kaken van het monster. Ik trek aan de lijn en verwond
daarbij mijn handen. Er wordt door
de vriendin van de hondeneigenaar
en door de man die ik groette op de
hond geslagen maar hij laat niet los.
De ogen van mijn hondje rollen bijna uit hun kassen. Totaal verbijsterd
ren ik de paar honderd meter naar

huis om mijn man te halen.
Als deze op de plaats des onheils
komt staat de grote hond in de vieze gore sloot die langs de Noordpolderweg loopt met het levenloze
lichaam van mijn hondje nog in zijn
bek. Na ongeveer een half uur laat
hij mijn dode hondje los en kan het
monster door de vriendin van de eigenaar worden ingesloten. De gewaarschuwde politie arriveert en
besluit een hondenexpert van de
politie op te roepen. Ook deze komt.
Na enige tijd komt de politie weer
bij ons aan huis met het verhaal dat
de expert de hond niet als agressief beschouwd. De eigenaar moet
wel een aantal maatregelen nemen.
Er wandelen veel mensen met hun
hond langs de Noordpolderweg. Ze
zijn gewaarschuwd. Ik slaap nog
steeds slecht.

Koninklijke onderscheiding
voor pastoor Jaap Spaans
Aalsmeer - De bewoner van de
pastorie aan de Oosteinderweg,
emiraat pastoor Jaap Spaans, heeft
afgelopen zondag al, (vervroegd,
vanwege zijn verblijf in het buitenland) uit handen van burgemeester
Pieter Litjens van Aalsmeer een Koninklijke onderscheiding gekregen.
De onderscheiding viel hem te beurt
voor zijn inzet voor het cultureel erfgoed van de kerk en dan met name
voor zijn inzet voor het behoud en
herstel van het orgelbezit (het unie-

ke orgel van de Oud katholieke kerk
van Aalsmeer gaat goed bespeelbaar gemaakt worden, voor restauratie is helaas geen geld! Tevens
kreeg Spaans de onderscheiding
voor zijn activiteiten op het terrein
van jeugdwelzijn, kerkelijk leven en
humanitaire hulpverlening.
Vanwege zijn inzet voor Oost-Europese projecten werd Spaans al eerder ereburger van het stadje Brebu
in Roemenië.

Zondag 27 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Arno
Post.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. themadienst
feest van de navolging/avondmaal.
Spreker Arjen Ravesloot. Crèche
voor de kleinsten, speciaal programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. A. Jansen.
Om 16.30u. ds. C. v. Atten, Rijswijk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst, ds.
Liesbet Geijlvoet. Extra collecte
voor het Jeugdfonds. Oppas voor
allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. R. Speelman, Almere.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Dienst 10u. ds. T.H.P. Prins in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst ds. A.J.
Fraanje, Oosterwijk (Leerdam).
Oost:. Zondag om 10u. S. Jumelet,
Zaltbommel.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Aanstaande maandag
28 april houdt buurtvereniging Allen Weerbaar de laatste speelavond
van het seizoen.
Koppelkaarten staat op het programma. Er wordt gekaart in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Iedereen is welkom. Aanwezig om
19.45 uur, kaarten schudden vanaf 20.00 uur.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door de
heer K. Kooyman met 5463 punten. Op twee is mevrouw A. van der
Stroom geëindigd met 5154 punten
en op drie de heer J. Alderden met
5072 punten.
De marsenprijs was voor de heer H.
van Bemmelen.
Bij het jokeren behaalde mevrouw
Groenendijjk met 115 punten de
hoogste eer, Ingrid eindigde op de
tweede plaats met 175 punten.

Nog enkele plaatsen

Dagtocht ANBO
Aalsmeer - Voor de dagtocht van
de ANBO afdeling Aalsmeer op 13
mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
De tocht gaat naar Spakenburg en
omgeving. De deelnemers maken
een mooie toer en onderweg is er
koffie met gebak.
Tussen de middag staat een dinerbuffet klaar. Daarna wordt een
bezoek gebracht aan het Klederdracht- en Visserijmuseum in Spakenburg. De tocht op 14 mei is al
volgeboekt.
Heeft u zich nog niet aangemeld?
Dan snel een telefoontje naar
320712 of 323146.

Marja Mantel, Noordpolderweg 11.

Jubileumconcert jarige Caritas
Aalsmeer - Over een maand geeft
het 25-jarige interkerkelijk koor Caritas een groots opgezet jubileumconcert. Caritas is een christelijk
koor en bestaat uit ongeveer 45 leden. Het koor heeft een diver repertoire en verleent voornamelijk medewerking aan diverse kerkdiensten
in de omgeving. Ook schuwt Caritas het grotere werk niet. Er zijn diverse musicals uitgevoerd en op 30
maart heeft het koor voor de derde

KERKDIENSTEN

keer meegedaan aan The Jerusalem
Passion in De Doelen in Rotterdam.
Het jubileumconcert wordt zaterdag
24 mei gegeven in de Triumphatorkerk aan de Ophelialaan, begint om
20.00 uur en zal duren tot ongeveer
21.30 uur. De kaartverkoop start op
24 april. Een toegangskaart kost 7,50
euro en is in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel De Plantage in de Zijdstraat en bij Read Shop
in de Ophelialaan.

Zondag 27 april
Vogelbeurs in
Aalsmeer
A a l s m e e r - Vo g e l v e r e n i g i n g
Aalsmeer en Omstreken organiseert
op zondag 27 april een grootse vogelbeurs in het Buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan 3. De vogelbeurs heeft een andere opstelling waarbij de vele bezoekers gemakkelijk hun weg vinden. Tevens
is het aantal handelaren uitgebreid,
wat ten goede komt aan het vogelassortiment.
De beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond te kijken en
vragen te stellen over vogels, voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 50 eurocent
voor iedereen die komt kijken of kopen. Verkopers van voels betalen
1,20 euro.
Handelaren zijn aanwezig (alleen
op uitnodiging) met diverse soorten vogels. zoals tropische vogels,
kanaries en kromsnavels. Er is ook
een handelaar aanwezig met diverse soorten voer zoals zaden, zaadmengsels, meelwormen.

van Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds H. Visser, Barneveld.
18.30u. ds. A. Simons, Vinkekveen.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten Om 10u. student
C.J. v. Rhijn, Wormer. 18.30u. ds N.A.
Viss, Heemstede.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
16u. Nieuwe bisschop van Haarlem,
Dick Schoon.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten en 17u. in
Kloosterhof viering met dominee.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering vg. N. Kuiper.
Zondag 10.30u. Karmelkerk woordcommunieviering met diaken
Snoek.
Rijsenhout: Za. geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst, ds. J. van
Veen.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. H. Out, De Lier.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zondag
10.30u. woordcomm.viering met A.
Blonk. Mmv dames+herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in de Kruiskerk, vd Veerelaan 30a. 19u. ds. Tim Vreugdenhil.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 28 april 20u. ds Ab. Agtereek. Over genezing.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 13 mei en 27 mei. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer en
uitVoering proVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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

Verkeersbesluit
Brug over de Drecht in Bilderdam wordt afgesloten voor vrachtauto’s. Burgemeester en wethouders van de gemeente Jacobswoude
hebben besloten om de brug over de Drecht in Bilderdam af te sluiten voor vrachtauto’s. Het college heeft dit besluit genomen omdat
er regelmatig door vrachtauto’s schade aan de brug wordt gereden.
De vrachtauto’s kunnen vanwege hun afmetingen en draaicirkels
niet de scherpe bocht nemen om de brug op te rijden. De brug heeft
bovendien een beperkte breedtemaat en is hierdoor niet geschikt
voor het berijden door vrachtauto’s. Op de toeleidingswegen zullen
voorwaarschuwingsborden worden geplaatst om vrachtwagenchauffeurs attent te maken op de afgesloten brug.
Dit besluit ligt vanaf deze publicatie 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Jacobswoude. Belanghebbenden kunnen gedurende
deze periode hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Jacobswoude.
Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M.
Luijk, afdeling Civiele Techniek, tel. 0172-503163.
wet werk en BijstanD (wwB)
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 25 maart
jl. ingestemd met de beleidsregels bijzondere bijstand 2008. De beleidsregels bijzondere bijstand liggen, op grond van afdeling 3:4
van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met 13 juni ter inzage
op het gemeentehuis.
wet milieuBeheer
Kennisgeving Ontwerpbesluit
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Algemene
wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat door
de gemeente Aalsmeer een aanvraag bij hen is ingediend om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Naam:
Heijmans Infra Techniek B.V.
Adres:
Achter Hornweg langs het toekomstige
tracé van de N201 (opslagterrein)
Plaats:
Aalsmeer
Datum: 14-01-2008
Besluit Landbouw
Naam:
P.M.M. Buskermolen
Adres:
Mijnsherenweg 32
Plaats:
Kudelstaart
Datum: 27-11-2007
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Handhaving & Subsidies.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 14, het plaatsen van een aanbouw;
• Citroenvlinderstraat 25, het plaatsen van een dakkapel;
• Dahliastraat 1, het vergroten van een woning;
• Dahliastraat 3, het vergroten van een woning;
• Moerbeistraat 11, het aanbrengen van een buitentrap;
• Mr.Jac. Takkade 33, het bouwen van een dubbel woonhuis;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur;

• Rietwijkeroordweg 69, het gedeeltelijk
vergroten van een kassencomplex;
• Westeinderplassen H 3234 en H 548;
het plaatsen van beschoeiing;
• Weteringplantsoen, het geheel plaatsen van een lift.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning;
Bouwaanvraag 2e fase:
• Uiterweg 310, het bouwen van een woning.

• Kudelstaartseweg 71/73, het slopen
van een woonhuis en bedrijfsruimte;
• Mijnsherenweg 48, het slopen van een woning;
Deze besluiten worden op 29 april 2008 verzonden.
ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 17
t/m 24 april

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Atalantalaan 27, het plaatsen van een dakkapel;
• Bilderdammerweg/ Spilstraat/ Spiegelstraat,
het bouwen van 75 woningen;
• Brasemstraat 24, het plaatsen van dakkapellen;
• Citroenvlinderstraat 93, het plaatsen van een aanbouw;
• Citroenvlinderstraat 95, het plaatsen van een aanbouw;
• Hoofdweg 148, het wijzigen van de gevel van de bedrijfsruimte;
• Koningsstraat 57, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 88, het plaatsen van een berging;
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning;
Verzenddatum bouwvergunningen: 29 april 2008.
wet op De ruimtelijke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart Proosdij 1980”,
voor het plaatsen van een schuur, Rechtsachterstraat 12;
• Het bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”,
voor het herbouwen van een schuur, Hornweg 271;
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning.
(er is een zienswijze ingediend)
Lid 2
• Bilderdammerweg / Spilstraat/ Spiegelstraat, het bouwen
van 75 woningen; (er zijn zienswijzen ingediend)
Dit besluit wordt op 29 april 2008 verzonden.
BouwVerorDening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, te.
0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:

t/m 1 mei
t/m 6 mei
t/m 8 mei
t/m 8 mei

t/m 9 mei
t/m 15 mei
t/m 15 mei
t/m 16 mei
t/m 16 mei
t/m 22 mei
t/m 23 mei
t/m 27 mei
t/m 29 mei
t/m 30 mei

t/m 30 mei

Kapvergunningen: Stommeerweg 18, 1 cypres en 1 es;
Ophelialaan 230, 4 dennen; Jac. P. Thijsselaan 51, 1
metasquoia en 3 prunussen; Oosteinderweg 82, 1 spar;
Kudelstaartseweg 138, 1 salix; Herenweg t.o. 77-81a,
1 eik en 1 kastanje; Herenweg 64, 1 els, 1 esdoorn en
3 berken; Herenweg 68, 1 schietwilg, 2 essen, 2 esdoorns, 2 elzen en 3 leijlindes;
Verkeersbesluit: de Clantstraat t.h.v.nr. 12 t/m 24
en Copierstraat t.h.v.nr. 46 t/m 58 aan te wijzen als
woonerf d.m.v. het plaatsen van verkeersborden;
Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan “Kudelstaart
2006”.
Kapvergunningen: Linnaeuslaan t.o. het Proefstation,
1 prunus. Beethovenlaan 120, veld 1, 12 populieren, 6
berken, 4 essen; Mijnsherenweg 48, 1 beuk, 1 berk.
Verkeersbesluit: de Kerkweg wordt gesloten verklaard
voor vrachtwagens tussen de Aalsmeerderweg en de
Hogedijk, door middel van het plaatsen van verkeersbord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990. De borden
worden geplaatst na de reconstructie van de Kerkweg.
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 247a;
Kapvergunning: Achter Aalsmeerderweg 321, 1 esdoorn en 1 pruim;
Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening
Aalsmeer 2008;
Kapvergunning: Hortensialaan 23, 3 coniferen;
Ontwerpbesluit Grondwaterwet Nuon voor Bloemenveiling Aalsmeer;
Wet milieubeheer: een melding van Tuincentrum Het
Oosten B.V;
Verkeersbesluiten: Leeghwaterstraat 78; Mendelstraat
88;
Uitwegvergunningen: Stommeerweg 58;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 elzen; Mozartlaan 63, 2 berken:
Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit voor
het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de Zwarteweg 77a te Aalsmeer;
Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt
ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen de
Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt verklaard voor voertuigen breder dan 2,20 m. Met verkeersbesluit nr.2008/5276 wordt de Stommeerkade
tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten verklaard voor vrachtwagens.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 2 mei 2008
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;
• Linksbuitenstraat 41, het plaatsen van een raam;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een berging.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 9 mei 2008
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van de woning;
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een tijdelijke dam en duiker;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidsscherm.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 16 mei 2008
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 -101, het oprichten van
2 bedrijfsverzamelgebouwen;
• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Kamperfoeliestraat 35, het plaatsen van een dakopbouw
op de garage;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 23 mei 2008
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 281, het plaatsen van een verdiepingsvloer;
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een
bouwplaatsvoorziening.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 30 mei 2008
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clusiusstraat 26, het vergroten van de woning
en het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 291, het bouwen van een woning;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 224, het herbouwen van een woning.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Gezellig druk met zonnetje erbij

Open dag De Hint mooie
afsluiting jubileumjaar

Een tubaspeler in de dop? Tijdens de open dag van de
Hint kon dit blaasinstrument worden uitgeprobeerd.

Aalsmeer/Uithoorn - Als knallende afsluiting van het feestelijke 40jarig jubileumjaar van kunstencentrum De Hint werd zaterdag 19 april
een open dag gehouden. Het zat de
organisatie mee, de buiten-aktiviteiten konden met het zonnetje er bij
plaatsvinden.
In De Hint werden diverse demonstraties gegeven op instrumenten
en uiteraard mochten de bezoekers
zelf een gitaar, viool, fluit ter hand
nemen en achter de piano of het
keyboard plaatsnemen. In de tent
buiten op het terrein werden diverse optredens gegeven op het gebied door het Groot Muziekschool
Orkest, ensembles en de dans- en
de toneelgroepen. De kraampjes
op het terrein werden bemand door
muziekverenigingen, waaronder het

Aalsmeerse Sursum Corda en Flora.
De bezoekers kregen hier eveneens
de kans om muziek te maken. Vooral de blaas- en slag-kunsten van de
jongste bezoekers leverden menigmaal verbazing op. “Een talentje in
de dop”, aldus gehoord. Wie een instrument wil leren spelen zit goed
bij De Hint, evenals het kunstencentrum hét adres is op het gebied van
dans, onder andere wordt les gegeven in klassiek ballet en streetdance.
Ook toneellessen zijn in het lesprogramma van De Hint opgenomen. Het kunstencentrum heeft
vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn
en Mijdrecht. Meer informatie over
cursussen, lestijden, lesvormen en
tarieven zijn te vinden op www.dehint.nl.
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AGENDA

Zaterdag voorstelling in Bacchus

Pieter Derks sluit KCAcabaretseizoen af
Aalsmeer - De veelbelovende cabaretier Pieter Derks zal met zijn
programma ‘Waan’ het KCA cabaretseizoen 2007/2008 waardig afsluiten! Vanaf begin deze maand is
hij met zijn nieuwe theaterprogramma aan het try-outen in de kleine
zalen en aanstaande zaterdag 26
april doet hij cultureel café Bacchus
aan . Pieter Derks is opgeleid aan de
Konings Theater Akademie in Den
Bosch en winnaar van de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunstfestival 2005.
Zijn eerste programma, ‘Dat zal je
nog verbazen’, baarde opzien. Men

Muziek/cabaret
Zaterdag 26 april:
* Jubileumconcert Toonkunstkoor
Aalsmeer in De Bloemhof, Hornweg
vanaf 20u.
* Cabaretvoorstelling ‘Waan’ door
Pieter Derks in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Zanger Robert Leroy en dj Marco in danscafé de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
Zondag 27 april:
* Optreden Aalsmeerse toppers
Robbie O. en Chris Bosse in Bon
Ami, Dreef vanaf 16u.
* Plug & Play met Saskia in Beach,
Oosteinderweg, 15-18u.
Dinsdag 29 april:
* Spelletjes, knutselen, disco en film
voor jeugd groep 3 t/m 8 in De Binding, Zijdstraat vanaf 18u.
* Nacht van Oranje in de Praam,
Zijdstraat met zanger Marc Stevens
vanaf 22u. Dresscode: Oranje.

sprak van een debuut als een maatpak en een verademing. In zijn tweede programma gaat hij verder: meer
muziek, rakere liedjes. Zijn verhalen
ontsporen nog krankzinniger, en zijn
terzijdes zijn van een nog diepzinniger onnozelheid. Pieter Derks gaat
onbesuisd maar op zijn hoede op
zoek naar oude verhalen en nieuwe overtuigingen. Het optreden in
Bacchus in de Gerberastraat begint
op zaterdag om 21.00 uur. De entree
bedraagt 9 euro. Kaarten zijn te verkrijgen aan de zaal of te reserveren
via internet: www.cultureelcafebacchus.nl of tel. 342657 na 18.00 uur.

Wel van tevoren reserveren!

Schuimparty in de N201
Aalsmeer - Het wordt weer zomer,
dus hoog tijd voor een vette schuimparty in de N201. Zoals altijd word
de zaal van het jongerencentrum
helemaal vol met schuim gespoten
en wordt er weer een groot feest
van gemaakt. Op vrijdag 9 mei vindt
dit feestje plaats. Eén ding is wel
bijzonder: om er in te kunnen moet
je van tevoren toegang reserveren.
Dit moet voorlopig voor alle drukbezochte feesten als Basic Night en
Urban party’s. Reserveren is gemakkelijk. Stuur een e-mail naar: reserveren@n201.nl en zet daarin je
naam, je pasnummer, je woonplaats
en de datum waarvoor je reserveert.
Je krijgt van de N201 een bevestiging terug via de mail en verder
hoef je niets te doen. Als je aan de
deur komt word je pasje gescand en
verschijnt op het beeldscherm dat
je gereserveerd hebt en kun je naar
binnen. Je hoeft dus geen kaartje
van tevoren te kopen. Je betaalt gewoon als je binnenkomt. Mensen
uit Kudelstaart en Aalsmeer krijgen
voorrang bij elk feest. Hoewel iedereen natuurlijk welkom is in de N201
is het niet de bedoeling dat mensen van ver weg wel het jongerencentrum in kunnen en mensen uit
Aalsmeer niet omdat het vol zit. Als

je niet in Aalsmeer of Kudelstaart
woont, dan kun je evengoed reserveren, alleen krijg je dan pas later
je bevestiging. Zonder pasje kan je
overigens niet reserveren.
Pasje laten maken
Het is al lange tijd erg druk bij de
N201. Daarom worden er pasjes gemaakt. Dit is om te voorkomen dat
mensen uit Aalsmeer bij de komende feesten de N201 niet in kunnen
omdat het vol is, terwijl er wel veel
mensen van ver buiten Aalsmeer
binnen zijn. Een pasje maken is eenvoudig; je hebt een geldige legitimatie nodig en een frisse glimlach,
want je wordt hier op de foto gezet.
De pasjes worden opgestuurd per
post, inmiddels zijn er al bijna 800
pasjes verstuurd. Je kunt voorlopig
ook buiten de feesten om een pasje laten maken. Je kunt langskomen
op de vrijdagen 25 april en 2 mei
van 20.00 tot 21.00 uur en de zaterdagen 26 april en 3 mei van 17.00
tot 18.00 uur. Je kunt dan ook direct reserveren voor de schuimparty. Tenzij het al uitverkocht is natuurlijk. Het schuimfeest vrijdag 9 mei is
van 22.00 tot 3.00. uur en is voor iedereen van 14 tot 17 jaar. Alle info is
ook te vinden op www.n201.nl.

Zanger Dennis gezellige
afsluiter van RKDES-feest

Kudelstaart - De grote loterij met
echt prachtige prijzen zoals een mega- BBQ, een fiets en reizen bij RKDES afgelopen zaterdag, werd afgesloten met een gezellig optreden van
zanger Dennis. Met zijn voornamelijk Hollandse liedjes zorgde Dennis
voor een ontspannen sfeertje in de

voetbalkantine van de Kudelstaartse
sportvereniging.
Even stoom afblazen moet het publiek gedacht hebben, na de spanning aan de blackjack-tafels en het
luisteren naar de winnende lotnummers. Stel dat je je prijs misloopt...

Martijn Tol en Leon Woolthuis (rechts) van Color Paradise.

Color Paradise in De Oude Veiling

Discofeest voor oudere
jeugd met Ben Liebrand
Aalsmeer - Ze zijn reuze enthousiast en hopelijk jij ook. Op zaterdag 17 mei organiseren Martijn Tol
en Leon Woolthuis van Color Paradise een jaren tachtig/negentig discoavond voor de wat ‘oudere jeugd’, de
25 tot ongeveer 40 jarigen. De Oude
Veiling in de Marktstraat is dé feestlocatie en het tweetal wil de feestgangers een lekker en swingend
avondje uit bezorgen. Spannend
vinden ze het ook, want de grand
opening, er komen vier dance-avonden in totaal, is voor de eerste maal
op eigen initiatief van Martijn en Leon. Ze hebben samen al heel veel
malen licht en geluid verzorgd op
bruiloften, bedrijfsfeesten en party’s, maar zelf geheel het heft in
handen hebben, is nieuw. Maar wel
een uitdaging overigens, vinden ze.
Het speelde al een tijdje in de hoofden van het tweetal om voor de ‘oudere jeugd’ een gezellige avond met
leeftijdgenoten te organiseren, maar
waar? Toen Martijn in De Oude Veiling kwam, om de locatie voor hun
eerstvolgende bedrijfsfeest te bekijken, was hij overtuigd. Perfect om
een dance-avond te houden. Er was
overleg, eerst samen, daarna met
eigenaar Leo van Erp en de reactie
was positief. De stap is genomen, op
17 mei is de grand opening. En deze
gaat gevierd worden met een speciale gast. Ben Liebrand is uitgenodigd en deze bekende dj uit de jaren
tachtig en negentig komt draaien.
“Het is de man waarvoor wij vroeger bij de radio de cassettebandjes
klaar legden om op te kunnen nemen”, vertellen Martijn en Leon. “Hij
is een meester in de dance-classics.”
Liebrand maakt tophits-mixes, heeft
een eigen radioprogramma bij Veronica en laat in heel Nederland in
feestzalen de ‘oudere jeugd’ de muziek en tijd van toen herbeleven. Hij
komt dus naar Aalsmeer en jij kunt
daar bij zijn!
Martijn en Leo hebben samen als
hobby het entertainmentbedrijf Color Paradise. Binnen het bedrijf zijn
de taken aansluitend verdeeld. Le-

on is de dj, “geef me apparatuur
met pitcontroll en het komt goed”,
en Martijn draagt zorg voor geluid
en licht. Leon gaat zelf ook draaien
op 17 mei. “Ik doe het voorprogramma, stook de boel op.” En dat wordt
leuk, weet vast menigeen. De Kudelstaarter is namelijk geen onbekende in dj-land. Hij heeft als jongen gedraaid in Bon Ami en stond
onlangs tijdens het aprésskifeest
in de Ophelialaan van ondernemer en zanger Chris Bosse achter
het dj-meubel. Gewoon een dj vindt
hij zich overigens niet. “Nee, ik ben
een entertainer. Ik vermaak mensen
met muziek.” Dat mensen platen bij
hem mogen aanvragen, vindt hij eigenlijk vanzelfsprekend. “Tuurlijk,
leuk juist.” “Ons bedrijf is groot en
sterk in muziek en uitstraling”, vult
Martijn aan. Color Paradise is, zoals reeds vermeld, het hobbybedrijf
van Martijn en Leon, echter ze steken er heel veel tijd en energie in.
Hun dagelijkse werk komt wel iets
overheen met hun hobby. Leon is
commercieel medewerker en onderhoudt contacten met klanten en
Martijn installeert geluidsinstallaties in de jachten die gebouwd worden bij De Vries. Beiden hebben een
druk bestaan, maar voor een feestje zijn ze in. “Dit is ook zo leuk”, zegt
het tweetal volmondig. “We hebben
er heel veel zin in.”
Ook zin in een feestje met swingende muziek en leeftijdgenoten
weer ontmoeten? Dan zeker 17 mei
naar De Oude Veiling komen. Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn
vanaf heden te koop en te reserveren in De Oude Veiling, Marktstraat
19, telefoon … Wacht niet te lang,
er kunnen maximaal 200 personen
het feest met Leon, Martijn en Ben
Liebrand bezoeken. Het feest begint
om 21.00 uur. Zorg dat je er bij bent
en koop/reserveer kaarten. Gezien
het enthousiastme van Leon en
Martijn moet het wel een gezellige
avond vol herkenning worden. ‘Opwarmen’ kan alvast via de site www.
colorparadise.nl.

Exposities
Tot en met 18 mei:
* Schilderijen van Judith Braun en
Hildegard Wagner-Harms in beeldentuin-galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 25 mei:
* Expositie ‘Wereld in mijn zonnebril
door kinderen op Kinderkunstzolder, Oude Raadhuis. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Vanaf 24 april:
* Keramische objecten van Alexandra Engelfriet en schilderijen en tekeningen van Catharina van der
Werff in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Za. 26 april opening om 16u.
Open: do.-zo. 14-17u. T/m 1 juni.
Diversen
Donderdag 24 april:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 25 april:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.

op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 26 april:
* Krokustoernooi ritmische gymnastiek sv Omnia 2000 in Proosdijhal,
Kudelstaart vanaf 10u.
* Klaverjassen in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Zondag 27 april:
* Fietstocht Lions Ophelia voor activiteitencentrum. Start: 10.30u. bij
Oosterbad, hoek Jac. Takkade/Oosteinderweg, loswal Kudelstaart aan
Herenweg, fam. Rozenuerg, Grote
Poellaan 41 in Rijsenhout en jachthaven Piet Huis, Uiterweg 134.
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Maandag 28 april:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat v/a
20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 29 april:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Inloop voor tieners. Muffins bakken op Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat vanaf 14u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Speelavond Ons Genoegen in De
Schakel, Cyclamenstraat v/a 19.30u.
Woensdag 30 april:
* Koninginnedag met kinderfeest op
Raadhuisplein, 13-18u. en live-muziek ‘s avonds van 3 bands. Koninginnefeest bij De Praam met zangers Eddy Walsh en Jeffrey Schenk
op buitenpodium v/a 14u.
Donderdag 1 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* 1 Mei viering PvdA Aalsmeer met
Europarlementariër Dorette Corbey
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 van 11 tot 14u.
Vergaderingen
Donderdag 24 april:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein v/a 20u.

Zondag Chris en Robbie op podium

Optreden 2 Aalsmeerse
toppers in Bon Ami
Aalsmeer - Zoals iedere laatste
zondag van de maand wordt in discotheek Bon Ami aanstaande 27
april een leuke middag/avond speciaal voor de 25 plussers georganiseerd. Zondag 27 april wordt de bezoekers getrakteerd op live-muziek
aangevuld met jaren zeventig, tachtig ennegentig muziek door dj Ger
van den Brink. De aankomende Bon
Ami Live zal in het teken staan van
de Aalsmeerse toppers with friends.
Alvast een voorproefje wordt genomen op het aanstaande koninginnedagfeest. Gezelligheid en gekheid
staan voorop bij de twee Aalsmeer-

se topartiesten Chris Bosse van de
welbekende grillbar The Carnivor in
de Opheilialaan en Robbie O. van
de smaakmakende band Wild. Diverse nummers worden ten gehore
gebracht én meezingen mag! Ook
zal er deze zondag een mogelijkheid
zijn om iets te eten om niets van het
optreden te hoeven missen.
De deuren van discotheek club Bon
Ami gaan om 16.00 uur open en het
optreden zal ongeveer om 17.00 van
start gaan. De entree bedraagt 5 euro. Kom op tijd om het beste plaatsje
vooraan te bemachtigen. Voor meer
informatie: www.bonami.nl.

Finale Popprijs Amstelland
Meerlanden vrijdag in P60
Amstelveen - In P60 in het stadshart vindt aanstaande vrijdag 25
april de finale van de Popprijs Amstelland en de Meerlanden plaats.
Bands maken kans op verschillende prijzen. De prijzen zijn dit jaar
zijn niet mis! De winnaar wint een
exportprijs ter waarde van 1.200 euro, een demo opname in Studio Peggy51 en een optreden op de Houtnacht in Haarlem. Op het podium

staan: Collect Call From Mars (pop/
rock), Semistereo (post rock), Powerplant (70’s rock), Aestivation
(metal), Ethereal (melodische metal)
en Everlasting Dreams (rock). De
zaal gaat om 20.00 open en kaartjes
zijn aan de deur verkrijgbaar voor 5
euro per stuk.
De bands spelen ieder een set van
20 minuten en worden beoordeeld
door een deskundige jury.

Vrijdag koppelklaverjasavond

Zeldenthuisjes pakken de
winst bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Weer was het oergezellig bij buurtvereniging Hornmeer
vrijdag jl. Ook weer wat vreemde
gezichten, men weet de gezelligheid
te vinden. Alleen was er deze avond
één tafel leeg, en dat waren de jokeraas. Die waren een weekje met
vakantie en dat moet ook wel, elke week weer je eigen tot het uiterste geven valt heel niet mee! Bij het
klaverjassen is er behoorlijk aan getrokken. En aan de eindstand te zien
was het deze keer om en om, zowel de dames als de heren hebben

het keurig gedaan. Op één is Martha Zeldenthuis geëindigd met 5687
punten, op twee Frits Zeldenthuis
met 5563 punten, op drie Essy van
Es met 5447 punten, op vier Theo
Nagtegaal met 5297 punten en op
vijf Marja van ‘t Schip met 5229 punten. De poedelprijs was voor Marja
v/d Burgt met 3571 punten.
Aanstaande vrijdag 25 april is er
weer koppelklaverjassen in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang om 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur.

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

Zondag met Saskia Veenswijk

Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Zondag 27 april organiseert The Beach in samenwerking met Saskia Veenswijk het open
podium ‘Plug & Play’ in The Beach!
Gastheer van deze 8e editie van het
open podium is na een lange afwezigheid weer Saskia Veenswijk. Tijdens deze editie van Plug & Play zullen weer veel talentvolle muzikanten hun kunnen tonen aan het publiek. Er is altijd ruimte voor muziekanten die ‘binnenlopen’, maar
wil je verzekerd zijn van een plekje

tijdens Plug & Play, stuur dan even
een mailtje naar Saskia Veenswijk
via: aiksas27@hotmail.com. Let op!
Schrijf je wel in, want bij een grote opkomst krijgen de bands, zangers en zangeressen die zich ingeschreven hebben, voorrang om op
te treden.
Plug & Play in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a begint om
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.
De entree is gratis! Surf voor meer
info naar www.beach.nl.
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Theatermaker Ton Offerman
druk met ‘Lichtemaankweker’

Ouderwetse veilsessie op
de Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 26 april
vindt er een ouderwetse veilsessie plaats op de Historische Tuin
Aalsmeer. Om 15.00 uur kunnen de
bezoekers bloemen en planten kopen op de klok in de nagebouwde
veiling met de antieke veilingklok
uit het vroegere Bloemenlust, dit
gebeurt volgens de afslag-methode
zoals dat ook nu nog steeds plaatsvindt in de VBA.
Veilingmeester deze middag is
Frans Janssens, bijgestaan door opsteker Gerard van der Velden. De

Tuin is momenteel zeker een bezoek
waard met de bloeiende seringen
in de trekkas en de eerste ouderwetse geurende rozen in de kassen.
Buiten staan inmiddels de fruitbomen en de Rhododendrons in bloei.
De Tuin is op zaterdag en zondag
geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
En op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. De entree is vanaf het Praamplein. Via de
Tuinbrug en de Vissersbrug komt U
op de Tuin. Meer info op www.htaalsmeer.org.

Seizoensbrochure 2008-2009
Schouwburg Amstelveen uit
Amstelveen - De seizoensbrochure
van Schouwburg Amstelveen voor
het seizoen 2008-2009 verschijnt
aanstaande vrijdag 25 april. Op deze dag maakt Schouwburg Amstelveen de nieuwe programmering
bekend. Dit is voor bezoekers het
startsein om (online) een schouwburg-abonnement aan te vragen.
Online bestellen is niet alleen eenvoudig maar ook voordelig. Online
aanvragers besparen namelijk 7 euro op de administratie- en verzendkosten. Bovendien maken de eerste
500 online aanvragers kans op één
van de vijf ‘diner-voor-twee arrangementen’ in het Theatercafé van
Schouwburg Amstelveen. Op dinsdag 20 mei vindt de loting plaats
over de aanvragen die tot die datum
zijn binnengekomen. Daarna worden de bestelformulieren op volgorde van binnenkomst verwerkt. Alle genres komen in seizoen 20082009 weer aan bod: van toneel tot
musical en van opera tot jeugdtheater. Zo zijn onder veel meer Jochem
Myjer, Plien en Bianca, René Froger,
Floddertje, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat als op-

volger van het zo succesvolle Evita,
De Drie Baritons en Guido Weijers
te gast in de schouwburg. Ook het
nieuwe seizoen zijn in de schouwburg weer vijf lunchpauzevoorstellingen te zien met gratis lunch voorafgaand aan de voorstelling. Daarnaast organiseert de schouwburg
voorafgaand aan twee voorstellingen (De Notenkraker en De Vliegende Hollander) een uitgebreide
High Tea. Om het nieuwe seizoen te
openen zal de schouwburg samen
met de andere culturele instellingen
weer het Stadspleinfestival organiseren op zaterdag 13 september.
Dit jaar staat het festival in het teken van Spanje. De seizoensbrochure wordt verstuurd aan een ieder in het adressenbestand van de
schouwburg die de afgelopen twee
jaar minstens één voorstelling heeft
bezocht in Schouwburg Amstelveen.
Geïnteresseerden die de nieuwe
brochure willen ontvangen, maar
nog niet in dit adressenbestand
staan, kunnen de brochure aanvragen via www.schouwburgamstelveen.nl of via 020-5475161.

Zaterdagavond in De Bloemhof

Jubileumconcert Koninklijk
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
26 april voert Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer haar jubileumconcert tevens afscheidsconcert van dirigent Piet Kiel jr. uit in de Bloemhof aan de Hornweg. Op 7 november bestaat het koor 125 jaar en het
is daarmee de oudste culturele vereniging in Aalsmeer. Omdat dirigent
Piet Kiel jr. te kennen heeft gegeven
per 1 mei het dirigeerstokje te willen
neerleggen, na 47 jaar het koor te
hebben geleid, is besloten het jubileumconcert naar voren te halen en
het op 26 april uit te voeren.
Voor dit concert is een mooi programma samengesteld. De ‘Grosse Messe’ van W.A. Mozart en de
Symphonie op. 52 ‘Lobgesang’ van
F. Mendelssohn-Bartholdy worden
ten gehore gebracht. De ‘Grote’ mis
in C-mineur KV 427 is door Mozart
gecomponeerd in 1782 en is wellicht
het mooiste voorbeeld van kerkmuziek na het onvoltooide Requiem uit
1791. De twee solo sopraanaria’s
waren gemaakt met voor de opvoering in de kerk van St. Petrus. Later gebruikte Mozart de muziek voor
het oratorium Davidde Penitente dat
twee jaar later werd opgevoerd. Fe-

lix Mendelssohn-Bartholdy (18091847) gaf al op 12 jarige leeftijd zijn
eerste concert. Zijn meesterwerk,
de ouverture ‘Ein Sommernachtstraum’ schreef hij toen hij 17 jaar
oud was. De symfonie-cantate ‘Lobgesang’ is uit 1840 en werd geschreven ter gelegenheid van vier
eeuwen boekdrukkunst.
Het koor heeft voor dit jubileumconcert een vijftal solisten gecontracteerd, te weten de sopranen Diane
Verdoodt en Ellen Schuring, de tenor Ludwig van Gijsegem, de basbariton Frans Fiselier en organist
Dirk Out. De begeleiding wordt verzorgd door het Randstedelijk Begeleidings Orkest Sinfonia. Het orkest
is gespecialiseerd in het begeleiden
van koren en zangsolisten. Ook geeft
het orkest soms educatieve concerten en biedt het koordirigenten de
mogelijkheid ervaring op te doen
met het dirigeren van een symfonieorkest. Aanvang van het concert in
De Bloemhof aan de Hornweg 187 is
om 19.30 uur, de zaal gaat open om
18.45 uur. Toegang: 20 euro, CJP en
65+: 18 euro, tot 16 jaar: 7,50 euro.
Kaarten verkrijgbaar aan de zaal of
via tel. 0297-323378.

- Sopraan Diane Verdoodt.

- Dirigent Piet Kiel jr.

Aalsmeer - In de maand juli zal
in de Historische Tuin in Aalsmeer
het theaterstuk ‘Lichtemaankweker’ worden opgevoerd. Het is een
interdisciplinair theaterstuk dat op
verschillende plaatsen in de tuin zal
worden opgevoerd.
Inmiddels zijn de repetities in volle gang en krijgt het stuk steeds
meer vorm. Op een mooie lentemorgen was theatermaker Ton Offerman in de tuin om te beslissen
over de exacte plekken waar van de
zomer gespeeld gaat worden. Intussen vertelde hij over de voortgang
en over wat hem drijft dergelijk theater te maken.
Geschiedenis induiken
Voordat hij door KCA (Kunst en Cultuur Aalsmeer) werd benaderd om
locatietheater in Aalsmeer te maken, had Ton Offerman niks met de
gemeente.
“Ik bracht alleen mijn buitenboordmotor hierheen als hij gerepareerd
moest worden, dus ik wist niets
van de plaats. Dat is nu wel anders,
want inmiddels ben ik echt de geschiedenis in gedoken.” Na zijn studie Nederlands (moderne letterkunde) kwam Ton via zijn vriendin in het
cabaret terecht. “Ik hielp wat mee
met het licht en ben later mee gaan
regisseren. Dat vond ik zo leuk dat
ik in dit vak ben blijven hangen.” Ton
maakte eerst deel uit van de cabaretgroep Niet uit het Raam en zag
een paar jaar geleden een locatietheater voorstelling van Dick Hauser. Dat sprak hem zo aan dat hij
besloot zelf ook dergelijke voorstellingen te gaan ontwikkelen.
Iets van het land laten zien
Omdat zijn bootje er lag, voelde Ton
Offerman zich verbonden met Vinkeveen; hij kwam op het idee om
daar zijn eerste locatietheater-voorstelling te maken. “Ik wilde iets in
het land, in de natuur doen en dat
combineren met de meest artificiële kunstvorm die ik kende: opera. Ik
wist tot dat moment niets van opera, maar dat vond ik juist een uitdaging. We hebben die voorstelling
uiteindelijk gespeeld op een legakker en dat heeft me zoveel opgeleverd aan ideeën en lol, dat ik sindsdien twee van dergelijke voorstellingen per jaar maak.”
Leden van KCA zagen de voorstelling ‘Water’ van Ton Offerman in
Vinkeveen en benaderden hem met
de vraag of hij iets dergelijks ook
in Aalsmeer wilde maken. Er volgde een gesprek en samen gingen ze
locaties in Aalsmeer bekijken.

al zoveel verhalen, daar hoef ik alleen nog maar mijn verhaal aan toe
te voegen en dan vallen de puzzelstukjes vanzelf op z’n plaats.”
Dat verhaal werd ‘Lichtemaankweker’en eind januari vond een workshop acteren plaats, in de Historische Tuin, waar mensen zich konden aanmelden om mee te gaan
spelen in het stuk.
Er kwamen zestien mensen op af en
met viertien van hen wordt de voorstelling straks gespeeld. Een deel
van het verhaal lag al min of meer
vast, de rest in ontstaan tijdens repetities en improvisaties en naar
aanleiding van ideeën van de acteurs.

Werkelijkheid haalt fictie in
Tot voor kort is alleen nog binnen
gerepeteerd. Ton: “Het was te koud
en te donker om al naar buiten te
gaan. Maar binnenkort gaan we
naar buiten, de tuin in en dan krijgen de acteurs ook de plaatsen in
de tuin te zien waar we willen gaan
spelen. De synopsis hebben we nu
helemaal doorgespeeld en inmiddels heb ik ook de muziek bij het
stuk uitgezocht (die verzorgd gaat
worden door het koor Davanti en
de Big Bang HINT). We liggen goed
op schema. Spelcoach David Meijer
heeft de scènes doorgewerkt met
de acteurs en door middel van improvisatie en ideeën van hen zijn alle puzzelstukjes langzaam om hun
plaats gevallen. Straks gaan we echt
op locatie werken en dan worden
scènes op bepaalde plekken misschien wéér iets anders. Dat kun je
niet bedenken van tevoren, zo werkt
de geest niet. De puzzel valt vanzelf, al spelende, in elkaar. Zo hebben we er bijvoorbeeld nog één jon-

ge acteur bijgehaald en is er na verloop van tijd de rol van een dominee
bijgekomen die lesgeeft op de tuinbouwschool. Wat bleek later: ”Eén
van de eerste leraren aan die school
wás ook een dominee. Zo haalt de
werkelijkheid de fictie weer in, en
dat is zo leuk om mee bezig te zijn.”
Onderzoek doen
Voor hij aan het verhaal begon, dat
speelt in het jaar 1900 en gaat over
een kwekersfamilie, heeft Ton het
nodige aan onderzoek gedaan.
“Dat is noodzakelijk en dus ben
ik bijvoorbeeld een keer met iemand van KCA naar de bloemenveiling geweest. Die had ik nog nooit
van binnen gezien: wat ongelooflijk groot! En hoewel de manieren
van telen sinds 1900 natuurlijk heel
erg zijn veranderd, kun je je de kleine wereld van toen beter voorstellen als je de grote wereld van nu
hebt gezien. Tenminste, zo werkt dat
bij mij. En inmiddels weet ik zoveel
van de geschiedenis van Aalsmeer,
waarschijnlijk zelfs meer dan menig Aalsmeerder. Door boeken te lezen en met mensen te praten kom je
een hoop te weten. Bovendien houd
ik heel erg van buiten zijn, van de
geur van bloemen en planten. Waar
kan ik dan beter aan het werk zijn
dan in de Historische Tuin?”
Bijzonder gezelschap
Het gezelschap dat zich aanmeldde en dat ‘Lichtemaankweker’ gaat
spelen is een gemeleerde groep van
mannen en vrouwen, jong en iets
ouder.
Eerst hebben Ton en zijn mensen
via improvisaties duidelijk gekregen waar de kracht van de verschillende mensen lag en die vervolgens

‘omgebouwd’ naar de rollen. “Het
mooiste is om dat wat de mensen
goed kunnen, waar hun kracht ligt,
te combineren met dat wat wij van
hen willen. En dat is aardig gelukt,
dit is een bijzonder gezelschap en
we hebben iedereen een dragende
rol kunnen geven. Dat is wel even
puzzelen met veertien man, want ik
moet daarbij niet alleen het beeld
van hoe het verhaal eruit moet zien
in mijn hoofd houden, maar ook rekening houden met het publiek en
de speelplekken. Kan iedereen het
goed zien en horen, is het niet te ver
lopen, is er plaats voor alle bezoekers? Het gaat om het grote geheel,
het totale product. Maar tot nu toe
lukt het aardig daar zicht op te houden.”
Mooiste compliment
Tot slot vertelt Ton Offerman nog
iets over wat hem drijft locatietheater te maken.
“Ik probeer in te zoomen op een
plek en wil dat mijn publiek op een
andere manier naar die plek gaat
kijken. Dat is mijn ding. In dit geval: de Historische Tuin en Aalsmeer
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ik wil dat de mensen die
het stuk zien anders gaan kijken
naar de tuin én de geschiedenis van
Aalsmeer. Zoals een opmerking die
ik kreeg na afloop van een voorstelling in Vinkeveen. Er kwam iemand naar me toe en die zei: “Nu
zie ik pas hoe mooi het hier is”. Een
mooier en groter compliment kun je
me niet maken. Want dát is wat ik
zo leuk vind: hoe meer mensen van
een bepaalde plek begrijpen, hoe
beter het is en met de manier waarop wij theater maken laten we de
mensen zó anders naar plaatsen kijken dat dat ook blijvend is. Dus als
het publiek dat ‘Lichtemaankweker’
heeft gezien blijvend anders naar
deze mooie tuin en de geschiedenis van Aalsmeer gaat kijken, heb ik
mijn doel bereikt!”
Door Marjon Labordus.

Meteen verkocht
De mensen van KCA gingen met
Ton Offerman door Aalsmeer en bezochten ook de Historische Tuin.
Daar was hij meteen verkocht.
“Die tuin is zó mooi en zo leuk en
ademt zoveel historie, ik kreeg er
ook meteen een beeld bij voor de
voorstelling. Kortom: ik was meteen
verkocht. Want de plek alleen vertelt

Nieuwe burgemeester te
huur op veiling Kudelstaart

Marconisten tussen de tulpen
Leimuiden - Shantykoor De Marconisten heeft van de directie van
de Keukenhof te Lisse een uitnodiging ontvangen om op zondag
27 april enige optredens te verzorgen voor hun gasten en bezoekers.
De concertjes worden gegeven nabij de molen tussen 11.00 en 14.00
uur. Vooral in het weekend hebben
veel buitenlanders een bezoek aan
de Keukenhof op hun programma

staan. Het koor kan dan ook rekenen op internationaal publiek. Het is
de tweede maal dat het shantykoor
is uitgenodigd.
Ook in 2007 heeft het koor de bezoekers mogen vermaken met hum
shanty’s en seasongs. Dit optreden
is zowel bij het publiek als bij de organisatie in goede aarde gevallen,
vandaag deze uitnodiging voor zondag aanstaande.

Kudelstaart - Uit alle goederen en
diensten die Kudelstaarters de afgelopen weken hebben ingebracht in
de negende veiling van Kudelstaart
voor Kudelstaart zijn inmiddels een
kleine driehonderd kavels gevormd.
Dat is ongeveer even veel als vorig
jaar. Afgelopen week hebben Richard (Eppo) Buskermolen en Ben
van Maris verschillende goederen
en diensten gecombineerd tot aantrekkelijke kavels. Die kavels worden
gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode en kunnen ook op de speciale
website van Veiling 2008 op www.
kudelstaart.com worden bekeken.
De feestelijke veiling wordt op zaterdag 10 mei in het Dorpshuis gehouden en begint om 20.00 uur. Veilingmeesters Dick Venema en Gert
Ubink houden er rekening mee dat
ze weer tot in de kleine uurtjes door
zullen gaan.
De veiling vindt, net als voorgaande jaren, bij opbod plaats. Dit jaar
voor het eerst niet onder het toeziend oog van notaris Cees Bakker
die onlangs terugtrad. Zijn opvolger,
Matthijs van Gaalen, zelf woonachtig in Kudelstaart, heeft inmiddels
toegezegd het notariële estafettestokje voor de veiling over te zullen nemen. Onder de hamers van
de spraakmakende veilingmeesters
zullen weer tal van gewilde combinaties de revue passeren.
Omdat het daags na de veiling moederdag is, wordt weer een groot
aantal planten en bloemen geveild.
De ervaring leert dat de prachtige
rozenboeketten gretig aftrek zullen
vinden.
Dit jaar komen er 28 bossen (rode)
rozen langs, maar ook vijftien orchideeën en de nodige andere boeketten en planten. Daar kan mee thuis
gekomen worden!
Er wordt weer een waar alfabet aan
artikelen aangeboden: van een auto opblaasbad tot vijf kuub zwarte

grond of van een biertender tot een
pond paling. Decoupeerzaag, fietsen, fotocamera’s, hogedrukspuiten, horloges, het komt allemaal
langs. Een weekendtrip is natuurlijk ook een topper of een verblijf in
een zespersoons vakantiewoning.
Ook de inwendige mens kan weer
volledig aan z’n trekken komen. Zo
kan er geboden worden op een nasimaaltijd voor vijftien personen of
een museumbezoek met lunch voor
vier personen, dan wel een barbecue voor 25 personen of een diner
voor twee. En vanzelfsprekend zijn
er weer de zeer gewilde kruiwagens
vol met levensmiddelen.
Was strijken en serenade
De ervaring leert dat vooral de diensten die door Kudelstaarters worden aangeboden, het goed doen
tijdens de veiling. Ook daarin is er
weer een ruime keuze: van twee uur
de was strijken, vier uur Franse les,
APK-keuringen, computerhulp, gitaarstage, geheel verzorgd kaarten, cursussen zeilen, woningtaxaties tot zelfs een complete serenade door het Show Jachthoornkorps
Kudelstaart. De klap op de vuurpijl
is de mogelijkheid om te bieden op
het inhuren van burgemeester Pieter Litjens voor een liefdadig doel.
De opbrengst van de veiling gaat
naar verenigingen, clubs en instellingen uit Kudelstaart die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Tijdens de vorige acht edities werd
135.250 euro bijeengebracht en verdeeld onder ruim veertig clubs en
verenigingen in Kudelstaart. Vandaar de naam: Kudelstaart voor Kudelstaart.
Clubs die in aanmerking willen komen, kunnen zich nog tot 20 mei
schriftelijk melden bij secretaris,
mevrouw Wil Bothe, p/a Graaf Willemlaan 17, 1433 HL Kudelstaart.
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Vrijwilligers gezocht voor
koninginne-kindermiddag

Nog vijftig dagen:

Aftellen voor première van
Kudelstaartse musical ‘Joseph’
Kudelstaart - In Kudelstaart wordt
druk afgeteld. Over zo’n vijftig dagen, vindt op vrijdag 13 juni, in de
Sint Jan-kerk de Kudelstaartse première plaats van de musical ‘Joseph
and the amazing technicolor dreamcoat’ van Andrew Lloyd Webber. Het
spektakelstuk wordt opgevoerd in
het kader van het 150-jarig bestaan
van de RK Parochie Kudelstaart later dit jaar. Na de oproep in de lokale bladen van begin januari zijn
inmiddels honderd dagen verstreken. In die tijd hebben zich maar
liefst zo’n negentig personen gemeld om op een of andere manier
mee te doen met de musical. Het
grootste deel zingt uiteraard. Er is
een speciaal volwassenenkoor gevormd met mannelijke en vrouwelijke solisten en ook een apart kinderkoor. Zowel de zangers en zangeressen als de musici komen uit Kudelstaart en omgeving. Elke zondagavond wordt geoefend en aanstaande zondag zal al een groot deel van
de ‘cast’ in kostuum optreden om
vast te wennen aan de kleding. Bijzonderheid is dat er geen passende
kleding voor de zangers en zangeressen is. De dames (het zijn er 44!)
spelen allemaal twee verschillende
rollen en moeten dus ook verschillende kleding aan. Al die kostuums
moeten zelf ontworpen en gemaakt

worden. Dus als nog iemand wil
helpen met naaien? Garry ScholteRemmerswaal (06-13409523) hoort
dat graag! Er komt echter veel meer
bij de musical kijken dan alleen
maar het zingende aspect. Zo er
is ook een elftal vrijwilligers geformeerd dat gaat zorgen voor de koffie en thee in de pauze van de voorstellingen op vrijdag 13 en zaterdag
14 juni. En er is een decorgroep die
inmiddels al een hoog podium verschenen en er wordt gewerkt aan
een wel heel bijzondere troon. Deze groep houdt zich ook bezig met
‘special effects’ waarvoor bijvoorbeeld een grote kabel door de hele
kerk heen gespannen moet worden.
De musical belooft een waar spektakelstuk te worden.
De productie van ‘Joseph and the
amazing technicolor dreamcoat’ ligt
in handen van het bureau Veldwerk
en de musical is speciaal voor Kudelstaart voorzien van Nederlandstalige liedteksten. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan
de prijsstelling en de verkooppunten van de kaarten. Er kunnen per
voorstelling maximaal 300 mensen
in de kerk, dus men wordt aangeraden de lokale bladen te volgen om
er tijdig bij te zijn om deze spectaculaire musical te gaan bekijken en
beluisteren.

Zanger Robert Leroy en dj
Marco zaterdag in Praam
Aalsmeer - Zanger Robert Leroy en
broer dj Marco treden aanstaande
zaterdag 26 april samen op in danscafé de Praam in de Zijdstraat. Kaarten voor dit spektakel zijn verkrijgbaar aan de bar van het café in de
Zijdstraat. Wacht niet te lang, vol is
vol. De avond begint om 22.00 uur.
Nacht van Oranje met Marc
Op maandag 29 april presenteert
het danscafé de inmiddels bekende nacht van oranje met dit jaar
een optreden van zanger Marc Stevens en achter de dj-knoppen Martijn. Het feest in de praam begint
om 22.00 uur en duurt tot 05.00 uur.
De toegang is gratis mits je gekleed
bent in het oranje.Marc Stevens was
al op jonge leeftijd samen met zijn
moeder aan het mee zingen. Hij
leerde al op jonge leeftijd gitaar en

keyboard spelen. In de loop van de
jaren verzorgde hij diverse optredens tot Marc vorig jaar juli besloot
professioneel aan de slag te gaan.
Al snel vond Marc, Roelof Valk van
TwoTone Evenementen die ook meteen onder de indruk was van Marc
zijn stem, uitstraling en entertainment gehalte.Na een paar maanden
aan de slag te zijn gegaan met optredens door het hele land, besloot
Marc om toch maar eens een eigen
singel te gaan opnemen. Marc nam
contact op met Kees Tel (muziekproducent van onder andere René Schuurmans en De Gebroeders
Ko) om voor Marc een aantal nummers te gaan schrijven. Eind januari 2008 is de single ‘Ja Het Is Weer
Weekend’ verschenen en uiteraard
zal dit hit in de nacht van ornaje in
de Praam klinken! Kom op tijd!

In de rij voor autowasactie
voor Wereldouders
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
organiseerden de Diaconie en de
ZWO-commissie van de Triumphatorkerk een autowasactie voor het
projet Wereldouders op het parkeerterrein bij de begraafplaats in
de Ophelialaan. Het weer was goed,
droog en zonnig.
Hoogste tijd om de auto maar eens
te laten wassen, moeten vele inwoners gedacht hebben. Het was lekker druk, in een rij stonden de ‘klanten’ te wachten op hun beurt. De
opbrengst van de autowasactie gaat

besteed worden aan het project Wereldouders in Honduras. Schooltuintjes gaan ingericht worden om kinderen te leren zelf hun groenten en
fruit te kweken, de oude plantenkas gaat opgeknapt worden en mogelijk is er dan ook nog geld over
om de bestaande boomgaard te renoveren.
De tweede actie bij de kerk voor
hetzelfde project was de verkoop
van tuinplanten en voor Mensen in
Nood werd in de ochtend een kledingactie gehouden.

Aalsmeer - Gelijk vanaf de aanvang was het gezellig druk afgelopen zaterdag in De Schakel in de
Cyclamenstraat voor de maandelijkse postzegelruilbeurs. Voor de laatste maal werd deze gehouden in
dit verenigingsgebouw. De laatste
maal wat het seizoen betreft, maar
ook wat de locatie betreft. De Schakel gaat na de zomer dicht als verenigingsgebouw en dus zit er voor
alle gebruikers niets anders op dan
op zoek te gaan naar een nieuw on-

derkomen. Het bestuur van de postzegelvereniging Aalsmeer heeft al
met succes een nieuwe beurslocatie gevonden.
Vanaf september gaat er ‘gezegeld’ worden in het Parochiehuis in
de Gerberastraat. Zaterdag was De
Schakel nog even de ‘place to be’
voor verzamelaars en gezien de vele
bezette tafels was er door de postzegelspaarders goed gehoor gegeven om te komen ruilen en/of te verkopen.

Videoclub Aalsmeer boekt
succes met ‘De Jusfabriek’
Aalsmeer - Tijdens het door de Federatie van Audiovisuele Amateurs
NH’63 georganiseerde regio filmfestival in Wormerveer is de korte film ‘De Jusfabriek’ van Cor van
Roode en Gerard van Schie onderscheiden met de speciale prijs voor
de abstracte uitwerking van een toneel uitvoering. De film werd in samenwerking gemaakt met de jubilerende toneelvereniging Genesius uit
Haarlem. De door de landelijke filmorganisatie NOVA afgevaardigde jury bestaande uit Miep Wolff, Hay Peters en Minze Leistra beoordeelde
de film als een experimenteel geheel dat als doel schijnt te hebben:
kom, we sturen het publiek het bos
in. In de drie opeenvolgende filmstijlen is er met name in het tweede deel sprake van een goede montagestijl. Acteurs bewegen zich mechanisch voort in een gestileerde fabrieksomgeving. Er zijn mooie close
ups gemaakt van kranen, leidingen,
sinasappels, glazen en handschoenen. Met de steeds terugkerende

kleur geel wordt de relatie gelegd
met jus d`orange. Het absurdistisch
gespeelde slot op het terras roept
vraagtekens op. De abstracte benadering van de theatervoorstelling
wordt als een toegevoegde waarde
beschouwd. Deze prijs en de felicitatie zijn zeer zeker verdiend, want
de film ‘De Jusfabriek “ maakte deel
uit van een programma van bijzonder goede videofilms.
Zilveren camera
De eerstvolgende clubavond van de
F&VA is op maandag 19 mei. Dan
strijden de clubleden weer met een
videoproductie om de wisselprijs
‘de zilveren camera’. Dit is tevens
de laatste clubavond van het seizoen. De clubavond wordt gehouden in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a in Oost en begint
om 20.00 uur. Belangsellenden zijn
van harte welkom. Informatie over
de Film- en Videoclub Aalsmeer via
tel. 0297–326344 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl.

de handen zijn pas echt onbetaalbaar. Bij de attracties moeten immers mensen staan die alles in goede banen leiden. Ieder jaar wordt
het drukker op het plein, maar het
benodigde aantal vrijwilligers wordt
steeds moeilijker bij elkaar te krijgen. Er zijn er nog heel wat attracties waar nog géén vrijwilliger bij ingedeeld kan worden.
Als je nou denkt, het lijkt me ook wel
wat om een Koninginnedag feestelijk én nuttig door te brengen, en
ik wil genieten van allemaal vrolijke kids, blije ouders en beregezellige collega’s, neem dan contact op
met Rob’s collega Manon Scholte
06-12301706 of mail manon@joppe.nl. Het eten en drinken van die
dag is allemaal geregeld door de
sponsors, dus wat wil je nog meer?
Voor meer informatie, of om reacties te geven, kun je terecht op Hyves: www.koninginnedag2.hyves.nl.
Ook is er binnenkort meer te lezen
op www.aalsmeeroranje.nl. De kindermiddag duurt tot 18.00 uur.

Song of Joy gaat vreemd...
Kudelstaart - Het Interkerkelijk
Koor Song of Joy uit Kudelstaart
gaat vreemd. Niet dat de dames en
heren vreemde of onbekende liederen gaan zingen, maar het koor gaan
de bekende grenzen van Aalsmeer
te buiten om te gaan zingen in Den
Haag. Op zondag 27 april zal het
hele koor met de touringcar afreizen naar Den Haag om een muzikale opluistering te geven en medewerking te verlenen aan de citydienst in Den Haag. Een citydienst
is een kerkdienst voor belangstel-

lenden en deze wordt gehouden in
de 1e Schuytstraat 11 en begint om
19.00 uur. Song of Joy zal onder andere Sing to God, God be with you,
Halleluja, prijst de Heer en ‘Hear, O
Lord’ ten gehore brengen.
Het belooft een mooie dienst te worden. Als u ook de gemeentegrenzen
eens wilt passeren om een ‘vreemde’ dienst bij te wonen, dan bent u
bij deze uitgenodigd. De toegang is
vrij, wel zal er een collecte gehouden worden ter bestrijding van de
onkosten.

P.V. De Telegraaf

Van Vliet-duif weer beste!
Aalsmeer - De derde vitesse vlucht
van dit duivenseizoen is gehouden
vanuit Strombeek. Er waren vrijdagavond door 21 liefhebbers in totaal
556 duiven ingekorfd. De te vliegen
afstand bedroeg ongeveer 155 kilometer.
Waar het precies door kwam is niet
helemaal duidelijk, maar het werd
een lastige vlucht. Met een concoursduur van 30 minuten duurde
het veel te lang eer de prijzen verdiend waren. Het bewijs werd weer
geleverd dat je als duivenmelker je
beestjes tiptop in orde moet heb-

ben. Dat dit bij Cees van Vliet het
geval is, werd nu wel duidelijk. Voor
de derde keer in successie behaalde zijn duif de eerste prijs. Grote
klasse!
De uitslag: 1. C. v. Vliet. 2. Comb. v.
Ackooy. 3. Comb. Wiersma en Zn. 4.
J. v. Duren. 5. V. Leeuwen-v. Grieken.
6. R. Koers. 7. J. Vijfhuizen. 8. A. v.d.
Wie. 9. D. Baars. 10. A. Kok. 11. M.
de Block. 12. J. v. Dijk. 13. H. Spaargaren. 14. Hespe en Spook. 15. P.
v.d. Meyden. 16. C. Voshart. 17. Th.
v.d. Wie. 18. J. Kluinhaar en dr. 19. G.
v.d. Bergen. 20. J. v. Ackooy.

Jan Joore wint bij Sjoelclub

Laatste postzegelruilbeurs

Aalsmeer - Inmiddels is het een
vast agendapunt voor oranjegezinde Aalsmeerders; de kindermiddag
op het Raadhuisplein. Ook dit jaar
zorgt motor achter dit evenement,
Rob Severin, voor een complete
feestmiddag. Vanaf 12.30 uur zijn er
spectaculaire attracties, verrassende hebbedingen, lekkere snoepjes
en heel veel limonade om de dorst
te lessen.
Voor kinderen van alle leeftijden is
er iets leuks te doen, zoals eendjes
vangen en springkussens voor de
allerkleinste feestgangers. De grotere kids kunnen zich uitleven met de
minikarts en op de hindernisbaan.
Dit jaar komt er een rodeostier op
het plein en ook de sumo-worstelpakken liggen klaar. Er zullen demonstraties gegeven worden door
de handbalvereniging en de vrijwillige brandweer, en net als andere
jaren zijn alle attracties, dankzij de
vele sponsors, weer helemaal gratis! Zonder sponsors zou dit gezellige feest niet bestaan, maar helpen-

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 17 april. In de hoofdklasse behaalde Jan Joore de hoogste eer
met 1981 punten. Op twee eindigde Lineke van Braker met 1864 en
op drie Corry Balder met 1857 punten. In klasse A was de hoogste eer
voor Riet Schijf met 1788 punten,
op twee Alie van Tol met 1723 punten. In klasse B was Annelies Ravensbergen onverslaanbaar met
1744 punten. Plaats twee was voor

Kamelen op Wellant te gast
Aalsmeer - Het is het laatste jaar
voor de leerlingen van klas 4 op
Wellant College De Groenstrook.
Als je dan een groot project gaat
houden over een natuurgebied is
het natuurlijk heel spannend als ‘s
avonds ook ouders mogen komen
kijken, je wilt dat alles goed gaat en
perfect is.
Een groepje jongens en meiden
heeft bedacht om een paar kamelen naar school te halen. En het is ze
gelukt. De kinderen mochten de kamelen lenen van Uilen-Dierenpark
De Paay te Beesd, waar één van de
leerlingen ook werkt. Eerst had de
groep bedacht om hengst (jongen)
en een merrie (meisje) kamelen naar
school te halen, maar in het dierenpark waar de kamelen vandaan komen was op 5 april jl. een kleine baby kameel geboren! Dus had een
leerling gevraagd aan de eigenaar
van het dierenpark of de kleine baby
kameel ook mee mocht komen. Er

moest wel heel wat gebeuren voordat de kamelen op school werden
gebracht. De kamelen durfden namelijk niet een paardentrailer in te
lopen, maar na een aantal keer oefenen waren ze er aan gewend.
Op het moment dat de kamelen de
trailer in moesten gaan op 22 april
wilden ze weer niet meer meewerken, maar gelukkig was er hulp van
een aantal sterke mensen, en uiteindelijk lukte het om alle drie de
kamelen naar school in Aalsmeer te
vervoeren. Sommige mensen vonden de kamelen heel eng, anderen
vonden ze heel mooi. Alles verliep
uitstekend op school. De kamelen
waren aan het einde van de dag wel
heel moe, en wilden weer niet meewerken. Maar uiteindelijk stapten ze
in gingen ze weer allemaal mee terug naar Beesd.
Kijk voor meer informatie van het
dierenpark op: www.depaay.nl

Wil Schimmel met 1674 punten. In
klasse C ging Plonie Verdel er met
goud vandoor met totaal 1617 punten. Achter aar Wim van der Geest
met 1578 punten. In klasse D tot slot
was plaats één voor Rina Korewinder met 1649 punten en plaats wee
voor Thomas van Brakel met 1609
punten. De slotavond van het sjoelseizoen is vanavond, donderdag 24
april, in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. De aanvang is 20.00
uur.

B-Loose zet Joppe op kop
Aalsmeer - Om de twee weken
presenteert Joppe live-muziek en
afgelopen zondag presenteerde het
café in de Weteringstraat de band
B-Loose uit Lisse en omgeving. De
vijfmansformatie oogstte succes,
vooral door de innemende zanger
die het publiek bij de liedjes betrok.
Met de draadloze microfoon liep hij
door het café en vroeg regelmatig
een bezoeker om een reactie, liet
meezingen en zette enkele vrouwelijke gasten in het zonnetje door
hun namen in een lied te verwerken. Duidelijk zichtbaar was dat het
vijftal plezier had in samen muziek

maken en het publiek vermaken. De
bezoekers konden dit waarderen en
gaf de band, die vooral bekende covers ten gehore bracht, regelmatig
een hartelijk applaus. De reacties na
afloop was unaniem: “Leuke band,
echt genoten van dit actieve optreden.B-Loose wist Joppe op z’n kop
te zetten.” Het was een mooie, muzikale afsluiting van de zonnige zondag.
Op koninginnedag-avond trakteert Joppe op het Raadhuisplein
op optredens van de drie Aalsmeerse bands Rietveld, Elastiek en The
Hucksters

Dommelsch Clash of the Cover Bands

Jamento met zanger René uit
Aalsmeer wint 2e voorronde
Aalsmeer - Afgelopen zondag
20 april vond in een gezellig café
d’Oude Enghe in Soest de tweede
voorronde plaats van ‘Dommelsch
Clash of the Cover Bands 2008’ voor
regio Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland. Vier bands die het beste
van zichzelf lieten horen en zien om
de vakjury en het publiek te overtuigen dat zij een plaats verdienen in
de halve finales.
Eerst werd opgetreden door RipOff uit Utrecht, DéFusion uit Zaanstad en Cover Company uit Alkmaar. Last but not least werd het
podium vrijgemaakt voor Jamento
met de Aalsmeerse zanger en gitarist René Kipuw. Deze vijfmans top100 coverband is een klasse apart

Speelavond bij
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 29 april
houdt buurtvereniging Ons Genoegen een speelavond. Nog twee keer
komen leden bijeen in verenigingsgebouw De Schakel in de Cyclamenstraat. Ook de buurtvereniging

en speelt de nummers zoals een dj
ze draait, de nummers lopen naadloos in elkaar over. De band bestaat
uit ijzersterke muzikanten en spelen met nummers van onder andere André Hazes, Nirvana, Tavares
en Two Princes spontaan in op het
publiek. Ook de samenzang is erg
sterk en er is een goede interactie
met het publiek. De saxofonist flirtte
al spelend in en met het gretige publiek. Jamento gaat als vakjury-winnaar naar de halve finales in oktober
en november in Manifesto in Hoorn.
DéFusion mag als publiekswinnaar
naar de halve finales. Kijk voor meer
informatie over ‘Dommelsch Clash
of the Cover Bands’ op www.dommelschclashofthecoverbands.nl.
moet, net als alle andere gebruikers,
op zoek naar een nieuwe locatie.
Dinsdag is het klaverjassen en rummicuppen nog in het vertrouwde ‘stekkie’. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Leden en kaartliefhebbers zijn welkom. Het klaverjassen
tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw A. Gahrman
met 5189 punten.
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Zaterdag opening nieuwe expositie

Bezielde landschappen bij
het wad in Raadhuis
Aalsmeer - - KCA luidt het voorjaar in met een tentoonstelling over
aarde, water en wind. Vanaf 24 april
exposeren Alexandra Engelfriet met
keramische objecten en Catharina
van der Werff met schilderijen en tekeningen in Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat.
Er zijn maar weinig kunstenaars die
het waddenlandschap zo in essentie
hebben geraakt als Alexandra Engelfriet en Catharina van der Werff.
Het liefst werken zij in de stilte van
het waddengebied, waar het uitgestrekte geheimzinnige landschap
hen inspireert tot diepgaand onderzoek naar land, water, lucht, licht en
wind. Afbeeldingen waar je eindeloos naar kunt kijken maar nooit helemaal begrijpt hoe water over gaat
in land.
Engelfriet is altijd geboeid geweest
door structuren van rimpelingen in
water. In haar keramische sculpturen zijn die raadselachtige bewegingen van water en zand met een

buitengewone gevoeligheid vastgelegd. Van der Werff is gefascineerd door de eindeloze ruimte van
het waddenlandshap en de monumentale luchten boven de dichtbijgelegen zee. Buitendijkse afzettingen van zand en slib op de grens
van zoet en zout, pimpelpaars van
de bloeiende lamsoor. Buitendijkse afzettingen van zand en slib op
de grens van zoet en zout, pimpelpaars van de bloeiende lamsoor.
“De natuur moet je in werking zien”,
met deze uitspraak geeft Van der
Werff een passend zelfportret van
een kunstenares die haar inspiratie
rechtstreeks aan de natuur ontleent.
Aanstaande zaterdag 26 april om
16.00 uur is de officiële opening van
de nieuwe expositie. Herman Weber
is de openaar. De tentoonstelling is
vervolgens tot en met 1 juni gratis te
bezichtigen in Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur.

Feestelijk jubileum-optreden
Alsmar Popkoor in Bloemhof
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond hadden maar liefst 650 toeschouwers een plaatsje gevonden
op de stoelen en tribune van de
feestelijk versierde Bloemhof om het
feestje van het 10-jarige Alsmar Pop
Koor mee te vieren. Dat het feest
was werd meteen bij het openingsnummer al duidelijk. Al zingend ‘Ik
ben vandaag zo vrolijk’ kwam het in
smetteloos wit geklede koor met de
Alsmarpoppy’s aan de hand de zaal
binnen. Toch begon het programma
ingetogen met enkele fraaie luis-

terliedjes zoals ‘Blijf bij mij’ en ‘Laat
me’. Bij het door een klein groepje a capella gezongen ‘Onbewoonbaar’ van Marco Borsato kon je een
speld horen vallen. Vervolgens werden vier overspelige mannen in de
zaal door achttien boze vrouwelijke koorleden letterlijk op hun nummer gezet. Nu was het eindelijk de
beurt aan de Alsmarpoppy’s die met
hun knuffels plaats namen tussen
de vrouwelijke koorleden om samen
het gevoelige ‘Kusje’ van Herman
van Veen te zingen.

Verrassend was het onaangekondigde optreden van de jeugdige
Marcel die met een onvervalst Amsterdams accent en schoffie-outfit als Ciske de Rat zorgde voor de
overgang naar het optreden van de
Poppy’s, die een zestal liedjes vertolkten. Met duidelijk plezier dirigeerde Bram Landzaat de vaak nog
zeer jeugdige zangertjes, die ten
slotte straks voor de nieuwe aanwas van het koor moeten gaan zorgen! Het was jammer dat het door
de mannelijke koorleden gezongen

‘Het Dorp’ niet helemaal goed te horen was, maar de vreedzame boodschap van het door het hele koor a
capella gezongen ‘Speeltuin’ kwam
luid en duidelijk over. Bij het laatste nummer voor de pauze kon ook
de begeleidingsband even helemaal
uit zijn dak gaan met ‘Iedereen is
van de wereld’. Na de pauze opende Aalsmeers Harmonie het tweede deel met het swingende ‘Glenn
beats the battle of Jericho’, waarna het in vrolijk bonte kleuren gestoken koor weer plaats nam op het
podium. Het koor toonde aan het a
capella zingen aardig onder de knie
te hebben met het lastige ‘Only you’
dat van het publiek een luid applaus
kreeg. De nummers ‘Angels’ en ‘Supreme’ van Robby Williams lieten
weer een heel andere kant van het
repertoire zien. Het prachtige duet ‘Somewhere out there’ werd uiterst gevoelig vertolkt door Dorry en
Adri. Het blokje Dreams werd afgesloten door Aalsmeers Harmonie
met de muzikale versie van ‘Sir Duke’ van Stevie Wonder. Toen kwam
het moment waarop de zaal zat te
wachten: de meezingmedley, waarin vijfentwintig songfestivalnummers in vogelvlucht voorbijkwamen. Op twee grote schermen verscheen de tekst zodat iedereen volledig uit zijn dak kon gaan. Met het
opzwepende nummer ‘Love shine a
light’, aangevoerd door soliste Astrid, zat de stemming er helemaal in.
Helaas was het alweer tijd voor het
laatste nummer. Het knallende ‘Take
me to your heaven’, begeleid door
Aalsmeers Harmonie en de band,
zorgde voor een spetterend einde
van deze zeer gevarieerde muzikale avond.
Het Alsmar Pop Koor liet zien dat
het ten years after is uitgegroeid tot
een volwaardig popkoor.

Gezellige presentatiemiddag
drumfanfare Melomanie
Optreden ‘De Brulboeien’
op moeder verwendag
Aalsmeer - - Zaterdag 19 april
was de jaarlijkse moeder verwendag, georganiseerd door de Inner
Wheel van de Rotary Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht. Een dag speciaal voor moeders met gehandicapte
kinderen om ze een dagje met een
zorgeloos reisje te verwennen. Een
dag met de bus er op uit, bestemming aan het begin van de dag nog
onbekend. Het was een eer en een
genoegen voor shantykoor de Brulboeien uit Aalsmeer om deze dag in
te mogen luiden in het gemeentehuis. Het was nog vroeg in de morgen, half negen, toen bij de Brulboeien de stemmen snel werden
gesmeerd met koffie. Vlak daarna
klonken de eerste klanken door de
zaal.
Brulboeien
De Brulboeien, hoofdzakelijk gevormd door de mannelijke leden van
het smartlappen koor ‘Denk aan de
Buren’, zingt voornamelijk shanties,
overige zeemansliederen en andere meezingers. De muzikale begeleiding is in handen van Cor Trommel op accordeon. ‘Op de sluizen
van IJmuiden’ en ‘De klok van Arnemuiden’ werden vanaf de uitgedeelde tekst door de dames enthousiast
meegezongen. Hierna nam de bur-

gemeester van Aalsmeer, Pieter Litjens, het woord. Met een korte inspirerende toespraak sprak hij de
wens uit dat de dames zich, hoe
moeilijk ook, één dag zouden kunnen losmaken van de dagelijkse
zorgen om van de reis te genieten.
Daarna werd hij, samen met zijn 5jarig zoontje, onmiddellijk ingelijfd
bij de Brulboeien om mee te zingen
bij het volgende lied, Molly Malone,
waarvan het solo gedeelte voortreffelijk werd vertolkt werd door Cor
Filius.
Na dit gastoptreden, zowel door het
publiek als de koorleden bijzonder
gewaardeerd, werd het repertoire verder afgewerkt met onder andere de Wild Rover, muzikaal naast
Cor Trommel met accordeon mede
begeleid door Cor Filius op de lagerfoon en Marcel Maarse op de
bas. Met Ketelbinkie en het Slavenkoor uit Nabucco, een vreemdeling
in de bijt van zeemansliedjes maar
daardoor niet minder gewaardeerd,
werd het optreden besloten. Tot zijn
verrassing werd Cor Trommel op uitbundige wijze door een aantal dames voor zijn accordeonspel bedankt en daarna kon het dagje uit,
goed ingeluid, voor de dames aan
aanvang nemen.
Foto © Anko Splinter

Tromp en Buskermolen één
op koppelkaartavond Oostend
Aalsmeer - Een avondje koppelklaverjassen was de laatste kaart-activiteit van buurtvereniging Oostend
voor dit seizoen.
Het kaarten is gewonnen door het
koppel Tromp en R. Buskermolen
met 5206 punten. Op plaats twee is
het duo M. van der Vaart en A. Rabbers geëindigd met 5191 punten en
op drie G. Presser en mevrouw de
Nooij met 5187 punten. De poedelprijs mochten de heer en mevrouw
van de Pas mee naar huis nemen
met 3698 punten.

De hoogste tafel in de eerste ronde was die van de dames Buwalda en Bouterse met 1892 punten, in
de tweede ronde was dit het koppel
Rabbers en M. van der Vaart met
1982 punten en rond drie is het best
gespeeld door de familie Buijs met
1981 punten.
Het nieuwe kaartseizoen gaat op 4
september van start in buurthuis ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Zelfde tijd als altijd, dus open vanaf
19.30 uur en kaarten schudden vanaf 20.00 uur.

Aalsmeerse smartlappenkoren
laten zich horen in Thamerkerk
Aalsmeer/Uithoorn - Met medewerking van een stralend zonnetje en bij een eindelijk veelbelovende aangename voorjaarstemperatuur vond zondag 20 april het
optreden plaats van het smartlappenkoor Denk aan de Buren en het
shantykoor De Brulboeien, beiden
uit Aalsmeer, in de Thamerkerk te
Uithoorn.
Het was de eerste keer dat de Brulboeien, hoofdzakelijk bestaand uit
de mannelijke leden van Denk aan
de Buren, met dit koor gezamenlijk optrad. Bij ontstentenis van de
vaste dirigente Marianne de Pundert werd door dirigent/koorlid Jos
Persoon op uitstekende en inspirerende wijze leiding gegeven aan het
smartlappen koor.
Blijmoedig de inhoud relativerend
werden de smartlappen aangekondigd door Lenie Tas, terwijl de muzikale begeleiding werd verzorgd
door Cor Trommel op accordeon en
pianist Ally Maarse.
Enthousiast werd door het voltallig publiek, jong en oud, meegezongen: voornamelijk levensliederen, uitbundig weemoedig en triest
van aard, zoals het echte smartlappen betaamt.
Liederen zoals: De Vrachtwagenchauffeur, Droomland, ’n Man mag
niet huilen en Vragende kinderogen
werden ten gehore gebracht. Voor
de pauze traden apart de Brulboeien op. Liedjes als West Zuid West
Van Ameland, Op de woelige baren

en Curaçao passeerden de revue.
Wild Rover (van de Dubliners) werd
vertolkt met extra muzikale begeleiding van Cor Filius op de Lagerfoon
en Marcel Maarse op de Bas.
Ook deze zeemansliedjes en andere meezingers werden door het
publiek enthousiast ontvangen en
meegezongen.
Na de pauze werd het programma
vervolgd door het smartlappenkoor.
Onder de toehoorders waren twee
groepen van woonvoorzieningen
voor gehandicapten uit Vinkeveen
en Aalsmeer.
Misschien waren het de Vragende kinderogen die het deden: Van
Ivanca, die verwachtingsvol vanuit
de zaal naar voren keek. Plotseling
was het koor versterkt met een aantal kinderen die uit volle borst vanaf het podium meezongen tot enthousiasme van koorleden en publiek in de zaal.
Met een knipoog naar de Brulboeien werd het programma besloten met Het kleine café aan de Haven en Daar was laatst een meisje loos. Zelfs de Sluizen van IJmuiden werden op verzoek een keer
herhaald. Met een tevreden gevoel
keerden de meeste mensen huiswaarts. Sommigen konden het niet
nalaten nog even na te genieten op
een terras aan de Amstel.
Alvast denkend aan het optreden
van volgend jaar.

Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie hield zondag 20 april haar
jaarlijkse presentatie in Dorpshuis de Reede en het was wederom een groot succes. De deuren
van het dorpshuis gingen om 13.30
uur open.
Door het beginnende mooie zomerweer was de zaal niet zo goed gevuld als andere jaren maar de sfeer
was er niet minder om.
Om 14.00 uur werden de lichten gedoofd. Van achter uit de zaal sloeg
Peter op zijn trom de eerste klappen
van het nummer Highland Cathedral, even later zette Cock op trompet aan en zij liepen samen spelend
op, richting het podium.
Zij werden bijgelicht door een
volgspot wat een bijzonder effect
gaf.
Bij het podium aangekomen werden de gordijnen van het podium
geopend en zette het hele korps in.
Ook de majorettes kwamen tijdens
dit nummer van achter uit de zaal
naar voren gelopen en eindigde ook
op het podium.
Highland Cathedral is eigenlijk een
slot nummer maar de Drumfanfare opende hiermee om op deze manier een wat meer statige opening
neer te zetten.
Het programma was zeer gevarieerd.
Het korps liet de gewone traditionele marsen horen, maar ook nummers als Don’t stop, Lady Marmelade en Anton aus Tirol klonken door
het Dorpshuis.

De slagwerkgroep speelde een aantal stukken apart waaronder Colonel
Bogey. Speciaal voor de jongere bezoekers hadden de leden het nummer van Spongebob squarepants
ingestudeerd.
Toen de eerste noten van het nummer gespeeld waren kwamen Spongebob, Patrick, Gerrit, een kwal en
Octo binnen gelopen. Dit maakte het nummer natuurlijk helemaal
compleet. Daarna lieten leerlingen
op dwartsfluit, cornet en blokfluit
horen hoever zij dit jaar gevorderd
zijn met hun lessen.
Speciale show
De majorettegroep had ook dit jaar
weer voor de presentatie een speciale show ingestudeerd op mechanische muziek. Zij hadden gekozen voor een nummer van de zangeres Do.
Voordat het laatste nummer gespeeld zou worden werd iedereen,
die aan deze middag meegewerkt
had, het podium opgevraagd om als
dank een daverend applaus in ontvangst te nemen.
De majorettes mochten blijven staan
zodat ze bij het nummer Spongebob
squarepants nogmaals hun beste
beentje voor konden zetten en natuurlijk kwamen de spongebob figuren de zaal weer binnen gelopen.
Al met al was het een hele gezellige middag vol muziek. Voor informatie over de Drumfanfare kan gebeld worden met Kitty van der Luit,
tel. 0297-328385.

Foto: Anko Splinter.

Toneeltalenten brengen ‘Liefde is’

Toneelgroep De Aanloop
in schouwburg de Meerse
Aalsmeer - Ook dit jaar kan genoten worden van een nieuwe voorstelling van toneelgroep De Aanloop.
27 Enthousiaste verstandelijk. gehandicapte acteurs en actrices uit
Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn,
Mijdrecht en Haarlemmermeer, zijn
al vanaf september vorig jaar met
zes vaste vrijwilligers iedere woensdagavond aan het oefenen om er
weer een gezellige voorstelling van
te maken.
‘Liefde is...’ is de titel en het belooft

een onvoorspelbare voorstelling met
veel komische en ontroerende momenten te worden.
De voorstelling wordt ten tonele gebracht op zaterdag 26 april om 20.15
uur en zondag 27 april om 14.30 uur
in schouwburg De Meerse in Hoofddorp.
Kaarten zijn te koop via de kassa
van De Meerse op het Raadhuisplein, telefoon 023-5563707 en kosten 7 euro per stuk.
Voor informatie: toneel@deaanloop.
nl of 023-5627846.
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Oplevering Mikado in juli
Aalsmeer - In juli wordt het nieuwe gebouw De Mikado voor de
basisscholen in Oost, het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang
van Partou en de mediatheek opgeleverd. De Mikado is een Brede School en alle organisaties zullen dan ook met elkaar gaan samenwerken om de Brede School
gedachte tot stand te brengen. Het
brede karakter van De Mikado komt
tot uitdrukking in de maatschappelijke functie. Zo kunnen de speellokalen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld culturele activiteiten, zoals dans of toneel (oefenen en voorstellingen). Om het beheer van het
gebouw goed te regelen is er samenwerking tussen de basisscho-

Van de hak
op de tak

len, Partou en de bibliotheek tot
stand gekomen. Deze organisaties
zijn ver gevorderd met het oprichten van een beheerstichting. Deze
beheerstichting zal de ESA bv gaan
inhuren voor het dagelijkse beheer.
De gemeente zal met de beheerstichting een overeenkomst sluiten over het beheer en de exploitatie van het gebouw. Voor de inhuur
van het dagelijkse beheer is er een
voorstel aan de gemeenteraad gedaan om hiervoor een stimuleringssubsidie van 30.000 euro per jaar vrij
te maken. Na twee jaar wordt het
functioneren van het beheer geëvalueerd. Dit voorstel wordt vanavond,
donderdag 24 april, behandeld in de
raadsvergadering.

Groetjes van Pieter

Belangrijke stap in energiebesparing

Gemeenten sluiten klimaatconvenant met provincie
Streek- Onder het motto ‘Uniek in
samenwerken’ zetten 51 gemeenten, waaronder Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn, vandaag donderdag 17 april samen met de provincie Noord-Holland hun handtekening onder de klimaatafspraak
2008-2011. Sinds ‘Al Gore’ buitelen
gemeentes over elkaar heen met
nieuwe initiatieven op het gebied
van energiebesparing en klimaatverandering. Oude auto’s mogen
de stad niet meer in. Meer windmolens in het weidegebied of juist
‘op zee’. Energieneutrale gemeentehuizen. Kassen die stroom opleveren in plaats van dat ze het kosten.
Deze initiatieven vallen of staan met
een flinke subsidiebijdrage en zijn
- ondanks de urgentie - bijna nooit
structureel. Dat is de reden dat de
provincie Noord-Holland al in 2001
een speciaal CO2-Servicepunt heeft
opgericht. Een club van ‘kenners’
die gemeenten, maar ook marktpartijen advies geeft bij meer structurele klimaatinitiatieven en zorgt voor
kennisuitwisseling. Met opmerkelijk
succes, want steeds meer bouwers,
projectontwikkelaars en installateurs zijn bereid om letterlijk van begin af aan na te denken over energiezuinig bouwen. Het blijft niet bij
het plaatsen van een zonnepaneel:
woningen en bedrijfspanden worden direct ‘groen’ gebouwd. In heel
Noord-Holland zijn al voorbeelden
te vinden van deze volgende stap in
energiebesparing. Gemeenten zijn
steeds meer bereid zich aan deze

veelbelovende aanpak te committeren. Op donderdag 17 april organiseert de provincie in samenwerking
met het CO-2 servicepunt en SenterNovem de bijeenkomst Bestuurlijk Ervarium 2008. Tijdens deze bijeenkomst spreekt de provincie met
gemeenten en marktpartijen over
het verduurzamen van de samenleving. Welke thema’s zijn daarbij belangrijk en hoe kunnen partijen elkaar versterken? In totaal zullen 51
gemeenten en stadsdelen het convenant ondertekenen en 16 hebben
aangegeven dat op een later moment te doen. Dat betekent dat vrijwel alle Noord-Hollandse gemeenten bereid zijn samen met de provincie aan de slag te gaan.
tussenkop: Concreet aan de slag
Bij de ondertekening van de vernieuwde klimaatafspraak presenteert het CO2- Servicepunt ook
de eerste resultaten van een nieuwe manier om te controleren of de
energetische kwaliteit van woningen
inderdaad verbetert. Daartoe heeft
het servicepunt samen met een
aantal gemeenten een lijst samengesteld die eenduidige en transparante controle mogelijk maakt. Met
‘BouwTransparant’ weet iedereen
waar hij aan toe is.
Gemeenten, eigenaren van de panden, maar ook de marktpartijen zien
zo dat hun werk daadwerkelijk ‘impact’ heeft. BouwTransparant is een
structurele stap op het gebied van
energiebesparing en klimaatbesparing.

Geslaagde café-avond over het onderwijs

PACT Aalsmeer zet onderwijs
problemen op de kaart!
Aalsmeer - Vorige week dinsdag
hield PACT zijn vierde politieke café
over twee hete hangijzers in het onderwijs: bedompte lokalen en buitenschoolse opvang. In een druk
bezocht café Bacchus spraken vertegenwoordigers uit het onderwijs
en ouders met deskundigen en met
onderwijswethouder Jaap Overbeek.
Mevrouw Groenwold van de GGD
Amstelland behandelde de luchtkwaliteit in de klassen. Hoe ernstig
is het probleem en wat kan de gemeente doen? De prestaties van de
leerlingen zullen afnemen af als de
luchtkwaliteit slecht is. Nu al weten
we dat die in de Hornmeerschool te
wensen overlaat en dat ‘Samen Een’
grote problemen heeft als het warm
weer is.
Zou het mogelijk zijn om een CO2meter in de klassen te plaatsen?
En ventilatie? Er kan advies aan de
docenten worden gegeven, hoe te
ventileren. De nieuwe scholen, mag
aangenomen worden, zijn goed geventileerd; maar het onderhoud
moet ook goed worden uitgevoerd.
Wethouder Overbeek is goed door-

drongen van de problematiek en
‘gaat er absoluut mee aan de slag’.
Hij zegde toe, samen met de scholen aan een oplossing te gaan werken.
Wachtlijsten
Als wij het hebben over de buitenschoolse opvang, valt het grote verschil in regelgeving op. Allerlei strenge regels waaraan de inrichting, etc. van de buitenschoolse
opvang moet voldoen, gelden voor
het onderwijs niet. De scholen zijn
vanaf het begin van dit jaar verantwoordelijk gesteld voor de kinderopvang. Dat hebben zij pogen op
te lossen door een convenant op te
stellen met instanties die daarin gespecialiseerd zijn. Maar, er is veel
te weinig capaciteit. De wachtlijsten groeien. Meer dan 150 ouders
wachten op plaatsing van hun kind.
Er komen steeds meer nieuwe inwoners in Aalsmeer, die zich soms gedwongen zien hun baan op te zeggen omdat er geen kinderopvang
is. Namens de kinderopvang deed
Miekje Hoffscholte een oproep aan

de gemeente om niet aan de zijlijn
te blijven staan.
Regierol
Wethouder Jaap Overbeek erkende
de regierol van de gemeente. Maar,
de brede school heeft nu al een tekort aan lokalen. Er wordt geopperd,
de schooltijden op elkaar af te stemmen en de strenge regels, al was het
maar als tijdelijke noodoplossing, te
versoepelen. Als er tijdelijk meer gedoogd wordt, kan er ook meer gebruik worden gemaakt van bestaande verenigingsgebouwen. Er wordt
toch een beroep gedaan op de gemeente: ‘Haal alles uit de kast’.
Wethouder Jaap Overbeek wees erop dat er al veel regelmatig overleg bestaat met het onderwijs en de
kinderopvang. Hij wil samen met het
‘veld’ de problematiek gaan aanpakken. Ook al is alles niet binnen stel
en sprong op te lossen, het politiek
café van PACT Aalsmeer heeft de
belangrijkste problemen waar het
onderwijs mee worstelt, duidelijk op
de kaart gezet. Daar waren de aanwezigen het over eens.

Hoe ziet Aalsmeer er uit in 2040?

Leerlingen presenteren hun bevindingen onder deskundige en ludieke begeleiding van professor Jaap, hoogleraar vrijwilligerswerk

Leerlingen presenteren bevindingen

Projectweek De Westplas
bijzonder geslaagd!
Aalsmeer - De tweede jaars leerlingen van Wellantcollege de Westplas
hebben afgelopen vrijdag 18 april
de themaweek Vrijwilligerswerk &
Maatschappelijke Betrokkenheid
afgesloten.
Een aantal van hen presenteerden
onder deskundige en ludieke begeleiding van Professor Jaap, “Hoogleraar vrijwilligerswerk”, hun bevindingen en daarbij kwamen vooral
het bezoek aan de Meerlanden en
de maatschappelijke stages bij diverse organisaties in de regio aan
bod. De presentatie werd gadegeslagen door burgemeester Pieter Litjens, afgevaardigden van een
aantal organisaties als het Rode
Kruis Aalsmeer, Dierenbescherming
Aalsmeer en Radio Aalsmeer die
eerder in de week workshops hadden gehouden en Ellen van Arenthals van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer die nauw betrokken
was bij de projectweek.
Maatschappelijke stages
De Bosjesmannen waren in het Amsterdamse Bos aan het werk geweest en dat was niet voor iedereen een pretje zo bleek uit de opmerking “het is net een strafkamp”
van een van de leerlingen. Clementine en Sahar hadden stage gelopen bij de klassen 1 en 2 van OBS
Kudelstaart. Zij hadden de kinderen geholpen bij het aankleden na
het gymmen en vonden een dag ei-

genlijk te kort. Fabiënne en Chaimae hadden een bezoek gebracht
aan de Lotusbloem om daar met de
kinderen te spelen, onder andere in
de snoezelkamer. Christina had stage gelopen in WVZ Hortensialaan
en vonden het werken met gehandicapten eigenlijk wel zwaar maar
vonden het desondanks jammer dat
het maar voor een dag was. Amber
had stage gelopen bij het ROC Amsterdam een kreeg hier een kijkje
in een klas waar inburgeren hoog
genoteerd staat. Ook Bas en Guillaume hadden een bezoek gebracht
aan het Amsterdamse Bos. Janice
en Donna hadden bij kinderdagverblijf Oeroeboeroe in Amsterdam de
kleintjes de fles gegeven.
Yogales
Burgemeester Pieter Litjens merkte op dat het nog altijd zo is dat als
iets leuk is, het altijd te kort duurt.
Papier prikken is niet leuk en er is
meer te doen op het gebied van
vrijwilligerswerk. Zoek dus iets wat
leuk is. Zelf had hij op 15-jarige leeftijd ook stage gelopen en vrijwilligerswerk en dat was bij een vereniging van huisvrouwen waar hij
yogales aan had gegeven. Aan het
einde van de presentatie deelde hij
aan alle leerlingen en certificaat uit
en daarna was het wachten op de
ijscoman, die helaas langer op zich
liet wachten dan bedoeld was, want
hij had autopech.

Den Haag - Gaat Aalsmeer straks
nog meer hoogbouw krijgen? Verhuist Schiphol naar zee? En komt
er gratis openbaar vervoer? De toekomst van Aalsmeer hangt nauw samen met de toekomstplannen voor
de Randstad. Aalsmeerders kunnen hun mening geven over hoe de
Randstad er in 2040 uit moet zien.
Het kabinet vraagt burgers hun mening te geven zodat deze gebruikt
kan worden als bouwsteen voor de
uiteindelijke visie Randstad 2040.
Het lijkt nog ver weg: 2040. Toch
wordt er nu al nagedacht over hoe
Aalsmeer, als onderdeel van de
Randstad, er straks uit gaat zien. Het
kabinet wil dat de Randstad een Europese, economische topregio blijft,
waar mensen graag wonen, werken en ontspannen. Samen met inwoners en experts is het ministerie
van VROM op zoek naar mogelijkheden om de Randstad toekomstbestendig te maken. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar, die elk
hun uitwerking zullen hebben op
Aalsmeer.
Om te weten welke oplossingen
Aalsmeerders en andere Randstedelingen voor de Randstad als wen-

selijk zien, heeft het ministerie van
VROM een vragenlijst opgesteld.
Deze is online in te vullen op www.
randstad2040.nl.
Droge voeten
Door de vragen te beantwoorden
geven inwoners aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van
de Randstad. De vragen gaan over
drie belangrijke thema’s: hoe de
voeten droog houden met een stijgende zeespiegel? Hoe kan voor
een sterke economie gezorgd worden met minder files? En hoe kan er
met meer mensen toch prettig gewoond en geleefd blijven worden?
De keuzemogelijkheden en dilemma’s in de vragenlijst zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van rondetafelgesprekken met inwoners en
experts eerder dit jaar. Gaat er bijvoorbeeld meer verspreid gebouwd
worden binnen de gehele Randstad
of moet er meer hoogbouw komen
in de steden? Krijgen Aalsmeerders
gratis openbaar vervoer of gaat men
meer thuiswerken? Is het beter om
te gaan wonen op de hoger gelegen
delen van Nederland? Komen er
kunstmatige eilanden voor de kust?

Of worden de risico’s geaccepteerd
en wordt van de Randstad de meest
veilige delta ter wereld gemaakt?
Bouwstenen voor visie
De online vragenlijst maakt onderdeel uit van de dialoog over Randstad 2040. Deze dialoog is een initiatief van het ministerie van VROM,
namens het kabinet. De wethouders Norder, gemeente Den Haag,
en Van Poelgeest, gemeente Amsterdam, zijn vanuit de regio verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van de toekomstvisie Randstad 2040.
Minister Cramer van VROM heeft
‘De Publieke Zaak’ - als neutraal
platform voor discussie en dialoog
- gevraagd om te helpen bij het opzetten van de dialoog tussen burger en overheid. De uitkomsten
van de dialoog vormen belangrijke bouwstenen voor de uiteindelijke visie. Het project ‘Randstad 2040’
is opgenomen in het kabinetsprogramma ‘Randstad Urgent’. Daarin
werken gemeenten, provincies en
stadsregio’s samen met het kabinet aan een sterke Randstad en een
sterk Nederland.

Amnesty International schrijft
naar Kosovo en Gambia
Aalsmeer - Mon Balaj en Arben
Xheladini werden op 10 februari
2007 in Pristina gedood door nietgeïdentificeerde leden van een VN
politie-eenheid. Dit gebeurde tijdens
een demonstratie voor een onafhankelijk Kosovo. De agenten werkten
voor een internationale politie-eenheid als onderdeel van de VN Missie Interim Administration Mission
in Kosovo (UNMIK). Twee UNMIKrapporten concludeerden dat de
mannen werden gedood door rubberen kogels die de Roemeense leden van de eenheid gebruikten. Het
is onbekend welke agent(en) deze
afschoten.
Tijdens deze demonstratie op 10 februari raakten 87 andere demonstranten gewond. Amnesty doet een
dringend verzoek aan de afgevaardigde van de UNMIK-missie waarin zij vraagt om een formeel en onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek

naar de dood van beide mannen en
om de onschendbaarheid van alle leden van de UNMIK-missie, die
mogelijk betrokken zijn bij de dood
van de twee mannen, op te heffen.
Journalist Chief Ebrima B. Manneh
werd in juli 2006 in het kantoor van
de Gambiaanse krant de Daily Observer door politie in burgerkleding
gearresteerd.
Gewetensgevangene
Het is onbekend waar hij wordt
vastgehouden. De Gambiaanse regering kwam in februari 2007 met
een officiële verklaring waarin zij iedere betrokkenheid bij de arrestatie
van Manneh ontkent en zegt geen
kennis te hebben van zijn verblijfplaats. Getuigen verklaarden echter dat leden van de Politie Interventie Eenheid Manneh eind juli naar
het ziekenhuis in de hoofdstad Banjul brachten. Amnesty beschouwt

Manneh als een gewetensgevangene. Amnesty vraagt de Gambiaanse autoriteiten om gewetensgevangene Chief Ebrima B. Manneh onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij
te laten.
Wilt u ook schrijven?Amne sty
Aalsmeer stuurt iedere maand twee
voorbeeldbrieven en twee luchtpostvellen naar de schrijfabonnees.
Dit kost 18 euro per jaar voor porti- en kopiekosten. Het is ongeveer
een half uurtje werk, en het helpt
écht! De werkgroep krijgt regelmatig berichten van mensen die gesterkt zijn door de bemoeienissen
van Amnesty.
Wie wat wil doen voor Amnesty, zoals brieven schrijven, kan contact
opnemen met voor Rijsenhout: Jannet Gercama, tel. 320199 en voor
Aalsmeer: Annelies Kramer, tel.
327775.

Aalsmeer - Als je dat kleine koppie ziet en je aait zachtjes over het
wollige snoetje, dan voel je tederheid
voor Pieter. Hij is zo zacht en warm
en kijkt je heel pienter aan met zijn
mooie glanzende oogjes. Ik ben even
op het Stokkeland, één van de rustigste plekjes in Aalsmeer. Het Stokkeland waar ik met Pieter in mijn armen
zit, is nog maar een klein stuk groen,
ooit overgebleven na de bouw van
het gemeentehuis in de jaren zestig.
Het Stokkeland liep daarvoor tot aan
de Stationsweg.
Pieter mekkert zachtjes. Hij is kort
geleden geboren op de ecologische
boerderij van boer Paul Bos, ‘Dijkzicht’, gelegen aan de Aalsmeerderdijk nabij het fort. De Aalsmeerse keramiste Carla Huson helpt af en
toe bij de boerderij. Ze was er ook
toen na een week, moederschaap
van Pieter overleed. Pieter, net een
week oud en nog wat wankel op zijn
hoge pootjes, kon nog niet zonder
zijn moeder. Op boerderij ‘Dijkzicht’
is het druk en eigenlijk is er nauwelijks tijd om de kleine Pieter te verzorgen door aandacht te geven en
6x per dag een flesje te geven. Carla,
die op het Stokkeland haar keramiek
atelier heeft, in de voormalige oude
bloemenschuur van kweker Maarse, bedacht in overleg met baas Paul
Bos een reddingsplan. Ze nam Pieter
mee naar het groene Stokkeland, bedong een plekje voor Pieter in de stal
en achtertuin van Marcel Jongkind
die daar woont in het zwarte houten
huisje dat destijds van kweker Alderden was. Marcel is de buurman van
het gemeentehuis en aan de andere
kant van de bloemenschuur van Carla Huson. Zó komt het dat het kleine lammetje Pieter in goede handen is en zal opgroeien tot een gezond ‘Schoonebeker’, Drents, heideschaap. En dat het schapenlammetje ‘Pieter’ heet, komt doordat de
buurman in het gemeentehuis ook
Pieter heet. Gewoon, spontaan, bedacht, niks meer en niks minder. Carla lijkt inmiddels een lieve schapenmoeder te zijn. Naast het verzorgen,
wandelt zij met de kleine Pieter over
het Stokkeland. Het lam volgt haar
doorlopend. Als ze langzaam loopt,
loopt Pieter ook langzaam. Als ze ‘in
draf is’, draaft Pieter mee. Hij mekkert heel blij als hij Carla, al in de verte, ziet aankomen.
Zestig leerlingen van de St. Jozefschool zijn op boerderij ‘Dijkzicht’ geweest en hebben daar, onder andere,
naar de ‘Schoonebeekse heideschapen gekeken’ en ze hebben allemaal
van klei een schaapje gemaakt. Carla
gaat nu in de grote oven in haar atelier alle schaapjes bakken. Dat moet.
Nu hebben Carla, Marcel en ik een
spontaan plannetje bedacht. Op Koninginnedag, woensdag 30 april, zijn
alle kinderen, hun ouders en iedereen die dat gezellig lijkt: welkom om
van 11-5 uur naar het Stokkeland te
komen. Om 11.00 uur krijgt Pietertje
dan zijn naam en z’n flesje. Dat doen
we op een leuke manier. Ook zijn de
zestig schaapjes van de St. Jozefschool leerlingen dan te bekijken. Het
is extra feest op Koninginnedag, dus
er is ook een traktatie bij. Misschien
komt de burgemeester ook nog even
kijken, je weet het nooit... De kinderen van de Jozefschool mogen vanaf 4 uur hun schaapje ophalen. Niet
eerder, anders kunnen de schaapjes
niet bekeken worden. Welkom op het
Stokkeland!
Welkom ook, was men tot vorig jaar
30 april bij de, toen nog burgemeester, Joost Hoffscholte. Samen met
echtgenote Miekje ontving hij in zijn
achtertuin een groot aantal mensen.
Gezellig hoor, ik mocht er ook bij zijn.
Mijn vaste plaatsje was in de loop der
jaren een stekkie naast het kippenhok geworden. Nu mis ik dat plekje.
Gelukkig heeft Marcel op zijn erf op
het Stokkeland een eigenwijs haantje met twee pittige kuifkippetjes. Ga
ik daar maar zitten op 30 april, dan is
het gemis niet zo groot. Met het lammetjesschaap Pieter, komt het goed.
Zowel de kippen als het oude schaap
Josephine en de geit Issabelle wonen
er en zijn een aardig stel voor Pieter. Er schiet me een gedichtje te binnen, het is ooit geschreven door Jacqueline Waals. ‘Op het geitenweitje
stond het kleine geitje naast de grote
geit. Geiteke, wat moet je met je bleke toetje dat zo klagelijke schreit?’
En zo verder. Pieter is weliswaar geen
geitje, maar een lief schaapje. Geen
groot nieuws, maar wel eens leuk,
toch? Bèèè, groetjes van Pieter.
Coq Scheltens

Teveel alcohol

Kudelstaart - Op donderdag 17
april even voor vijf uur in de middag is een 18-jarige Kudelstaarter
betrapt op rijden onder invloed van
alcohol. Op de Mijnsherenweg werd
de automobilist door agenten tot
stoppen gemaand.
Hij blies 150 Ugl. Hij kreeg een rijverbod en er is een transactie uitgeschreven.
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Afvaldienst rond
de feestdagen

Rijsenhout - Op Koninginnedag,
woensdag 30 april, en Hemelvaartdag, donderdag 1 mei, zal De Meerlanden geen afval ophalen. Ook is
deze twee dagen de milieustraat
gesloten. In de afvalkalender staat
vermeld wanneer, vrijdag 2 of zaterdag 3 mei, inwoners van de wijken
3, 4 en 7, hun rolcontainer aan de
kant van de straat kunnen zetten.
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei is de
milieustraat op de normale tijden
geopend. De ophaalronde voor oud
papier in Aalsmeer-west op woensdag 30 april vervalt. De inwoners
wordt verzocht hun papier te bewaren tot de volgende ronde.

Bezwaar niet ontvankelijk

Volkstuinen weg

Rechts op de voorgrond brengt de kraan net een stalen wandpaneel de tunnel in.

Foto’s: Jacqueline Kristelijn.

‘Op excursie’ langs vorderingen nieuwe N201 tracé

700 Meter tunnel in plaats
van in de file voor de brug
Aalsmeer - Een persbezoek aan
de in aanbouw zijnde tunnel onder de Ringvaart, of daar interesse
voor is, was de vraag van het projectbureau N201+. “Uiteraard”, was
het antwoord van de Meerbode-redactie. En dus gingen niet alleen redactie-leden van deze krant maar
ook van andere lokale en regionale pers donderdag 17 april ‘op excursie’ langs de vorderingen aan het
nieuwe N201 tracé. Het hoogtepunt
daarin vormt toch wel de tunnel onder de Ringvaart tussen Oude Meer
en de Oosteinderweg. Een hoogtepunt op meerdere terreinen, want
naast de begrijpelijk hoge kosten is
de tunnel een waar technisch hoogstandje. De ‘excursie-groep’ was
zeer onder de indruk van het tunnelproject en de dames en heren
‘pers’ bleven lang staan in de immens grote ‘bak’ waar uiteindelijk
het verkeer doorheen zal razen.
Rode containers tegen de druk
Uitleg kregen de persmensen van
Wim Boelaars, teamleider van de
uitvoering van het project. Uit zijn
verhaal kon worden opgemaakt dat
het werk aan de tunnel al uniek
mag worden genoemd. Een voorbeeld daarvan is de gewapende onderwaterbeton-vloer, die in januari werd gestort onder het hellend
vlak van de tunnel. “Niet eerder gedaan in Europa”, vertelde destijds
de hoofduitvoerder van dat werk.
Twee weken na die stort (in totaal
1900 kuub) is een deel van het water weggepompt. Daarna zijn op de
vloer containers met zand gezet als
‘ballast’. Deze rode containers staan
er nu nog. “Zonder die containers
met zand zou de vloer kunnen gaan
drijven”, was de uitleg. De opwaartse druk van het grondwater is namelijk groter dan het gewicht van
de tunnelvloer. Toch een raar gevoel
als je beneden op de bodem van de

tunnel staat, nog weer een paar meter onder de bodem van de Ringvaart. Ten tijde van het bezoek aan
de ‘open bak’ was een grote kraan
net bezig om een deel van een tijdelijke damwand te verwijderen.
“Die wandepanelen zijn hier nu niet
meer nodig maar worden straks elders neergezet om het water tegen
te houden.” Journalisten van kranten, radio en TV hingen aan Wim
Boelaars’ lippen. Hoewel het tunnelproject in het hele wegtracé voor
een behoorlijk kostenplaatje zorgen, is de nieuwste techniek er op
gericht om economische besparing te genereren. Door die ballast
van de containers is er een minder
dikke betonvloer nodig, dus minder
te ontgraven grond, minder lange
damwanden en minder palen onder de tunnel. De containers ruimen
het veld als de rest van het Ringvaartwater is weggepompt en gestart is met het betonwerk voor de
wanden. In de tunnelbak, die zo’n
15 meter diep is, is een mens maar
klein. Maar diezelfde mens kan met
behulp van een uitgekiend ontwerp en de nodige paardenkrachten groots werk verrichten. De tunnel zal in zijn totaliteit zo’n 1200 meter lang worden, waarvan 700 meter met gesloten dak. Aan de Haarlemmermeerse kant komt de N201
hier bovengronds in het verlengde
van de Oude Meerweg die naar de
Fokkerweg in Schipholrijk voert. De
andere zijde is Aalsmeers grondgebied, de Oosteinderweg, waar de
weg een deel van de Bovenlanden
doorkruist. Wie vanaf Oude Meer de
route bekijkt, ziet de tunnel iets naar
rechts buigen. Het werk aan dit project is natuurlijk een ‘heidens’ karwei waar dagelijks tussen 7 en 19
uur zo’n 40 man aan werken. Wat de
klus bemoeilijkt is het vliegverkeer.
Net boven de bouwput is een aanvliegroute. Nu valt dat lawaai tussen

Regels meer en meer opgerekt

dat de wijk Hornmeer in drieën is te
splitsen, de hofjes, de omgeving van
de Planetenbuurt en de omgeving
van het buurthuis. De grootste hinder vindt plaats bij de hofjes en dat
gebeurt vroeg in de ochtend en in
de avonduren en ook tussendoor in
de nachtelijke uren. Stijgende vliegtuigen veroorzaken meer overlast
als dalende vliegtuigen. Verder willen de bewoners van de wijk graag
een onderzoek zien op het gebied
van de luchtwegen, cara en fijnstof. Ook bestaat er angst dat er een
vliegtuig naar beneden komt. Hoe
zit het eigenlijk met de regels bij
het isoleren van geschakelde woningen? Vragen te over en het bestuur van de wijkraad Hornmeer zal
de vragen bundelen en naar de gemeente brengen. Hierna zal de gemeente in contact treden met LVLN
om de problemen kenbaar te maken. Verder wordt aangedrongen op
een steviger protest vanuit de gemeente Aalsmeer, mede omdat het
er veel van weg heeft dat de regels
meer en meer opgerekt worden ten
faveure van de luchthaven.

Boot omver gevaren
Rijsenhout - Op de Ringvaart is
maandagavond jl. een bootje omver
gevaren door een vrachtschip. De
opvarenden, een vrouw uit Diemen
en een Amsterdammer, konden op
tijd zwemmend de kant bereiken..
Ze bleven ongedeerd.

Hergebruik
Niet alleen de stalen damwanden
worden hergebruikt in het project.
Afgegraven zand krijgt ook een
tweede leven als fundering voor het
wegtracé. Nog interessanter is het
gebruik van puin. De excursie leidt
het bezoek van de in aanbouw zijnde tunnel verder naar de bouwweg
die van de Legmeerdijk naar de Hoge Dijk voert. Grote, zware zandauto’s rijden af en aan. Op het gedeelte tussen de Legmeerdijk en Hornweg is goed te zien hoe enorme machines (puinbrekers) puin van huizen en kassen vermalen tot een
soort gruis. Daarbij scheidt de machine automatisch het ijzer van het
beton en houdt dat apart. Machtig
om te zien. De nieuwe N201 wordt
via een ‘fly-over’ de Hornweg over
geleid en vervolgens met een hoog
viaduct (zo’n 4,5 meter) de Middenweg over. Het viaduct over de Hornweg zal dus lager zijn (2.60 m) omdat vrachtverkeer hier wordt geweerd. Het is te hopen dat ‘eigenwijze’ chauffeurs niet onverhoopt
vast komen te zitten onder dit lage
kunstwerk. De weg vervolgt zijn route naar de Aalsmeerderweg, waar
de N201 de grond ingaat, met een
open tunnelbak. Het laatste deel bestaat uit het meest in het oogspringende deel van de omlegging en dat
is de ondertunneling van de Oosteinderweg en Ringvaart, die gestart
wordt bij de Hoge Dijk. En zo is de
cirkel weer rond. Wie meer wil weten over de omvangrijke werkzaamheden kijkt op de website: www.
n201.info
Door: Joke van der Zee.

Gemeentehuis
en de feestdagen
Aalsmeer - De komende tijd zijn er
een aantal feestdagen waarop het
gemeentehuis gesloten is voor publiek. Op koninginnedag 30 april,
hemelvaartsdag 1 mei , bevrijdingsdag 5 mei en tweede pinksterdag
12 mei blijven de deuren dicht. Op
vrijdag 2 mei is het gemeentehuis
maar één uur open. De openstelling
van 9.00 tot 10.00 uur is alleen voor
het doen van aangifte van overlijden
en geboorten.

Hoofdwond na
val van fiets
Aalsmeer - Op zondag 20 april om
kwart over vijf in de middag kreeg
de politie een melding over een
eenzijdig ongeval in de Beethovenlaan. Een 48-jarige Kudelstaarter
was van zijn fiets gevallen en had
een hoofdwond opgelopen. De fietser bleek teveel alcohol gedronken
te hebben. Hij is door agenten thuis
gebracht

Ruit kantoor
ingeslagen

Aalsmeer - Op maandag 21 april
is tussen tien en vijf voor vier in de
ochtend ingebroken in een bedrijf
aan de Noordpolderweg. Om binnen te komen hadden de dieven een
ruit ingeslagen. Het kantoor op de
tweede verdieping is doorzocht. Het
alarm is afgegaan, mogelijk hebben
de inbrekers zich daarom snel uit de
voeten gemaakt. Vooralsnog wordt
niets ontvreemd. Getuigen hebben
net na de inbraak een zwart jeepachtige wagen zien wegrijden. Mogelijk was dit de vluchtauto.

Normenkader kamerverhuur en De Mikado

Wijkraad Hornmeer wil
stevig protest Schiphol
Aalsmeer - Teneinde de hinder van
Schiphol wat duidelijker in beeld te
krijgen zijn ook de bewoners van de
Hornmeer verzocht het soort hinder
dat zij ondervinden een toepasselijke en herkenbare naam te geven.
Betreft de hinder de gehele buurt
die de wijkraad vertegenwoordigt of
is er in delen van de wijk of bepaalde straten een ander beeld? Is het
effect van de hinder bijvoorbeeld
het niet of slecht kunnen inslapen of
doorslapen, het voeren van een gesprek binnen of buitenshuis? Gedurende hoe lang is er sprake van deze
vorm van hinder en hoe vaak doet
het zich voor? Op welke tijdstippen
doet het zich voor en is er een patroon een te trekken. Betreft het landend of stijgend verkeer, welke baan
is vermoedelijk gebruikt, welke route werd gevlogen, welk type verkeer
betreft het? Of betreft het zogenaamd grondlawaai of geur? Zijn er
bijzondere omstandigheden of omstandigheden die opvallen, bijvoorbeeld weersomstandigheden, vermoeden dat regels worden overtreden. Is er voor deze soort hinder een
moment in het verleden te markeren
waardoor het hoog of hoger op de
‘hinderlijst’ terecht is gekomen. Zijn
er nog andere factoren die de beleving van deze vorm van hinder beïnvloeden, die nog niet zijn benoemd
en waar de luchtvaartsector iets aan
zou moeten doen, zoals informatieverstrekking, omgaan met klachten
etc.? Een eerste schifting gaf aan

de bouwperikelen misschien niet zo
op, maar de hoge kranen kunnen
niet op elk moment van de dag werken wanneer de aanvliegroute van
de Aalsmeerbaan ‘open’ is.

Aalsmeer - De huurovereenkomsten van de volkstuinen aan de
Spoorlaan en Stommeerkade worden opgezegd. Dat heeft alles te
maken met de plannen van deze
gebieden met betrekking tot de invulling van het ‘oude’ N201 tracé.
Tegen de beslissing om de huurovereenkomsten van de tuintjes op
te zeggen, hebben betrokkenen bezwaar aangetekend.
Deze week verklaarde het college
van B&W deze bezwaren niet ontvankelijk.

Vanavond beraad en raad

Rozenpenning voor burgemeester
Maté Janos in Roemenië
Aalsmeer - Tijdens een bezoek aan
Roemenie van 10 tot 15 april van de
stichting Samenwerking Roemenië
is door de gemeentesecretaris Ed
Duinkerken de Rozenpenning uitgereikt aan de heer Janos, burgemeester van Bãlãuseri. De heer Ma-

té Janos ontving deze Rozenpenning als blijk van waardering voor
zijn jarenlange persoonlijke inzet
en inbreng voor de goede contacten tussen de beide gemeenten en
de kerken en scholen uit beide gemeenten.

Stremming Amstel bij brug
Vrouwenakker tot eind juni
Uithoorn - Het werk aan de brug
in Vrouwenakker duren langer dan
verwacht. De scheepvaart op de
Amstel blijft daarom tot eind juni
gestremd, in plaats van tot half mei.
De provincie Noord-Holland werkt
sinds september 2007 aan de vervanging van de brug Vrouwenakker
gelegen in de N231 op de grens van
Uithoorn en Nieuwkoop. Het werk
aan de brug heeft vertraging opgelopen onder meer door de late leve-

ring van de tijdelijke brug en tegenslag bij de realisatie van de onderbouw van de brug. Hierdoor kan de
nieuwe brug pas later worden geplaatst. Dit heeft helaas tot gevolg
dat de stremming van de Amstel tot
eind juni duurt. De borden bij de
waterwegen zijn aangepast. De omvaarroute is in Zuid Holland via de
Kromme Mijdrecht, de Grecht en de
Oude Rijn. In Noord-Holland kan via
Amsterdam worden (om)gevaren.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
24 april, is de negende bijeenkomst
dit jaar van het beraad en de raad
in de raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester, wethouders en
fracties komen vanaf 20.00 uur bijeen. De avond begint met het beraad, waarvan het voorzitterschap
dit maal in handen is van de heer
Joop Vuijk van het CDA.
Allereerst zal wethouder Berry Nijmeijer een presentatie geven van
het stappenplan voor het participatietraject voor de gebiedsvisie. Hamerstukken daarna zijn vrijstellingen ten behoeve van het bouwen
van een woning aan de Oosteinderweg 96 en een dubbel woonhuis aan
de Bilderdammerweg 113. Ook een
hamerstuk, waarvan besluitvorming
later op de avond in de raadsvergadering kan plaatsvinden, is het voorbereidingsbesluit N201 voor het gebied tussen het veilingterrein en de
gemeentelijke grens met Uithoorn.
Behandelstukken zijn vervolgens de
normenkader voor kamerverhuur-

bedrijven en het beschikbaar stellen
van een voorbereidingskrediet voor
tijdelijke lokalen voor brede school
De Mikado in Oosteinde. Onder de
portefeuille van wethouder Ronald
Fransen valt vervolgens het intermediair duurzame leefomgeving. De
behandeling is gericht op een eerste bespreking. In toenemende mate zijn er mogelijkheden en toepassingen beschikbaar op het gebied
van duurzame energie. Is er behoefte om Aalsmeerders daarmee in
contact te brengen? De gemeente
kan in dat kader een voorlichtende,
stimulerende en samenbrengende
rol vervullen. Het beraad wordt rond
tien over tien besloten met de rondvraag. Even voor half elf start, na
een korte pauze, de raadsvergadering en deze staat onder voorzitterschap van burgemeester Pieter Litjens. Dezelfde onderwerpen staan
ter beslissing op de agenda. De
sluiting is om circa elf uur gepland.
Zowel het beraad als de raad zijn
openbaar, publiek is welkom.

1 Mei viering PvdA Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 1
mei organiseren de PvdA afdelingen Aalsmeer Amstelveen, OuderAmstel,en Uithoorn een gezamenlijke 1 mei viering. Europa en Globalisering is het thema. Op de dag van
de arbeid komen Dorette Corbey,
Europarlementarier en Luuk Blom,
woordvoerder Europa voor de Tweede Kamer, antwoord geven op onder
andere vragen als: Hoe huisvesten

we onze Poolse arbeiders? Zijn ze
verzekerd? Betalen zij sociale premies? De feestelijke bijeenkomst
zal onder de muzikale begeleiding
staan van Lucaino en Luuk’ het rapduo van FluXplus Zaandam.
De viering zal plaatsvinden van 11
tot 14 uur in buurtthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Er is een
afwisselend programma, inclusief
een lunch.
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Nieuw: Watersportfestival
Aalsmeer in september
Aalsmeer - De stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie gaat op zaterdag 6 september in samenwerking
met diverse verenigingen en organisaties een watersportfestival organiseren. Een nieuw uniek evenement voor Aalsmeer dat laat zien
dat ook de watersport een belangrijk onderdeel is van de economische motor van deze waterrijke gemeente. Er komt een watermarkt bij
het Stokkeland, rondvaartmogelijkheden bij het gemeentehuis en diverse activiteiten op de jachthavens,
de watersportverenigingen en scoutinggroepen voor jong en oud op de
Uiterweg.
Als afsluiting van het watersportfestival wordt de inmiddels traditionele verlichte botenshow gehouden en
kunnen inwoners weer rekenen op
een spectaculair vuurwerk. De voor-

bereidingen zijn in volle gang. Voor
meer informatie: www.aalsmeerwesteinder.nl.
Pramen en zeilen
Het watersportfestival is nieuw,
maar niet het enige evenement op
het water. Zo vindt op zaterdag 21
juni voor de vierde maal de juniorpramenrace plaats en gaan op zaterdag 13 september weer zeker
honderd pramen en bokken voor
een kleurig waterspektakel tijdens
de pramenrace. Sinds eind maart
zijn er nagenoeg ook wekelijks zeilwedstrijden. Op 3 en 4 mei vindt het
klassenevenement Valken plaats, op
10 en 12 mei zijn klassieke jachten
te bewonderen op de Westeinder
Plassen en vanaf 7 mei zijn er wekelijks avond zeilwedstrijden vanaf
19.30 uur.

Minimaal onderhoud, wel storting ‘hap’ zand

Uitstel aanpak Surfeiland!
Aalsmeer - Voorafgaande aan de
geplande vergadering van het bestuur van de Wijkraad Hornmeer
vond een bijeenkomst plaats met
bewoners van de Hornmeer. In
het goed gevulde buurthuis in de
Roerdomplaan gaf wethouder Ronald Fransen, met in zijn kielzog
collega-wethouder Berry Nijmeijer, tekst en uitleg over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Surf-eiland. Wethouder Ronald Fransen begon met
de mededeling dat er dit jaar nog
niets gebouwd wordt op het Surfeiland. Dat betekent dat de bestaande snackkar blijft behouden
en dat er wel een hap zand op het
eiland gestort zal worden. Er wordt
naar gestreefd om in april of mei
volgend jaar wel tot oplevering te
komen van een gebouw van duizend vierkante meter voor horeca-activiteiten. Hiervan is dan 600
vierkante meter bebouwd en vier-

honderd vierkante meter onbebouwd. Geprobeerd zal worden de
afmeting nog wat terug te brengen
door restaurant en snackverkoop
te integreren. Er wordt gekeken
naar een minder massaal bouwwerk. De Raad zal gevraagd worden het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en er zal een
bouwplan gemaakt moeten worden. Tevens zal naar een aannemer
en een exploitant gezocht moeten
worden. Het eerder ingediende
plan ligt er nog. “Als dit allemaal
rond is, komen we weer naar de
wijkraad”, aldus de wethouder die
vervolgens antwoord gaf op een
aantal prangende vragen uit de
zaal. De hoogtes in het plan zijn de
maximale hoogtes (7 meter nokhoogte). De gemeente is eigenaar
van de grond, maar gaat niet zelf
bouwen. In het restaurant is geen
plaats voor hotelactiviteiten en zalencomplexen en dat voorkomt dat

bepaalde doelgroepen aangetrokken zullen worden. Het bestemmingsplan laat geen woningbouw
toe maar er bestaat wel de mogelijkheid van de bevoegdheid af te
wijken en dit vindt dan plaats via
de Raad. Er zal voor dit seizoen alleen nog noodzakelijk onderhoud
gepleegd worden op het eiland en
dat zal dan op minimale schaal gebeuren. De nieuwe voorzieningen
zijn bedoeld voor het hele jaar, het
opknappen van het eiland niet en
dat betekent dat dit laatste in ieder geval gaat plaatsvinden en dat
dit niet afhankelijk is van het vinden van een exploitant. Via de Provincie is het mogelijk een subsidie van 195 duizend euro binnen
te halen maar dat betekent wel dat
de gemeente tenminste een gelijk bedrag zal moeten inbrengen.
Het aantal parkeerplaatsen blijft
gelijk, terwijl de fietsvoorzieningen uitgebreid zullen worden. Er is

gekeken naar het verplaatsen van
kunstwerk de heksenkring maar
het is beter het kunstwerk met het
fraaie doorkijkje over de Westeinder onaangetast te laten. De heer
A. Goedbloed, woonachtig in de
Hornmeer, had wat huiswerk gedaan om zijn zorg te spuien en dat
leverde een A4-tje aan tekst op. Hij
wees onder andere op het gegeven dat door de horecavoorziening
het hele jaar open te houden een
dienstwoning noodzakelijk zal zijn
en vreest dat dit betekent dat het
publiek domein zal worden verkleind. Verder twijfelt hij ook aan
het nut van de verdere aankleding
van de strekdam. Het aanleggen
van een pied-à-terre voor de waterskivereniging trekt ook speedboten en dat bijt met de activiteiten van windsurfers en dagrecreanten. Een standplaats voor campers moet naar zijn mening zo snel
mogelijk ingeslikt worden.

Diverse optredens in de planning

Watertoren aankomend
weekend weer geopend
Aalsmeer - Elk laatste weekend
van de maand opent de 80-jarige
watertoren zijn deuren en aankomend weekend is weer zo’n ‘openingsweekend’. Zowel zaterdag 26
als zondag 27 april kan belangstellend publiek tussen 13.00 en 17.00
uur naar binnen èn naar boven.
Entree voor respectievelijk volwassenen en kinderen tot 12 jaar bedraagt 2 en 1 euro.
Brulboeiers en Lee Roud
Dit jaar jubileert de 80-jarige toren
en stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000 die de watertoren namens
de gemeente beheert, heeft daarom een aantal festiviteiten in petto. Als eerste wilde de stichting zoveel mogelijk opengaan dit jaar en
dat heeft geresulteerd in een maandelijkse openstelling. Maar een 80jarige verjaardag mag je best uitgebreid vieren en daar horen nu eenmaal muziek en feest bij. Muziek is
er bijvoorbeeld eind mei, op vrijdag
de 30e om precies te zijn, als shantykoor ‘De Brulboeiers’ een optreden in de toren geeft. Naast dit zeemanskoor die in een toch wel toepasselijke waterrijke omgeving lie-

deren zal ‘brullen’, is er popmuziek
van het Lee Roud project, onder leiding van zanger Tom Meijer.
Stichting Aalsmeer 2000 die de
openstellingen organiseert en de
festiviteiten presenteert, hoopt deze
zomer natuurlijk op veel dagen mooi
weer, zodat dagjesmensen en toeristen allemaal een kijkje komen nemen in het Rijksmonument. Eind augustus, als alle vakanties zo’n beetje achter de rug zijn, is de 80-jarige
verjaardag van de toren gepland. In
het laatste weekend - 30 en 31 augustus - zal er worden stilgestaan
bij het jubileum. Figuurlijk dan, want
het plan is juist om bezoekers dat
weekend in beweging te brengen
met voor kids een ballonnenwedstrijd en voor ouderen een gezellig
taptoe-evenement. Tijdens de feestmaand september zal de watertoren
ook een rol spelen. Hoe die precies
wordt ingevuld, daar wordt op dit
moment nog aan gewerkt.
Feit is wel dat ieder die van een
wijds uitzicht over de Plas en nabije
omgeving wil genieten, aanstaand
weekend van harte welkom is. Meer
info op: www.aalsmeerwatertoren.nl

Op weg met de boot...
via de Ringvaart

Zwemsteigers in Kudelstaart
worden ‘zomerklaar’ gemaakt
Kudelstaart - Het is nu nog echt te
fris, maar als straks de watertemperatuur oploopt, is het heerlijk toeven
in en rond het water van de Westeinder. Ook aan de Herenweg. De
reconstructie van de weg is nagenoeg afgerond. Ten tijde van de opknapbeurt aan de weg die de Kudelstaartseweg met de Ambachtsheerweg verbindt, was het lekker
rustig voor aanwonenden. Er reed
nauwelijks (doorgaand) verkeer. Als
de weg helemaal klaar is, behoort
die rust tot de verleden tijd. Op het
moment van de foto wordt gewerkt

aan de zwemsteigers aan het begin
van de Herenweg. Ze lagen er al wat
jaren en er werd volop gebruik van
gemaakt, maar waren aan vervanging toe.
Het recreatie-deel aan de Westeinderplas op Kudelstaarts grondgebied is een kleinschalige en daardoor wat rustiger tegenhanger van
het Aalsmeerse Surfeiland. Als het
lekker warm weer is, maken veel
Kudelstaarters - vooral kinderen
- dan ook gretig gebruik van deze
plek. Handdoek op het gras en genieten maar...

Aalsmeer - Menig automobilist
slaak een zucht bij het horen van de
Ringvaart. Gedacht wordt dan natuurlijk aan de openstaande brug
op de N201. Open voor één boot?
De watersporter denkt heel anders
over de Ringvaart.
Het is dé route om te varen naar andere watersportgebieden. In trek is
jaarlijks de route naar De Kaag en
Warmond, via de Drecht van Leimuiden of de andere kant op, richting Amsterdam met haar uitnodigende grachten. Op warme, zomerse (zon)-dagen is het soms zelfs fi-

le-varen. De Ringvaart is tevens de
vaarroute voor watersporters die
hun boot hebben liggen in één van
de vele jachthavens aan de rechterzijde van de Uiterweg. Voor hen
hoeft de brug niet open, zij gaan
rechts af, de Poel op! Voor wie geen
boot heeft of deze nog in stalling of
onderhoud heeft liggen, ook een tip.
Kijken naar de bootjes op de Ringvaart is ook heel leuk en een goede
mogelijkheid hiervoor is de prachtige bank aan het einde van de Kanaalstraat van de Aalsmeerse kunstenares Anneke Harting.

Jonge eendjes
‘gespot’ in sloot
Aalsmeer - Al geruime tijd zitten
eenden geduldig op hun nieuwe of
opnieuw in gebruik genomen nesten in de sloten. Moeders op de eieren, en vaders op een neer zwemmend met takjes en ander bruikbaar nestspul. De zon laat zich
(eindelijk) zien en het leek voor
de eenden hét moment om nieuw
leven te openbaren. Her en der

zwemmen ze rond. Jonge, piepkleine eendjes. Op ontdekkingsreis, op zoek naar eten, maar nooit
te ver van hun ouders. De Meerbode-fotograaf spotte deze eendenfamilie in de sloot. Ze trokken ook
veel bekijks. Bang voor de mensen
waren ze overigens niet. Ze bleven
op hun stekkie, al waren pa en ma
eend wel op hun hoede!

Bij Koninklijke De Vries scheepsbouw

Gert Jan is op zoek naar officiële
tekeningen uit 1927

Eerste tewaterlating nieuwe
SL-39-serie luxe Feadship

Oud-Aalsmeerder Maarsen
bouwt replicawatertoren
met verlichting
Aalsmeer - Inmiddels woont hij in
Mijdrecht, maar vroeger keek Gert
Jan Maarsen tegen de Aalsmeerse
watertoren aan, wonend in de Hornmeer. Zou hij toen al het plan hebben opgevat om het bouwwerk na
te gaan maken? “Ik ben niet echt
een liefhebber van watertorens,
maar dus wèl die van Aalsmeer”,
vertelt Gert Jan. “Toen ik een jaar of
13 was ben ik een keer naar binnen
geweest want ik zag de deur open
staan.” Maar toentertijd was de watertoren nog niet echt berekend
op bezoek. Naar boven gaan werd
sterk afgeraden en de buitenring
boven op de top was al helemaal
niet voor publiek toegankelijk. Dat
eerste kijkje in de toren als tiener
moet de naar Mijdrecht verhuisde
Aalsmeerder toch hebben gefascineerd. “Toen ik hoorde dat hij openging voor publiek kwam het idee om
hem op schaal na te bouwen.”

tueel bouwtekeningen bekend zijn.
Van oud-lagere school klasgenoot
Henk van Leeuwen kreeg ik inderdaad een tekening gemaild. Belangrijk was dat daar de hoogtematen
op stonden en die kon ik natuurlijk
niet met mijn rolmaatje opnemen...”
Met de informatie van Henk en zijn
eigen opgenomen maten kon Gert
Jan zijn eigen tekening maken. Tussen kerst en nieuwjaar 2007 is hij
begonnen met bouwen en in maart
2008 zag de replica het levenslicht.
De ontwerper van het minibouwwerk dat in Madurodam niet zou
misstaan licht zijn werk toe: “De basis is van hout (MDF) met daar op
geplakt karton met steentjesmotief en het grijze beton is gespoten
MDF. De ramen, deuren, ornamenten en het dak zijn van kunststof en
de spits is van messing gedraaid. De
watertoren op kleine schaal meet 60
cm hoog.

Met rolmaat de toren in
Enkele jaren geleden had de gemeenteraad beslist dat de watertoren voor iedereen toegankelijk zou
moeten zijn en besloten werd dat de
trappen dan moesten worden aangepast om een veilige tocht naar
boven te garanderen. Om van het
uitzicht te kunnen genieten, werd
de bovenste deur definitief opengesteld en kwam er een extra hoge
omheining op de stenen rand.
In 2006 opende het Rijksmonument
aan de Westeinder officieel haar
deuren en beheerstichting Aalsmeer
2000 kreeg de taak de Open Dagen in goede banen te leiden. “Meteen de eerste dag dat de watertoren openging ben met ik met een digitale camera naar boven geweest”,
zegt Gert Jan. De dag erna was de
oud-Aalsmeerder alwéér in het monument te vinden. “Nu met mijn
zoon, de fotoprintjes en een rolmaat
om allerlei maten te nemen.”
Van een foto alleen is het moeilijk
om iets exact na te bouwen, maar
na het opnemen van de juiste maten
en met hulp van de computer wordt
het al een stuk minder ingewikkeld.
Tenminste... voor Gert Jan, die aan
de slag ging als een ware architect.
Hij legt uit: “Ik heb een tekening gemaakt in ‘Auto-cad’ (een computertekeningprogramma) van 1:87.”
Het is niet vreemd dat hij juist die
schaal koos. Want: “Dat is namelijk
de schaal van modeltreinen en daar
kun je steentjes karton van kopen,
hekwerk en bijvoorbeeld gras.”
Gert Jan had het liefst foto’s of informatie gehad over de bouw van de
watertoren, die ir. Sangster ontwierp
en in 1927 bouwde. “Met ‘Stichting
Oud Aalsmeer’ heb ik contact gezocht om te vragen of daar even-

Ook verlicht, net als de echte
Leuk detail is dat Gert Jan ook ver-

lichting in ‘zijn’ watertoren heeft
aangebracht. “Ook de buitenspots
kunnen branden en dat heeft hetzelfde effect als bij de échte.” De replica bevindt zich in eenzelfde decor als het grote exemplaar, compleet met hekwerk, het straatje naar
de toegangsdeur, gras rondom en
dus de spots. “Alle gekocht bij de
modeltreinzaak.”
Hoewel de replica van de Art Décotoren bijzonder goed gelukt is, heeft
Gert Jan nog wel een wens. “Ik wil
graag een digitaal foto-album afdrukken, met daarin bouwfoto’s van
de echte toren en bouwfoto’s van
‘mijn’ toren. Eerlijk gezegd lukt dat
nog niet echt. ”
Wie Gert Jan aan informatie kan
helpen, mailt naar gertj.maarsen@
wxs.nl
Door: Joke van der Zee.

Yacht Vision filmt Vedette
Jachtbouw op Westeinder
Uithoorn - Vedette Jachtbouw werd
vorige week door Yacht Vision benaderd met de vraag of zij mee wilden werken aan de uitzending van
zaterdag 26 april op RTL 4. Eerder
die week was er bij Vedette Jachtbouw net weer een nieuw schip, een
Vedette 10.30 hard top, te water gelaten en deze hebben zij hiervoor ingezet. De modellen lijn van Vedette Jachtbouw breidt zich gestaag
uit waarmee zij een steeds ‘breder
publiek’ kunnen bedienen, wat een
goed gevulde orderportefeuille tot
gevolg heeft. De gefilmde Vedette 10.30 hard top kenmerkt zich, net
als alle Vedette schepen, door de
goede vaareigenschappen. De stalen multiknik romp laat het water
achter goed los en de neus is zo gevormd dat het schip met het grootste gemak door het water snijdt en
het verdringen van het water makkelijker wordt.
De kajuit is van alle comfort voorzien. Zo vindt men daar standaard

een aparte slaapkamer (open of
gesloten), een ruime comfortabele rondzit die tevens een ruim tweede tweepersoons bed vormt, een
kaartentafel, een keuken, een douche met luxe glazen douchewand
en een toilet.
De Vedette 10.30 hard top geeft het
gevoel van het échte varen doordat de kuip ruim en open is, tegelijkertijd geeft de hard top comfortabel bescherming als het weer iets
koeler is. Met heel zonnig weer is
het meteen een zonnedak. Met alle
gemak kunnen schippers voor lange tijd weg met dit schip dat absoluut geen (onverwacht) ruw weer
schuwt! Niet alleen Yacht Vision
maar ook het vakblad ‘Motorboot’
heeft afgelopen week een testvaart
uitgevoerd. Deze test zal deze zomer gepubliceerd gaan worden. Wie
meer informatie wenst over de Vedette schepen kan contact opnemen met Vedette Jachtbouw in Uithoorn, telefoon 0297-366413.

Aalsmeer - Op zaterdag 19 april
vond in Aalsmeer de feestelijke tewaterlating plaats van de ‘Ocean
Mercury’, het eerste exemplaar uit
de nieuwe SL 39-serie van de werf
van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Nieuw aan het SL 39-concept is het semi-custom built karakter van deze jachten, gecombineerd
met het extreem hoge niveau van
afwerking en de absolute perfectie
die de volledig custom built Feadship-jachten kenmerken.
Koninklijke De Vries Scheepsbouw, opgericht in 1906, voert samen met Royal Van Lent Shipyard
en De Voogt Naval Architects het
merk Feadship, de ‘Rolls Royce’ onder de zeer luxe jachten en wereldwijd marktleider binnen dit topsegment. Tot voor kort richtte Feadship
zich exclusief op compleet unieke
custom built uitvoeringen voor een
uiterst selecte internationale klantenkring.
Als gevolg van de gunstige marktontwikkelingen signaleerde Feadship tevens vraag naar een model
van rond de 40 meter lengte met
een echte Feadship-kwaliteit en een
relatief betaalbaar prijsniveau. Het
SL 39-concept dat Feadship voor
dit marktsegment ontwikkelde, bestaat uit een technologisch hoogwaardig, uniform platform waarin

de meest recente ontwikkelingen
op het gebied van research & development zijn verwerkt. Hoewel het
basisontwerp van elke SL 39 identiek is, biedt het concept een hoge
mate van flexibiliteit. Zo beschikt iedere uitvoering over een unieke opbouw en wordt er voor de inrichting
van het interieur een keuze geboden uit ruim 250 verschillende combinaties. Qua uitvoering geldt ook
voor de SL een extreem hoge graad
van perfectie conform de custom
built Feadship-standaard.
De zaterdag gedoopte 4-deks Ocean Mercury beschikt gezien haar
lengte van 39 meter over buitengewoon veel volume, waarin het superieure interieur uitstekend tot zijn
recht komt. Het ruimtelijke ontwerp
biedt plaats aan een opvallend trappenhuis met grote hal dat de dekken
met elkaar verbindt. Het jacht heeft
onder meer vier dubbele gastenhutten met schuifdeuren, die omgetoverd kunnen worden tot twee ruime ‘en suite’ verbonden VIP-hutten.
De eigenaarshut loopt over de volle breedte van het hoofddek, waar
zich tevens de lounge en de eetzaal
bevinden. De grote schuifdeuren op
het brugdek zorgen voor een maximale binnen- & buiten-sensatie. Uiteraard is het ruime zonnedek uitgerust met een jacuzzi. Meer info:
www.feadship.nl.

t Fort: opmerkelijke
jachthaven
Westeinder Rondvaart al 10 jaar
vermaak op Westeinderplassen
Aalsmeer - Het rondvaartbedrijf
Westeinder Rondvaart is opgericht
in 1998 door Piet en Annie Eveleens. Piet en Annie, wilden destijds
met de oprichting van het bedrijf
het aantal bezoekers op de Historische Tuin vergroten. Door de mogelijkheid met twee boten over de
Westeinderplassen te varen en de
Historische Tuin te bezoeken ontstond er een uniek recreatief product. Het concept is na al die jaren
niet verouderd en werkt nog steeds.
Piet Eveleens (‘Sterke Piet’) komt
te overlijden aan het einde van zijn
derde rondvaartseizoen en Henk
van Leeuwen neemt in maart 2001
het groeiende rondvaartbedrijf over.
Inmiddels bestaat het rondvaartbedrijf 10 jaar. En heeft het oorspronkelijke concept nog niets aan kracht
verloren. De samenwerking met Flora Holland en de Historische Tuin in

vertelt hij zijn verhaal over de Westeinder aan boord van de rondvaartboten. De Westeinder Rondvaart
in Aalsmeer is dus 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.
Omdat de Westeinder Rondvaart
een klein bedrijf is, kan er flexibel
gewerkt worden. Dat komt goed
uit, want de tegenwoordige mensen
hebben flexibele wensen. De website www.westeinderrondvaart.nl is
bedoeld om toekomstige bezoekers
‘op afstand’ alvast een beetje te laten genieten van de Westeinderplassen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om u aan boord te krijgen
en u te laten beleven waar de schippers elke dag van genieten. En hun
enthousiasme is terecht, de West-

Kudelstaart - Niet de oudste, maar
wel de opmerkelijkste jachthaven
kan ‘t Fort in de bocht bij Kudelstaart
genoemd worden. In Aalsmeer zijn
de jachthavens met name gehuisvest aan de Uiterweg en de Oosteinderweg en de keuze in deze is legio. Niet alleen inwoners maken gebruik van deze bootstallingen, uit
heel Nederland hebben watersporters hun boot in Aalsmeer liggen.
Het Fort in Kudelstaart is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam. In
1906 kwam deze verdedigingslinie
gereed. Na de Tweede Wereldoorlog
is er veel te doen geweest om het
Fort. In 1946 stelde toenmalig burgemeeser Peereboom Voller voor
om het Fort in te richten voor recreatief gebruik en in 1947 presenteerde Watersport Vereniging Aalsmeer

een plan om te komen tot een jachthaven rond het Fort.
De minister gaf nul op request. In
februari 1959 viel het regeringsbesluit en werd de verdedigingslinie
opgeheven. ‘t Fort was vrij voor... recreatie? In 1959 nog niet, het Fort
was weliswaar geen officieel vestingwerk meer, maar behield nog
een militaire bestemming. Het Fort
kreeg uiteindelijk wel een recreatieve bestemming. In 1972 gaf de VAFA-MIL, Vakantie Faciliteiten voor
Militairen, hier gestalte aan door
een jachthaven annex scheepswerkplaats voor militairen in te richten op het terrein. De afgelopen jaren is er flink geklust op en in ’t Fort.
De verdedigingslinie is dé plaats
voor watersportminnende overheidsmedewerkers.

‘Hoog bezoek’ bij de krant
Aalsmeer - Vorige week kwamen
ze al aanzwemmen en gisteren,
woensdag 23 april, besloten om nog
maar een keer een bezoek te brengen. Twee zwanen waren te gast in
de sloot achter het kantoor van De
Nieuwe Meerbode. Het tweetal was
op zoek naar eten en de boterhammen die enkele personeelsleden

Vaarseizoen kan starten!
Aalsmeer - Nog weinig zonnige
dagen heeft Nederland gehad in
maart, maar vooralsnog lijkt het in
april beter te gaan lukken met het
weer. Het zonnetje laat zich regelmatig zien, maar een warme trui aan
op het water is nog wel een aanrader. Harde wind of wolken voor de
zon houden de echte watersporters
overigens niet tegen om een tochtje
te gaan maken. Rond de paasdagen
was het hard werken in alle jachtha-

vens, want de boten moesten allen
te water. Uit de loods, van de kant,
in het water.
Klaar om de eigenaren de mogelijkheid te geven de motoren te starten of de zeilen te hijsen. Nu nog
wat mooier weer en het vaarseizoen
kan echt starten. Hopelijk wordt het,
net als vorig jaar, een mooie, zonnige zomer waarin volop genoten kan
worden van de Westeinderplassen
in al haar facetten.

Aalsmeer verloopt buitengewoon.
Vooral het educatieve programma
van de Historische Tuin in samenwerking met een rondvaart trekt
vele leerlingen van de basisscholen naar de Westeinderplassen. De
winterse ‘seringentochten’ brengen
elk jaar meer mensen naar de seringenkweker. Afgelopen winter bezochten bijna 200 personen de trekheesterbedrijven van K. Joren Gzn
en Kees Kramer op de Uiterweg.
Ook het eiland van de Westeinder
Rondvaart op de Westeinderplassen
heeft inmiddels ook vele bezoekers
gehad. Vooral de georganiseerde
bedrijfsfeestjes inclusief georganiseerde barbecue worden op prijsgesteld. Beroepsvisser Theo Rekelhof weet daar alles van, niet zelden

einderplassen zijn veruit de mooiste
plassen van Nederland! Als u uitstapt zult u dat beamen. Om u met
volle teugen te laten genieten van
de omgeving vaart de Westeinder
Rondvaart met open boten. Dan is
de beleving van zon, wind en water
optimaal. De Westeinder Rondvaart
vaart van mei tot oktober op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag
13.30, 14.45 of 16.00 uur, zondag
om 14.30 en 16.00 uur. Reserveren
hoeft niet, maar voorkomt teleurstellingen! Buiten genoemde vaartijden zijn de boten bespreekbaar
voor allerhande activiteiten. U kunt
contact opnemen met de Westeinder Rondvaart middels telefoonnummer 0297-341582 of per e-mail:
info@westeinderrondvaart.nl.

nog over hadden, gingen er goed
in. Daarna besloot het ‘hoge bezoek’ om maar weer eens verderop
te gaan kijken.
Ze zwommen weg. Misschien wel
naar de volgende voederplaats of
om op een droog plekje een dutje te
doen in het zonnetje.

Picknicken en vissen langs
de Westeinderplassen

Geen levertijden bij jachthaven Poelgeest

Binnen een week varen in
nieuwe sloep
Aalsmeer - Jachthaven Poelgeest
uit Oegstgeest is er weer helemaal klaar voor! De winterstalling is
voorbij en de ruim driehonderd bij
Poelgeest gestalde boten varen al
weer op de Kaag en door de Leidse
grachten. Voor de watersporter die
nog bootloos is maar toch graag snel
het water op wil heeft het Oegstgeester bedrijf een ruim assortiment
aan boten ingekocht welke direct uit
voorraad geleverd kunnen worden.
Al jaren is Jachthaven Poelgeest de
grootste dealer van sloepenbouwer
Antaris. Deze Friese werf is marktleider in Nederland en onderscheid
zich door hoogstaande kwaliteit en
zeer gebruiksvriendelijke sloepen.
De gehele sloepenserie wordt in
Nederland gebouwd, wat normaal
een behoorlijke levertijd betekent.
Om dit voor te zijn heeft Poelgeest
ruim vijftig sloepen in voorraad laten bouwen, dus binnen een week
varen in uw nieuwe sloep is geen
enkel probleem. Nieuw dit jaar is de
serie Guernsey motorjachten waarvan Poelgeest importeur is geworden. De Guernsey 20 is een ‘retro’
sportboot, de Guernsey 28 en 34 zijn

luxe motorjachten voorzien van alle comfort en zes slaapplaatsen. De
boten zijn CE-B gekeurd dus absoluut zeewaardig, daartoe zijn ze uitgerust met zware dieselmotoren wat
het overbruggen van grote afstanden kinderspel maakt.
Ook in Noorwegen heeft men deze
winter niet stil gezeten, samen met
Poelgeest heeft de Inter werf het interieur van de motorkruisers grondig gemoderniseerd. Al het houtwerk is voorzien van mooie rondingen en een laklaag, de banken en
stoelen zijn opnieuw ontworpen en
de doorvaarthoogte is beperkt door
middel van klapbare ramen. Zowel
de 7700 als de 9000 hebben een
heel nieuw aanzien gekregen. Kortom voor zowel de beginnende als
gevorderde watersporter is jachthaven Poelgeest in Oegstgeest een
niet te missen botenparadijs. Een
bezoekje aan de showroom is zeven dagen per week mogelijk en op
www.poelgeest.nl is 24 uur per dag
de gehele serie en voorraad te bekijken. Jachthaven Poelgeest is gevestigd aan de Hugo de Vrieslaan 1
in Oegstgeest.

Aalsmeer - Op de plaats waar in de
jaren zeventig openlucht zwembad
‘De Viba’ was, heeft de gemeente een recreatie-punt gemaakt voor
wandelaars en fietsers die even bij
willen komen van hun toch.
Neem plaats aan de ronde tafel en
geniet van het uitzicht op de Westeinderplassen. Hij staat er voor,
evenals de bankjes en de (vis)-steiger iets verder op richting dorp. Tussen deze twee recreatie-punten is

Varen naar en picknicken op
het Stokkeland in centrum
Aalsmeer - Om ook grotere, hogere boten de mogelijkheid te geven
af te meren bij het Stokkeland in het
centrum, is enkele jaren geleden het
idee geopperd om de brug over de
Stationsweg te verhogen.
Nu, anno 2008, lijkt dit voorstel (nog)
niet aan de orde te komen, maar er
komt wel een andere brug. Bij de
herinrichting van de Van Cleeffkade en de broodnodige opknapbeurt voor de kade hier, is door de
gemeente besloten om het idee van
de nieuwe bewoners van de Markten Seringenstraat uit te gaan voeren en dit houdt in een brug op de
Van Cleeffkade realiseren, zodat het

water voor hun huizen in verbinding
komt met de sloten rond het Stokkeland.
Bezitters van lage bootjes kunnen
natuurlijk wel naar het Stokkeland
varen en dit tochtje is de moeite
waard. Het groene park in het centrum ligt er prachtig bij, een wandeling langs de beelden en het groen
via het schelpenpad is een aanrader. Vissen kan ook vanaf de steigers én de picknicktafel staat klaar
om te gaan ontbijten, lunchen of dineren in de open lucht. Let op wel
de broodjes, want er zwemmen hier
veel (hongerige) nieuwsgierige eenden!

Opleidingen en trainingen
bij Duikteam Thamen
Duurzaam en milieuverantwoord

Hulsbos gespecialiseerd in
kunststof oeverbescherming
Aalsmeerderbrug - Het familiebedrijf B.J. Hulsbos- Waterbouw is
sinds 1868 werkzaam in de waterbouw, met als hoofdactiviteit het uitvoeren van beschoeiingwerken en
steiger- en bruggenbouw. Vroeger
verwerkte dit bedrijf veel met creosoot behandelde houtsoorten en
tropisch hardhout.
De strenge regelgeving en de wens
om economisch, duurzaam én milieubewust te werken, leidden echter tot een rigoureuze breuk om alleen deze traditionele materialen toe
te passen. Sindsdien is B.J. Hulsbos-Water-bouw een enthousiast
verwerker van kunststof beschoeiingsyste- men en steigers. Als universeel bedrijf kunnen alle kunststof kwaliteitssystemen van diverse
fabrikanten worden verwerkt. Een
kunststof scherm wordt opgebouwd
uit ‘planken’ die, per fabrikant verschillend, op een unieke manier tot
één geheel worden gesmeed. Veel
systemen combineren het kunststof
met palen van onbehandeld Europees naaldhout.
De ervaringen van B.J. HulsbosWaterbouw met deze producten zijn
heel goed. De materialen zijn duurzaam, economisch en milieu-verantwoord. Er treedt geen emissie meer
op naar het oppervlaktewater.
Oprichting
De heer J. Hulsbos, de overgrootvader van de huidige directeur, legde in 1868 de basis voor de huidige onderneming. De situatie in de
Haarlemmermeer leverde destijds
genoeg werk op; de vraag naar sloten, bruggen en sluizen was groot en
Hulsbos groeide uit tot een veelgevraagde onderneming. Nog steeds

is B.J. Hulsbos-Waterbouw actief
rond de Ring-vaart en de bedrijfslocatie is ook aan de Ringvaart van de
Haarlemmermeer, aan de Aalsmeerderdijk 381 gevestigd.
De huidige directeur B.J. Hulsbos
trad al jong in de voetsporen van
zijn vader; na het voltooien van zijn
opleiding weg- en waterbouw zorgde hij voor een nieuwe impuls in
het familiebedrijf. Hij werkt met vijf
tot tien medewerkers en een aantal
onderaannemers en ZZP-ers. Het
werkgebied is de Randstad Holland.
De onderneming is lid van Bouwend
Nederland vakgroep Waterbouw.

Wind in de zeilen op de Poel
Aalsmeer - Vooral veel zeilevenementen worden jaarlijks georganiseerd op de Westeinder Plassen.
Voor wie deze hobby onder de knie
wil krijgen: Zeilschool Aalsmeer
aan de Kudelstaartseweg, net na
de bocht van Aalsmeer naar Kudelstaart, nodigt u/jou uit om les
te nemen. Kinderen krijgen les in

Aalsmeer - Duikteam Thamen is
een vereniging die sinds 1975 actief
bezig is met de fascinerende sport
duiken. Er is dan ook veel te doen
bij Duikteam Thamen. Er kan op allerlei niveaus getraind worden, van
beginners tot vergevorderden. Ook
zijn er allerlei specialisaties mogelijk, zoals nitrox-, decompressie en
ijsduiken. Kortom er is van alles mogelijk. Ook als je in het buitenland je
brevet hebt gehaald kun je bij Thamen terecht voor vervolgopleidingen. Duikteam Thamen maakt via
de Nederlandse Onderwatersport
Bond (NOB) deel uit van de Confédération Mondiale de Activités Sub-

aquatiques (CMAS). Het voordeel
hiervan is dat het duikbrevet internationaal erkent is en dat is weer
handig om in het buitenland duikspullen te huren en direct te gaan
duiken zonder weer eerst een opleiding te gaan volgen. Wil je een
keer een kijkje komen nemen, kom
dan gerust eens langs. Er wordt elke
donderdag van 21.30 tot 22.30 uur
getraind in zwembad de Waterlelie
aan de Dreef. Voor meer informatie
of om een afspraak te maken neem
contact op met Marc Eveleens, tel.
0297-347112 of mail marc.thamendiving@tiscali.nl . Je kunt ook de site bezoeken www.thamen-diving.nl.

Overleg
Als start voor vrijwel elke opdracht
dient het overleg tussen opdrachtgever en de firma Hulsbos. Op basis
van de wensen en eisen wordt er een
bestek en tekening gemaakt en worden de vergunningen aangevraagd.
De onderneming werkt veelal in opdracht van de overheid, waaronder
gemeenten en waterschappen. Ook
particulieren en jachthavens behoren tot de opdrachtgevers.
Uitgebreide informatie over relaties wordt op verzoek verstrekt. B.J.
Hulsbos Waterbouw heeft een magazijn-, opslag- annex technische
werkruimte waar tevens de prefabfabricage plaatsvindt. Deze producten worden later op de desbetreffende locatie verwerkt. Het bedrijf
bezit voor de uitvoering van de specifieke waterbouwwerken over twee
werkschepen die uitgerust zijn met
hydraulische kranen en over drie
pontons/dekschuiten. Meer weten?
Bel 0297-325432 of stuur een fax
naar 0297-343981.

optimisten met gele zeilen en deze bootjes heeft menigeen vast al
vaak gezien op de Poel. De Zeilschool gaat overigens verhuizen. Bij
het herinrichten van het recreatieeiland gaat bij het onderkomen van
de Windsurfclub ook ruimte gecreëerd worden voor de Zeilschool en
de zeilvereniging.

voor de brandweer een steiger gemaakt waar de boot te water gelaten kan worden.
Menig particulier maakt ook dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om de boot in de Westeinder
te laten glijden. Plannen zijn geopperd om meer van dergelijke in- en
uitlaadplaatsen aan de Poel te realiseren. Bij de herinrichting van het
recreatie-eiland gaat hier rekening
mee gehouden worden.

Watersport Vereniging
Aalsmeer heeft de vaart erin
Aalsmeer - In de luwte van het bos
van Topsvoort op de kleine poel van
de Westeinderplassen ligt de jachthaven van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Op de uitloopsteiger
staat een bord met de tekst: Passanten welkom, melden bij de havenmeester. Het havencomplex ziet
er zeer verzorgd en uitnodigend uit
en besloten wordt om even aan te
leggen. In het clubhuis zit Herman
van der Meyden. Hij is alweer enige
jaren voorzitter van de vereniging.
Op het balkom met prachtig uitzicht bij de koffie komen de verhalen vanzelf: “De Watersport Vereniging Aalsmeer is in 1943 opgericht
en heeft vele jaren het Starteiland
aan de Grote Poel in beheer gehad. Sedert 1952 is ze neergestreken aan de Uiterweg en daar is de
afgelopen 55 jaar veelal in eigen beheer hard gebouwd aan havencomplex en verenigingsleven. Door onze leden is er veel bereikt. We hebben twee grote parkeerterreinen,
een grote hijskraan voor motorboten en kajuitjachten en een kleinere in aanbouw voor open wedstrijdboten. Botenhuizen voor open wedstrijdzeilboten en mooie motorsloepen. Het clubhuis zelf is nieuw ingericht en in beheer van de actieve
barcommissie. We zijn trots op onze
al jaren actieve jeugdzeilcommissie.”
En Herman van der Meyden vertelt
verder: “Inmiddels beschikken wij
over ettelijke resqueboten, waarmee les wordt gegeven aan beginners, gevorderden en wedstrijdzeilende jeugd in zowel de Optimist als
de Splash.
En niet zonder succes. Er kwam
een Olympische deelname uit, een
Wereldkampioene en een Europees Kampioene. Dat waren alle
drie dames, we wachten nu op onze (jeugdige) mannen, die de successen van onze eerdere generaties

met vele kampioenschappen en onder meer deelname aan de Olympische Spelen in Mexico gaan herhalen. Onze verenigings-Optimisten
worden overigens volgende week
bij de opening van het seizoen vervangen door twaalf splinternieuwe
RaBo-bootjes en dankzij een mooie
donatie van het Schipholfonds kunnen we ook onze rescueboten vernieuwen. En dan wil ik het Combi
Weekend (dit jaar op 24 en 25 mei)
niet vergeten; dan zeilen er zo’n 150
kinderen wedstrijdjes met na afloop
barbecue en onze unieke bingo met
vele nautische prijzen!” Maar het
blijft toch niet bij de jeugdzeilerij alleen? “Nee, nee, zeker niet. Voor de
organisatie van het wedstrijdzeilen
zijn wij, samen met de andere watersportverenigingen in Aalsmeer
en Amsterdam, aangesloten bij de
Stichting Westeinder Zeilwedstrijden. De Stichting zetelt bij onze haven en zo komen we tot zeilwedstrijden voor open zeilboten, kajuitjachten en ronde en platbodems. Het
zeilseizoen begint traditioneel met
de wedstrijden in de Drakenklasse en vervolgens zijn er klassenevenementen of Nationale Kampioenschappen. Op de woensdagavond
wordt er door onze leden wedstrijdgezeild volgens de zg. SW-factor, waardoor de langzamere boten
evenveel kans hebben om te winnen als de snelle. En sinds vorig jaar
zeilen we ook actief met kleine radiografisch bestuurde bootjes in de
Micro Magic-klasse”. Dan is het seizoen zeker wel volgepland? “Zeker
niet. Er zijn ook nog theorieavonden,
er is een toertocht voor onze motorbootvaarders. En in het voorjaar
zijn we gastheer voor de nationale
schoonmaakdag op de Aalsmeerse wateren. Want hoewel vele leden
inmiddels uit omliggende gemeenten komen, we blijven natuurlijk een
echte Aalsmeerse vereniging!”

met vele durfals een nieuwjaarsduik
in het toen behoorlijk koude poelwater. Op maandag 2 juni beginnen
de zwemlessen en op 30 augustus
wordt er afgezwommen. Voor de
vrijzwemmers heeft het natuurbad
een grote en een kleine glijbaan en
twee springplanken, uiteraard rubber speelmateriaal en jaarlijks worden activiteiten georganiseerd, onder andere een zwemloop in samenwerking met Oceanus op 14 juni, zwemvierdaagse van 23 tot en
met 27 juni en een waterpolotoernooi op 30 augustus. De leiding van
Het Oosterbad is voor het tweede
seizoen in handen van Elianne Valentijn. Voorzitter van zwemvereniging Het Oosterbad is Piet Boom. In
het Oosterblad schrijft hij over het
jarige natuurbad: “Dit jaar bestat
ons zwembad 80 jaar. In haar lang-

durige bestaan heeft ze goede tijden, maar ook minder goede tijden,
doorgemaakt. Na de laatste vernieuwing zes jaar geleden ziet het
bad er nog steeds prima uit. Echter
financieel zit het niet mee.
De gemeente heeft de jaarlijkse
subsidie geschrapt en het seizoen
2007 was vanwege het slechte weer
geen succes.” Bij het Oosterbad is
men overigens niet voornemens bij
de pakken neer te gaan zitten. Het
zwembad gaat door. Om de kas te
spekken, op peil te houden, gaat
een groter terras gerealiseerd worden en gaan meer producten in de
verkoop genomen worden. En nagedacht wordt over het organiseren
van extra activiteiten. Goede suggesties zijn welkom! Voor meer informatie: www.hetoosterbad.nl of
bel naar 0297-327280.

Promotie Westeinder en omgeving
in Aalsmeer magazine
Aalsmeer - Jaarlijks geeft de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie
een eigen tijdschrift uit. Aalsmeer
Magazine is de naam en de oplage groeit ieder jaar gestaag. Het
Aalsmeer Magazine is de opmaat
naar het nieuwe watersportseizoen
en bevat allerlei informatie over de
Westeinderplassen, winkelen en uitgaan, evenementen, etc. Genoeg informatie om zeker een jaar lang bij
de hand te houden. Het Aalsmeer
Magazine is verkrijgbaar in het gemeentehuis en ligt klaar bij jachthavens en watersportbedrijven. Meer

weten? Kijk op www.aalsmeerwesteinder.nl. Voor het nieuwe magazine 2009 kunnen de makers altijd
mooie, ontroerende en aktievolle foto’s van op of bij de Westeinder gebruiken. Graag wordt een selectie
gemaakt voor zowel het magazine
als de nieuwe site. Inzenders maken
kans op een prijs! De winnaar van
de fotowedstrijd ontvangt van de
stichting een diner voor twee personen in grootcafé De Zotte Wilg aan
de Uiterweg, met uitzicht op de Poel.
Voor meer informatie kan de website geraadpleegd worden.

Opening voor 80ste seizoen

Duiken in Het Oosterbad
Aalsmeer - In 1928 is zwemvereniging Het Oosterbad opgericht
en vanaf de opening wordt jaarlijks
in de zomermaanden flink gebruik
gemaakt van dit natuurbad aan de
mr. Jac. Takkade. Vrijzwemmen behoort tot de mogelijkheid, maar ook
zwemlessen worden gegeven. In
2002 heeft ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan een grootschalige
renovatie plaatsgevonden. Het ontwerp in herkenbare oude stijl is gemaakt door architect Jaap Tromp.
Sinds de nieuwe look is het aantal
bezoekers aan Het Oosterbad toegenomen.
Het natuurbad in Oost vervult in
toenemende mate een welkome re-

creatie functie voor jong en oud. Het
Oosterbad ligt op een steenworp afstand van de nieuwe, nog altijd
groeiende, nieuwbouwwijk Nieuw
Oosteinde. Vele nieuwe inwoners
hebben hier een plekje gevonden of
zullen nog vinden. Vaak met jonge
kinderen. En welke ouder wil niet in
een waterrijk gebied als Aalsmeer
de kinderen zo snel mogelijk leren
zwemmen. Dat kan in Het Oosterbad dat dit jaar 80 jaar bestaat. Op
zaterdag 10 mei aanstaande wordt
het natuurbad voor het tachtigste seizoen om 14.00 uur geopend
door burgemeester Pieter Litjens.
Hij is al vertrouwd met Het Oosterbad. Op 1 januari nam hij samen
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Nu aanmelden voor de
kindervakantieweek!
Aalsmeer - Deze zomer wordt het
weer feest! Want natuurlijk is er ook
deze zomervakantie weer de kindervakantieweek! De kindervakantie
week wordt elke laatste week van
de zomervakantie georganiseerd
voor kinderen in de leeftijd 6 tot en
met 12 jaar.
De week staat garant voor vijf bomvolle dagen vol activiteiten, zoals het
bouwen van hutten, de zeskamp,
een disco en heerlijk zwemmen. Wat
allemaal nog meer op het programma staat, blijft vooralsnog een verrassing, maar dat Kim, Yvonne, Tessa en de vrijwilligers weer een leuke,
actieve en gezellige week in petto
hebben, staat vast! De kindervakantieweek vindt plaats van maandag 4
tot en met vrijdag 8 augustus en de
locatie is ook dit jaar weer jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg
90. Opgeven is noodzakelijk. Er kunnen maximaal 150 kinderen deelnemen aan de week en vol is echt vol!

Opgeven kan telefonisch via
0297-892091 op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 18.00 uur.
Nadrukkelijk vraagt de organisatie geen voicemail in te spreken. Dit
voorkomt misverstanden. Ook kunnen kind(eren) via de e-mail aangemeld worden. Een e-mail kan gestuurd worden naar kindervakantieweek@debinding.nl met vermelding
van de naam van het kind(eren) en
achternaam, adresgegevens, leeftijd en telefoonnummer. U krijgt dan
een bevestigingsmail terug. Om onduidelijkheid te voorkomen, kunnen
ouders alleen hun eigen kinderen
opgeven. W
acht niet langer en schrijf in! Want
150 kinderen is echt het maximum
en de kindervakantieweek altijd zo
vol! Opgegeven kan tot en met vrijdag 27 juni. Voor meer informatie over de Kindervakantie week
kan een kijkje genomen worden op
www.debinding.nl

Ritmische gymnastiek

Omnia groep 2B naar NK
Aalsmeer - Zondag 20 april vond
in Leeuwarden de tweede landelijke plaatsingswedstrijd voor groepen
op A en B-niveau plaats.
Die dag werd beslist welke groepen er over twee wedstrijden genoeg punten hadden verzameld om
door te stromen naar de Nederlandse Kampioenschappen in Aalsmeer
op 14 en 15 juni.
Omnia nam deel met twee groepen:
groep 3B met Melissa Lagerburg,
Natasja Rommerts, Juliëtte Veerkamp en Britt Wagenaar en juniorgroep 2B met Lotte Brouwer, Daniëlle Bubberman, Ilse Huiskens, Lisanne van den Nouland en Dominique Ramp. Groep 2B had op de
eerste plaatsingswedstrijd goed gepresteerd en een finaleplaats kon
de vijf gymnastes dan ook bijna niet
ontgaan.
De afgelopen weken was het de
groep echter onvoldoende gelukt
om in de vaste samenstelling te trainen. Dat resulteerde een hoepel/bal
oefening met een aantal grote fouten en een zevende plaats op dit onderdeel.
De knotsoefening ging een stuk beter, maar helaas ook niet foutloos;
de groep eindigde op dit onderdeel
als vijfde.
Helemaal tevreden waren Lotte, Daniëlle, Ilse, Lisanne, Dominique en

hun trainster Barbara dan ook niet,
maar de finaleplaatsen op beide
onderdelen zijn gelukkig veilig gesteld.
De groep gaat zich nu richten op de
Nederlandse Kampioenschappen in
Aalsmeer.
Voor groep 3B was het een spannende wedstrijd. De groep is dit jaar
voor het eerst met elkaar gaan trainen en komt uit bij de 10 tot 12 jarigen.
Natasja en Juliëtte hebben individueel al wedstrijdervaring opgedaan, maar voor Melissa en Brit is
dit het eerste jaar dat ze aan landelijke wedstrijden meedoen.
Door hun nog jonge leeftijd komen
laatstgenoemde gymnastes dit seizoen individueel uit in categorie 4.
De groep liet een mooie hoepeloefening zien, waarmee een keurige
negende plaats werd behaald. Een
finaleplaats zat er helaas niet in,
maar de gymnastes hebben dit jaar
met elkaar in elk geval een mooie
ervaring van ritmische gymnastiek
op groepsniveau opgedaan en zijn
goed vooruitgegaan.
Voor de junioren en de senioren van
de A/B selectie staat er vanavond,
donderdagavond 24 april, van 18.00
tot 20.30 uur een onderlinge wedstrijd in de Proosdijhal op het programma.

Voetbalcompetitie pupillen

Kampioensfeest RKDES F4
Kudelstaart - Zaterdag 19 april jl.
zou de F4 van RKDES het december
kampioenschap gaan vieren. Aan
het eind van het winterseizoen was
door de slechte weersomstandigheden het kampioensfeest tot twee
maal toe niet doorgegaan en was
besloten te wachten op beter weer.
In het winterseizoen waren ze ongeslagen gebleven en in de voorjaarscompetitie zijn ze nu een klasse hoger gaan spelen.
Ook daar doen ze nog mee om het
kampioenschap, een prima prestatie
dus! De F4, bestaande uit Tim, Marilène, Sam, Ramon, Teun, Tristan,
Kevin, Kenny en Lars hadden er
zin in. Voor de competitie stond de
wedstrijd tegen Roda 23 op het programma.
Na een goede warming up begon
de F4 voortvarend aan de wedstrijd
en ging gelijk in de aanval. Maar helaas ging het niet zo makkelijk voor
de F4 als werd gedacht en moesten ze hard werken, Roda 23 bood
goed tegenstand. Het werd een leuke gelijk opgaande strijd. Uiteinde-
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lijk schoot Sam de 1-0 erin met een
mooi afstandschot. Met deze stand
gingen de spelers ook rusten. Vlak
na de rust brak Roda 23 door en
maakten ze gelijk, 1-1. De F4 ging
op jacht naar de winnende treffer
maar het zat ze helaas niet mee.
Meerdere malen werd de lat geraakt of stuiterde de bal net naast
het doel. De eindstand bleef 1-1. De
F4 was teleurgesteld, maar na het
nemen van strafschoppen kwam de
stemming er beter in; ze waren toch
december kampioen!
Ze werden in de kantine onthaald
met ‘We are the Champions” en getrakteerd op patat en een sportdrankje.
Na een korte toespraak van Gerard
van Schaik kregen ze een prachtige
medaille omgehangen en een mooie
bos bloemen.
Voor het kampioenschap in het winterseizoen en de goede prestaties in
het voorjaarsseizoen ontvingen de
spelers namens de ouders ook nog
een mooie beker. Kortom, een echt
kampioensfeest!

RKDES E3 kampioen!

Veel belangstelling was er voor het drum-kunstwerk van weggooimateriaal.

Kunstfeest bij Kinderhof
Aalsmeer - Kinderhof Aalsmeer
bestaat vijf jaar na de fusie van de
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Afgelopen zaterdag presenteerde
de Kinderhof ter gelegenheid van
haar eerste lustrum ‘Tussen Kunst
en Kinderhof’ bij locatie de Stek in
de Meervalstraat. Met 35 kunst-

werken van weggooimateriaal, een
spelletjescircuit, geitjes en een cavia van de kinderboerderij, mooi
weer en clowns met ballonnen was
het een geslaagd feest met in totaal
zo’n 600 grote en kleine mensen. De
jongste aanwezige was 2 maanden,
de oudste 88. Kinderhof kan terugzien op een hele geslaagde dag.

Zaklopen tijdens het spelletjescircuit.

Kabouterboomhut in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Poppenspeler Koos
Wieman brengt op zondag 27 april
de voorstelling ‘Kabouterboomhut’
voor iedereen vanaf 3 jaar in het
Amstelveens Poppentheater. Een
vrolijke kabouter bouwt samen met
zijn neef een boomhut. Ze ontmoeten nieuwe vriendjes, zoals de uil en
de eekhoorn. Wat is dat voor een
dier dat zomaar door de boom klimt
en slingert? Een voorstelling over de

plaatsbepalingen: voor, achter, onder, boven, binnen en buiten en over
alles wat de kleine mens gedurende
de dag tegenkomt vanaf het wakker
worden tot het slapen gaan met bekende en nieuwe liedjes die kinderen mee mogen zingen. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Kudelstaart - RKDES E3 stond
voor de wedstrijd tegen AFC bovenaan op de ranglijst, AFC E8 tweede met vier punten verschil en nog
één wedstrijd te gaan tegen het op
plaats drie staande Legmeervogels
E8. De wedstrijd tussen de nummer één en twee en winnen of gelijk
spelen voor RKDES zou genoeg zijn
om kampioen te worden. Het was
afgelopen zaterdag gemeen koud.
Dit had ook weerslag op het begin van de wedstrijd. RKDES speelde de eerste helft tegen een straffe ijzige wind in en daardoor voornamelijk op eigen helft zonder nog
de echte passie en inspiratie. In het
publiek waren echte voetballiefhebbers aanwezig, zoals voetbalkenner
en vader Jack Spijkerman (heeft een
neusje voor wedstrijden waar het om
gaat). Beide coaches van de teams,
over en weer langs de zijlijn gestald
en gezegend met een stemvolume
waar Pavarotti jaloers op zou zijn,
braakten hun instructies uit over het
veld. Onder het publiek ontstond
de indruk dat de coaches over en
weer met elkaar aan het communiceren waren. In ieder geval trokken
de jonge spelers tzich niets aan van
deze instructies en dat had geen
nadelig gevolg voor het verloop van
de wedstrijd, althans niet voor RKDES. Na circa 12 minuten speeltijd
viel het eerste doelpunt, fraai uitgespeeld door Koen Bruske. En zo zie
je dat zo’n eerste doelpunt belangrijk is want het team kreeg direct
vleugels. De tegenstander gaf wel
tegendruk op RKDES, maar door
de sublieme rol van keeper Mat-

thew Beringel kreeg de tegenstander geen enkele kans zich te herstellen. Na twee fantastische doelpunten van Mike Jooren ging RKDES met een 3-0 voorsprong de rust
in en de ouders genoegzaam gniffelend de warme kantine in.
De tweede helft, met wind mee, begon vrij snel met een nieuwe goal uit
een corner. Tja, wie met deze goal
de annalen in gaat zal nimmer bekend worden, dit was namelijk een
eigen doelpunt van AFC. Han Ruder schoot van afstand de 5-0 in
met een vrij nonchalante uithaal van
zijn alom gevreesde linkerbeen. Het
rendement van Mike was al eerder
in het seizoen bewezen en hij onderstreepte dit door nog maar eens
de 6-0 in te schieten. Romano Baarsen sloot de wedstrijd af, zij waren
nu echt los, om circa vijf minuten
voor het einde, na een voortreffelijke solo het Salomons-oordeel te
vellen en de definitieve eindstand
neer te zetten op 7-0. “We are the
Champions” klonk het in de kantine van RKDES en “We” is het toverwoord van dit elftal. Geen eigen
gewin maar elkaar de kansen gunnen, de successen delen en samenspelen is wel de belangrijkste kracht
van dit elftal geweest het afgelopen
seizoen. Dit moet natuurlijk op het
conto geschreven worden van trainer Sjaak Kok en leiders Han Jooren
en John Buskermolen. RKDES E3
bestond 2007/2008 uit: Mike Jooren,
Kas Buskermolen, Matthew Beringel, Nils Noordam, Niels Piller, Romano Baarsen, Han Ruder en Koen
Bruske.

Wedstrijdturnen sv Omnia 2000

Net geen NK medaille
voor Maryse van Balen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd in Amsterdam het bondskampioenschap voor turnsters van de
vierde divisie gehouden. Uit de selectie wedstrijdturnen van sv Omnia hadden Maryse van Balen en
Robin van As zich gekwalificeerd
voor deelnamen aan het NK. Beide
turnsters komen uit in de categorie pupillen 2 (geboortejaar 1997). In
deze categorie is de oefenstof voorgeschreven en turnen alle turnsters dezelfde oefenstof. De loting
had bepaald dat beide turnsters hun
wedstrijd moesten beginnen op het
onderdeel balk. Daarbij kwam voor
Robin nog de moeilijke taak om als
eerste turnster de wedstrijd te moeten starten. Zij turnde een redelijke
oefening, viel er gelukkig niet vanaf maar had een grote balansverstoring na de radslag. Maryse begon
haar wedstrijd subliem. Een bijna
perfecte oefening leverde haar de
hoogste toestelscore op, een 9,10.
Hun vrije oefening op muziek turnden zij beiden naar behoren. Maryse
liet twee keer een nette handstandoverslag over Pegases zien maar de

jury was helaas wat zuinig met de
punten. Robin haar tweede overslag
was duidelijk beter dan haar eerste uitvoering. Robin eindigde haar
wedstrijd met een nette brugoefening. Tussen de tweeënveertig deelneemsters eindigde zij als achttiende. Maryse gaf op haar laatste toestel alles. Ook op dit toestel turnde
zij een perfecte oefening. Achteraf
bleek dat zij 0,3 punt aftrek gekregen had omdat er niet volgens de
voorgeschreven oefenstof geturnd
was. Vreemd dat zij pas nu hiervoor
bestraft werd en niet al tijdens eerdere wedstrijden. Ook bleek de oefenstof op twee manieren geïnterpreteerd te kunnen worden.
De hoofdjury was onverbiddelijk en
bleef bij de 0,3 punt aftrek. Helaas
kwam Maryse hierdoor net tekort
voor een bronzen medaille. Haar
vierde plaats was ook mooi, maar
met een bijsmaak.
Voor beide turnsters zit het wedstrijdseizoen erop en gaan zij zich
nu voorbereiden op het aanleren
van de nieuwe oefenstof voor het
volgend jaar.

Robin van As (links) en Maryse van Balen.

In kader Cultureel Erfgoed jaar

Projectweek Samen Een
Aalsmeer - Maandag 14 april is
het jaarlijks project over ons Cultureel Erfgoed van start gegaan. Elke groep is zich gaan verdiepen in
en stukje cultuur en historie van
Aalsmeer. De groepen 1 en 2 bezochten vrijdag 18 april kinderboerderij Boerenvreugd. Daar kwamen
ze van alles te weten over dieren.
Waar ze wonen, hoe ze voelen en
wat ze eten. Groep 3 is in groepjes
op pad gegaan langs de monumenten in het dorp. Groep 4 bezocht de
palingrokerij. Rekelhof zelf nam de
tijd om te vertellen over zijn bijzondere beroep. Er was weer genoeg te
zien in zijn aquarium. Dat zwemt allemaal rond in de Westeinder.
Groep 5 ging de watertoren beklimmen. Tot halverwege, omdat een torenvalk aan het broeden was op het
dak. Groep 6 is naar de Historische

Tuin geweest om van alles te leren
over het ontstaan van ons typisch
Aalsmeerse landschap. De tweede
helft van de ochtend lieten de kinderen zich door Henk van Leeuwen
rondvaren op en rond de Westeinder waarbij Henk ook nog zeer veel
wetenswaardigheden aan de kinderen wist te vertellen. Groep 7 bezocht het Fort Rijsenhout. De leerlingen hadden hun eigen camera
mee en hebben op school hun eigen fotocollage gemaakt onder leiding van Conny Fransen. Groep 8
is woensdagmorgen vroeg naar de
bloemenveiling geweest. Ze hebben
daar vooral veel bloemen gezien!
Maandagavond 21 april is deze leuke projectweek Cultureel Erfgoed
Aalsmeer afgesloten met een gezellige inloopavond op school waar alle
uitstapjes tentoongesteld waren.
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Extra lange meivakantie
vol sport en spel bij ESA
Aalsmeer - Bijna is het meivakantie, een extra lange deze keer van
maandag 28 april tot en met dinsdag 5 mei. De schooljeugd kan zich
gaan vermaken met allerlei activiteiten die in de accommodaties van de
ESA BV Aalsmeer worden georganiseerd. In De Proosdijhal Kudelstaart
zijn er deze vakantie wel drie sporten spelinstuiven. Op maandag 28
april, maandag 5 en donderdag 8
mei kan er weer naar hartelust gespeeld en gesport worden door kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De
kinderen zijn van harte welkom tussen 9.30 en 12.00 uur. Entree is per
kind 2 euro en met een patatje en
glas limonade erbij betaalt men 3.50
euro. Ouders zijn uiteraard ook van
welkom om een oogje in het zeil
te houden op de tribune of mee te
spelen.
Extra vrijzwemmen
In De Waterlelie kan er extra worden
vrijgezwommen. Op maandag 28 en
dinsdag 29 april van 10.30 tot 14.30
uur en op vrijdag 2 mei van 10.00
tot 13.00 uur. In de tweede week op
maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 mei van 10.30 tot14.30 uur, op
donderdag 8 mei van 12.00 tot 14.30
uur en vrijdag 9 mei tussen 10.00 en
13.00 uur. Op de extra vrije dag dinsdag 13 mei is het bad ook open voor
vrijzwemmen van 10.30 tot14.30 uur.
De kinderen van 4 tot en met 15 jaar
betalen het speciale tarief van 3.10
euro per keer, kinderen tot 1 jaar zijn
gratis en de toegang voor 2- en 3jarigen is 1.20 euro.
Baby en peuter-zweminstuif
Ook voor de allerkleinste klantjes

heeft De Waterlelie een leuke activiteit georganiseerd. Samen met ouders, grootouders of oppas zijn de
kinderen van 0 tot 4 jaar van harte
welkom tijdens de baby en peuterzweminstuiven op donderdag 8 mei
van 9.00 tot 10.30 uur. Tijdens de instuif is er volop ruimte om te spelen,
er worden regelmatige leuke liedjes
gezongen en korte spelletjes georganiseerd.
Deze instuif is bij uitstek geschikt
om eens kennis te maken met het
baby en peuterzwemmen. De entree
bedraagt 4.80 euro voor kind en begeleider.
Borstcrawllessen en minisnorkelen
In deze meivakantie is er volop gelegenheid om mee te doen met extra
lessen voor borst- en rugcrawl en
snorkelen. Deze cursussen worden
aangeboden in een set van 2 keer
45 minuten les inclusief vrijzwemmen tot 14.30 uur. De lessen zijn op
de maandagen 28 en 5 mei van 9.45
tot 10.30 uur. De kosten zijn 11.20
euro per kind en moeten bij inschrijving voldaan worden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, maar vol is vol!
Op Koninginnedag 30 april en hemelvaartsdag 1 mei is zwembad De
Waterlelie gesloten. Op beide Pinksterdagen 11 en 12 mei is het bad
geopend voor banenzwemmen en
familiezwemmen van 10.00 tot 13.00
uur.
Informatie over alle activiteiten
en exacte openingstijden van het
zwembad kan contact opgenomen worden met de receptie: 0297322022 of neem een kijkje op: www.
esa-aalsmeer.nl.
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Kleuters Jozefschool op
bezoek bij boer Albert

Vrijdag open repetitie
jeugdorkest Jong Sursum
Aalsmeer - Jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum is op zoek naar
nieuwe leden.
Vrijdag 25 april is er weer een open
repetitie van 18.45 tot 19.45 uur in
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.
Als je een keer een instrument wilt
uitproberen kom dan langs op de
open repetitie.
Als je al een instrument bespeelt en
het lijkt je leuk om in een groep te
spelen, dan kun je tot de zomervakantie 2008 gratis komen meespelen bij het jeugdorkest. Kom het gewoon proberen! Iedere vrijdag wordt
er gerepeteerd onder leiding van dirigent Dick Hesselink. Er zijn altijd
een paar ervaren muzikanten aanwezig die je graag op weg helpen.
Zij zijn tenslotte zelf ook jong begonnen.
Scholenbezoek
De afgelopen week werd basisschool Jozefschool en de Hoeksteen
bezocht door dirigent Dick Hesselink een groepje muzikanten.
In het lesprogramma werd verteld
hoe geluid ontstaat en hoe je geluid uit een muziekinstrument kunt

krijgen. Het verschil tussen koperen
blaasinstrumenten en houten instrumenten werd uitgelegd en gedemonstreerd. Op het einde van de
les kon iedereen een instrument uitproberen, en dat lukte meestal heel
erg goed.
Op zaterdag 19 april stonden jongeren van de muziekvereniging met
een kraampje bij de open dag van
muziekschool de Hint. Er was veel
belangstelling van kinderen die een
muziekinstrument willen gaan leren bespelen. En er werd enthousiast gebruik gemaakt van de gelegenheid om de muziekinstrumenten uit te proberen. Vrijdagavond
kan dat weer en dan kun je ook informatie krijgen over de vereniging.
Wanneer je lid bent van de muziekvereniging kun je, wanneer je woont
in Aalsmeer of de Haarlemmermeer,
korting krijgen op het lesgeld bij de
muziekschool. De muziekvereniging heeft een aantal instrumenten
beschikbaar voor leden. Als je een
paar maanden les hebt gehad kun
je komen meespelen bij het jeugdorkest.
Foto: Jeroen van Oudenallen.

Zit er muziek in jou?

Djembé workshop voor
tieners op de Zolder
Meidenmiddag vol chocola!
Kudelstaart - Woensdag 16 april
was het weer tijd voor de maandelijkse meidenmiddag op De Binding
Zolder in Kudelstaart. Dit keer stond
de middag, georganiseerd voor tienermeiden vanaf 10 jaar, in het teken van de chocola. De middag begon met het maken van overheerlijke chocolade brownies, terwijl dat
in de oven stond te wachten werd
aandacht besteed aan het gezicht.
Deze werd helemaal ingesmeerd
met een heerlijk chocolade masker.
Aangezien het masker even tijd nodig had om zijn werk te doen werd
er in de zithoek een echte meidenfilm gekeken. Onder het genot van
warme chocolade melk en een stuk
brownie, werd er gekeken naar Hillary Duff in A Cinderella Storu.
In mei wordt alweer de laatste mei-

denmiddag van dit schooljaar georganiseerd. Op 21 mei kunnen alle tienermeiden zich opgeven voor
Fotomodel voor 1 dag! Tijdens deze meidenmiddag wordt een eigen
fotoshoot georganiseerd. De kosten
voor de meidenmiddag zijn 2,50 euro dat is inclusief een cd met alle gemaakte foto’s. Opgeven kan via onderstaande contact gegevens. Voor
meer informatie over de meidenmiddag of een van de andere activiteiten op De Binding Zolder, kan contact opgenomen worden met Kim
Verschueren via: kim@debinding.nl
of bel op dinsdag– woensdag of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00
uur naar 0297-892092. Neem ook
eens een kijkje op www.debinding.
nl voor het overzicht van de activiteiten in Aalsmeer en Kudelstaart.

Aalsmeer - Schuilt er in jou een
muziektalent? Ontdekt het tijdens
de djembé workshop op De Binding
Zolder! Op zaterdag 17 mei organiseert de Binding Zolder in samenwerking Kelsie van Djembikkels een
djembé workshop voor tieners! Tijdens de twee uur durende workshop leren de deelnemers alles over
djembé spelen, de techniek en de
basisritme.
Het belooft een gezellige muzikale middag te worden. De workshops
is bedoeld voor tieners vanaf 10 jaar
en is van 14.00 tot 16.00 uur. En er
kunnen maximaal 35 deelnemers
aan deelnemen.
De workshop gaat alleen door bij
minimaal 10 deelnemers.

Met de opbrengsten van de vrijmarkt kunnen nieuwe spullen aangeschaft worden en leuke activiteiten georganiseerd worden. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met Kim Verschueren via kim@debinding.nl of 0297892091 op dinsdag- woensdag- of
vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00
uur bereikbaar.

Eerste paal in
De Rietlanden
Kudelstaart - Vandaag, donderdag
24 april, om 14.00 uur gaat de eerste officiële paal de grond in voor
het nieuw te bouwen combinatiegebouw voor de basisscholen Antonius en OBS en kindercentrum Kinderhof in de wijk De Rietlanden. Tevens wordt de naam onthuld van
het nieuwe onderkomen voor kinderen. Na afloop wacht een feestdrankje in het dorpshuis.

Aalsmeer - Op dinsdag 15 april
gingen de kleutergroepen van de
Jozefschool op bezoek bij boer Albert. Boer Albert heeft een boerderij in De Kwakel, dus de groepen ingen er met auto’s heen. Gelukkig
kon elke klas genoeg ouders vinden om de kinderen naar de boer
te brengen. De natuurouders hadden bij de boer alle onderdelen al
super neergezet, zodat elk groepje alles prima kon vinden. Het ‘pad’
begon in de koeienstal. Boer Albert
vertelde allereerst iets over de koeien en de kinderen mochten daarna
nog ‘snoepjes’ geven aan de koeien.
Veel kleuters durfden het aan, maar
schrokken vervolgens zo van die
grote tong, dat de meeste snoepjes
op de grond vielen. De kinderen waren allemaal zeer onder de indruk

van die grote beesten, die stonden
te herkauwen en te loeien.
Een van de natuurouders vertelde vervolgens waar welk onderdeel
was en hoe je het pad moest gaan
lopen. Toen kon ieder groepje met
zijn ouder naar het desbetreffende
onderdeel.
De kinderen mochten onderweg
de lammetjes en de schapen aaien
en op een echte tractor zitten. Veel
kinderen wilden ineens wel boer of
boerin worden!) Daarnaast konden
de kinderen in de voeldoos allerlei
dingen voelen die met de boerderij
te maken hadden.
Het was een leuk bezoek. Alle natuurouders en de ouders die de kinderen en begeleiders erheen gereden hebben: Bedankt namens alle
kleuters van de Jozefschool!

Skeelertraining voor jeugd
Kudelstaart - Wil jij goed leren
skeeleren en ben je tussen de 6 en
12 jaar? Kom dan op dinsdagavond
13 mei naar de skeelerbaan aan de
Wim Kandreef. Je krijgt dan een leuke en goede training van ervaren
instructeurs van de schaatsverenging VZOD. Je leert op spelenderwijs kennismaken met skeeleren. Er
is één gratis proefles en daarna kost
een abonnement 30 euro. Hiervoor
kan je elke dinsdagavond van 18.45

tot 19.45 uur skeeleren. Het seizoen
loopt van 13 mei tot en met 16 september. Er is geen training in de vakanties van de basisscholen. Iedereen is welkom. Kom op iets wat rolt
en met een helm naar de skeelerbaan. Als het regent gaat het niet
door, de baan wordt dan glad. Als
je nog vragen hebt, kan je bellen
naar Eline van der Zwaard, tel. 0297322487 of stuur een mailtje naar elinevanderzwaard@hotmail.com.

Voor meer informatie over de kosten of om deelnemers op te geven
kunt u contact opnemen met Kim
Verschueren van Stichting de Binding - De Binding Zolder. Telefonisch te bereiken op dinsdag– of
vrijdagmiddag tussen 13.30 en 18.00
uur via0297-892091. Voor opgeven
kan een e-mail gestuurd worden
naar kim@debinding.nl met daarin
de volgende gegevens: Naam, volledige adres gegevens, leeftijd en
telefoonnummer. Voor meer informatie over het werk van Stichting
de Binding jeugd- en jongerenwerk
kan een kijkje genomen worden op
www.debinding.nl Voor meer informatie over Djembikkels, zie: www.
djembikkels.nl

Groep 8 Samen Een op kamp!
Aalsmeer - Het is alweer bijna het
einde van het schooljaar, dus zoals
elk jaar is groep 8 van Samen Een
op kamp geweest.
Op 8 april ging groep met oudste
leerlingen van de school met de bus
naar Texel. Met de boot over en daarna op de fiets naar het strand! Het
was zonnig weer en op het strand
was het dan ook goed uit te houden.
Nadat er een mooi jutters kunstwerk
was gemaakt, ging de reis naar de
kampeerboerderij. Na de maaltijd
was er een bosspel en de kinderen waren nog lang niet moe en het
blijf dan ook nog lang onrustig in de
slaapkamers. Op woensdag stond
er een tocht met de garnalenboot
en een bezoek aan het juttersmuseum op het programma. Met het

Muffins bakken tijdens inloop
op De Binding Zolder
Kudelstaart - Het is bijna Koninginnedag en natuurlijk ook in Kudelstaart. Op de Binding Zolder zal
er, net zoals vorig jaar, weer een
Oranje inloop zijn maar de medewerkers gaan zich ook voorbereiden
op de vrijmarkt. Op dinsdag 29 april
is er oranje inloop voor tieners. Om
14.00 uur gaat de deur open en kan
je naast het gebruikelijke computeren, tv kijken, tijdschriften lezen
enzovoort ook mee doen met allemaal leuke spelletjes! Natuurlijk is
er voor iedereen wat te drinken en
iets lekkers.
Tijdens de inloop gaan de bezoekers ook muffins bakken om deze volgende dag te kunnen verkopen tijdens de Koninginnedag braderie. Daarnaast zullen de tieners
ook andere dingen gaan maken om
te verkopen. Want De Binding Zolder gaat ook staan op de vrijmarkt
die in Kudelstaart wordt georganiseerd op woensdag 30 april. Tijdens
deze vrij markt gaat de groep zelfgemaakte dingen verkopen. De opbrengst hiervan is voor De Binding
Zolder.
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Toneelvereniging Genesius

Jeugd speelt ‘Hoezo geschiedenis’
De Kwakel - De jeugd van toneelvereniging Genesius is al weer enige tijd bezig met repeteren. Dit keer
wordt de voorstelling ‘Hoezo geschiedenis’ voor kinderen vanaf 7
jaar ten tonele gebracht. Het is een
stuk met een knipoog naar de geschiedenis. Personen die niet in de
zelfde tijd geleefd hebben komen
elkaar tegen en met de historische
feiten wordt ook nogal eens gesjoemeld. Wist u bijvoorbeeld dat Rembrand kleurenblind was en Vincent
Van Gogh kleurendoof? Dat krijg je
er van als je bij het scheren je oor

afsnijdt. Columbus wordt door koningin Bintje op ontdekkingsreis gestuurd om een nieuw soort voedsel
te vinden. Altijd maar groenten, zonder iets anders erbij is ze zat. Er is
echter een klein probleem. Columbus is bang voor water en hij wordt
de zee op gestuurd om een nieuw
continent te ontdekken! De uitvoering is op vrijdag 25 april in dorpshuis De Quakel.
De aanvang is 19.00 uur, zaal open
om 18.45 uur. Na afloop is er disco tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis.

mooie weer werd de boottocht een
groot succes (er werden zelfs zeehonden gespot) en bij het verhaal
van de jutter luisterde iedereen aandachtig. ’s Avonds een hele spannende speurtocht en daarna warme
chocomel bij het kampvuur.
Op donderdag, met heel mooi weer,
werd er flink gefietst over Texel. Iedereen genoot en onderweg was er
een tussenstop voor een pannenkoek en werd er ook nog gespeeld
op het strand. Natuurlijk werd het
kamp afgesloten met een bonte
avond en disco waar iedereen zich
lekker kon uitleven. Op vrijdag werd
de terugreis alweer ingezet en was
iedereen heel erg moe, maar allen
kijken wel terug op een zeer geslaagde week!
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Voorjaarsrapport Elsevier en GFK

Vrijehuizenmarkt in beweging
met uniek koopruilconcept

Aalsmeer - Etos is dé beste drogist van Nederland. Dit blijkt uit het
Voorjaarsrapport van Elsevier Retail en GFK Panel Services, dat vrijdag 18 april is verschenen. In het
jaarlijkse onderzoek spreken 2200
consumenten hun waardering uit
over de landelijke drogisterijketens.
Klanten zijn de jarenlange inspanning van Etos op het gebied van service, keuze en lage prijzen gaan inzien én waarderen, waardoor de
drogisterijketen na elf jaar het stokje van DA mag overnemen. De drogisterijketens zijn in het onderzoek
beoordeeld op aspecten als deskundigheid en vriendelijkheid van
personeel, de keuze van artikelen,
sfeer en netheid van de winkels,
prijzen en aanbiedingen. Etos doet
het op alle aspecten goed en weet
zelfs als enige de score op alle punten te verbeteren; alle andere ketens scoren lager dan een jaar ge-

Aalsmeer - Voor de tweede keer
in zijn opmerkelijke carrière brengt
ondernemer Egbert Hennen, de
man die zes jaar geleden succesvol een aanval deed op het hoge
courtagetarief, de makelaarswereld
én dus de woningmarkt in beweging. Het nieuwe concept van Hennen pakt niet alleen de stagnatie op
de woningmarkt aan, maar zal ook
een nieuw en gedegen wapen blijken te zijn in de strijd tegen de dagelijkse files. Hennen gaat ervoor
zorgen dat meer mensen dichter
bij hun werk kunnen wonen, waardoor er aanzienlijk minder kilometers worden verreden. En dat is ook
goed voor het milieu! Vanaf deze
week lanceert Hennen’s franchiseketen Vrijehuizenmarkt (meer dan
zeventig vestigingen in het land)
een nieuw concept dat ervoor gaat
zorgen dat consumenten gelijktijdig ‘kopen’ en ‘verkopen’: ze ruilen!
De filosofie van Hennen achter zijn
idee is dat mensen die dicht(er) bij
hun werk wonen gelukkiger zijn dan
anderen, want ze besparen zich tijd
en geld, en dus heel veel stress. Getuige de dagelijkse files kunnen tallozen hun droom echter niet waar
maken. Tienduizenden automobilisten rijden dagelijks van A naar

Etos beste drogist 2008!
leden. Etos heeft dit jaar een langverwachte sprong gemaakt naar de
eerste plaats en scoort vooral beter
in voordeel én service. DA en Dirx
nemen de tweede en derde plaats
in van de top drie, gevolgd door
Schlecker, Kruidvat en Trekpleister.
Jan van Dam, Algemeen Directeur
van Etos, is ontzettend blij met het
behaalde resultaat. “De stemming
bij Etos is uitgelaten. We zijn trots
dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd. We hebben ons de afgelopen jaren enorm ingespannen om
ons op alle facetten te verbeteren en
dat betaalt zich nu terug. We hebben ons ingezet om klanten bewust
te maken dat ze bij ons het beste
uit zijn vanwege onze scherpe prijskwaliteitverhouding. Ons doel is behaald: het feit dat Etos door consumenten is verkozen tot beste drogist
van Nederland, geeft aan dat klanten onze inzet waarderen.”

Lezing Marianne Knecht
met thema ‘Vrijheid’
Aalsmeer - Naast een aantal lezingen op uitnodiging, waarvan onlangs één in Dubai, zal de Aalsmeerse schrijfster Marianne Knecht deze maand zelf een lezing verzorgen
naar aanleiding van haar debuutroman De lijfeigenen. Zowel het boek,
met als achtergrond de Tweede Wereldoorlog, als het thema sluiten aan
op de komende herdenking van 4
mei en de 5 meiviering.
Via een korte inleiding met de nadruk op ‘Vrijheid’ zal de schrijfster
enkele teksten uit haar boek toelichten, die op het thema van toepassing zijn. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen van allerlei aard over het schrijven op zich
en natuurlijk over het boek zelf. De
auteur is kort na het verschijnen van
De lijfeigenen benaderd voor een

tv-documentaire. Het ligt in de bedoeling dat deze nog te maken documentaire later dit jaar door de nps
zal worden uitgezonden in het programma ‘Andere tijden’. Tijdens de
lezing zal de schrijfster ook dit onderdeel onder de aandacht brengen. De lezing vindt plaats op de
zolder van een bijzondere locatie
op maandagmorgen 28 april vanaf
10.00 uur.
In verband met het beschikbare aantal plaatsen is het wenselijk
dat belangstellenden zich aanmelden via de website van de auteur:
www.marianneknecht.nl onder het
kopje: agenda, waar verdere informatie te vinden is. De entree is vijf
euro, inclusief koffie of thee. Tevens
wacht elke gast een speciale Russische lekkernij.

Maatschappelijke stage bij afvalbedrijf

Westplas-leerlingen op
‘zoek’ naar zwerfafval
Aalsmeer - Op woensdag 16 en
donderdag 17 april hebben 120 vmbo-leerlingen van het Wellantcollege De Westplas de milieustraat en
de compostering van De Meerlanden bezocht. Aansluitend hebben
de leerlingen rond hun school in
Aalsmeer zwerfvuil opgeruimd. Deze dagen vonden plaats in het kader
van de maatschappelijke stage van
de tweedeklassers. Twee middagen achter elkaar trokken de leerlingen van De Westplas verschillende wijken in Aalsmeer in om zwerfvuil uit het straatbeeld te verwijderen. Met de zwerfafvalactie hebben de leerlingen bijna 200 kilo
aan zwerfvuil opgehaald. Na afloop
kreeg de school van De Meerlanden
het benodigde materiaal om zwerfafval professioneel op te blijven ruimen: vuilgrijpertjes, veiligheidsvestjes, vuilniszakken en handschoenen. Op deze manier kan de school
haar schoolplein en omgeving ook
in de toekomst schoonhouden. De
leerlingen hopen dat de inwoners
van Aalsmeer hun goede voorbeeld

gaan volgen. Voorafgaand aan de
zwerfafvalactie bezochten de leerlingen in de ochtend de milieustraat
en de compostering van De Meerlanden in Rijsenhout voor een rondleiding. Hier konden zij onder andere zien hoe groente-, fruit-, en tuinafval wordt verwerkt tot compost,
dat daarna weer geschikt is om op
het land of in de tuin te gebruiken.
“Wij hopen dat onze leerlingen na
het zien van de afvalverwerking en
vervolgens het afval zelf op te ruimen bewuster met hun leefomgeving om zullen gaan”, aldus Frank
Beijnvoort van De Westplas.
De Meerlanden houdt deze acties
regelmatig op scholen in de gemeenten waar zij afval ophaalt. Het
bedrijf vindt het belangrijk dat kinderen zich op jonge leeftijd bewust
worden van de afvalproblematiek en
het nut van afvalscheiding. Veel afval dat gescheiden wordt ingezameld kan immers weer dienen als
grondstof voor nieuwe producten.
En daarmee spaar je het milieu.
Foto: De Meerlanden.

Wittebol Wijn klaar voor zomer!
Aalsmeer - Afgelopen maandag
waren een kleine 200 klanten van
Wittebol Wijn te gast op de jaarlijkse
voorjaarswijnproeverij in de mooie
showroom van Bruinsma Hydrokultuur in De Kwakel. De voorjaarsproeverij kon niet op een beter tijdstip beginnen dan afgelopen maandag, lekker zonnetje en iedereen in
de stemming voor de volop aanwezige witte en rosé wijnen. Ruim 100
wijnen stonden uitgestald over negen tafels. Het assortiment wijnen
kwam uit landen als Frankrijk, Chili, Spanje, Zuid-Afrika, Hongarije en
Oostenrijk. Achter de negen tafels
stonden importeurs om tekst en uitleg te geven over verschillende wijnen.
Speciale gast
Op tafel zeven stonden wijnen van
het Elzas huis Fernand Engel. Dit
befaamde domein is gelegen in het
plaatsje Rorschwihr, noordelijk van
de stad Colmar. De familie Engel
heeft totaal 40 hectare in productie, verdeeld over vele verschillende
wijngaarden in de regio. Alle druiven worden met de hand geplukt.
Domaine Engel is een echt familiebedrijf, waar de derde generatie in
1998 het roer heeft overgenomen,
maar zich voor de dagelijkse praktijk
nog gesteund weet door de tweede.
Schoonzoon Xavier heeft oenologie
gestudeerd in zijn geboortestreek
de Loire en heeft zich tot doel gesteld samen met zijn vrouw Sandrine hun wijnen aan de top van de Elzas te brengen. Zij verstaan als geen
ander de kunst om de wijnen van diverse percelen te vermengen en zo
jaarlijks een constante hoge kwaliteit te bereiken. De resultaten van
de laatste jaren zijn verbluffend: wijnen die een toonbeeld zijn van zuiverheid, elegantie, finesse en evenwicht. Sinds enkele jaren wordt de
biodynamische productiewijze op
alle veertig hectare wijngaard toegepast. Speciaal overgekomen was
Xavier Baril om op de proeverij als
speciale gast aanwezig te zijn. Hij
liet de aanwezige proevers met zo’n
15 wijnen uit de Elzas kennis maken. In het Frans en Engels bleven de verhalen uit zijn mond komen. Zeer boeiend! Van de traditionele Pinot Blanc, Gewurztraminer
en Pinot Gris tot en met de Grand
Cru’s en de overheerlijke Vendanges Tardives wijnen, de absolute top
op het gebied van edelzoete wijnen.
Zijn bezoek werd zowel door Dirk
van Zoolingen als de bezoekers zeer
op prijs gesteld. Op de tafel met de
wijnen uit Chili stonden ook de serie
‘wijnen van de maand April’ Tarapaca. Vooral de viognier blend was
een topper van deze tafel, de wijn
stuift het glas uit. Deze serie heeft

zich in de maand april al terecht bewezen als wijn van de maand. Deze aktie loopt nog tot eind april. Verder was er een tafel met alleen maar
rosé’s. Franse, Italiaanse, Zuid-Afrikaanse en Australische rosé’s stonden hier gebroederlijk naast elkaar,
iedereen kon de verschillen dan ook
goed beoordelen.
Aspergetip Picpoul
Na het laatste bezoek van Dirk met
zijn collega inkopers op de wijnbeurs Vinisud in Montpellier, waren nu ook de nieuwe aanwinsten
te proeven. De nieuwe jaargangen
van Chateau du Donjon uit de Minervois met de overheerlijke nieuwe rosé 2007. Uit de Corbieres een
drietal wijnen van het wijnhuis Vieux
Parc. De ‘grote’ Bessiere wijnen waren op de tafel te proeven met zes
verschillende soorten met als topper de Collection 2005. Als speciale asperge tip stond van Domaine
de Montredon de Picpoul de Pinet
op tafel. Een sappige en verkwikkende wijn met heerlijk exotisch
fruit, een toppertje! Verder nog een
drietal wijnen uit Costieres de Nimes, Chateau Vessiere.Al deze wijnen vonden gretig aftrek. Zuid-Afrika was met twee tafels goed vertegenwoordigd. Eén tafel met wijnen
van Knorhoek en Provenance waar
vooral de Shiraz een mooie uitschieter van deze tafel was. Op de andere
Zuid-Afrikaanse tafel waren wijnen
van Boschendal, Buitenverwachting,
klein Constantia en Vergelegen te
proeven. Ook de eigen import wijnen uit Hongarije van Hube Szeremley en Setzer uit Oostenrijk stonden
weer uitgebreid op de tafel te proeven. Van het wijnhuis Bourdic waren weer een aantal zeer succesvolle wijnen te proeven. De verfrissende Grenandise rood en Rosé, beide
gekoeld te drinken! De overheerlijke Racine wijnen en de mooie houtgelagerde Merlot Boisé. Het geheel werd opgesierd met de aanwezigheid van Aspergehof Noordam uit Woubrugge. Lekkere asperges waren er te proeven gecombineerd met de overheerlijke Picpoul
de Pinet en de Pinot Blanc van Engel. De presentatie van het aspergehof werd door de aanwezigen zeer
op prijs gesteld. De voorjaarsproeverij kon met al dit lekkers succesvol worden afgesloten en al de gasten gingen met een voldaan gevoel
naar huis. Dirk en Linda van Zoolingen en Medewerkers zijn met alle witte en rosé wijnen klaar voor de
zomer. Kijk voor de proefnotities van
alle wijnen op www.wittebolwijn.nl
of kom langs in de winkel in de Ophelialaan 116 voor meer informatie.
Foto’s Mark Simoons.

Jaarvergadering en dagje Utrecht

Seizoenprijs Ons Aller Belang
voor Klaas Spaargaren
Aalsmeer - De laatste klaverjasavond van dit seizoen van buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg in het Parochiehuis is gewonnen door Barend Wegman met 5476
punten. Op twee is Huub Bouwmeester geëindigd met 5466 punten, op drie Klaas Spaargaren met
5377 punen, op vier Kees Kuggeleyn met 5269 punten en op vijf Piet
van de Meyden met 5236 punten.
De poedelprijs was voor Gerard van
de Velden met 3187 punten. De seizoenprijs is gewonnen door Klaas

Spaargaren. Bij het pandoeren behaalde Arie Spaargaren de hoogste
eer, gevolgd door Dora Wittebol, tevens seizoen-kampioen.
Maandag 28 april houdt de buurtvereniging haar jaarvergadering bij
Watersport Vereniging Aalsmeer
aan de Uiterweg. De aanvang is
20.00 uur. Woensdag 4 juni tot slot
staat de jaarlijkse reis van de buurtvereniging op het programma. Het
wordt een dagje Utrecht. Opgeven
kan bij Elly Spaargaren en Klaas Joren.

B om op hun werk te komen, terwijl anderen juist het tegenovergestelde traject afleggen. Hennen gaat
met het nieuwe concept ‘Te ruil’ die
mensen bij elkaar brengen. Filerijders die dichterbij hun werk willen
wonen kunnen deze wens kenbaar
maken op www.koopwoningteruil.
nl of www.vrijehuizenmarkt.nl. Ze
zetten daarmee hun huis ‘te koop’,
maar die’ verkoop’ vindt pas plaats
als ze via de hulp van Hennen erin
zijn geslaagd een gelijkwaardig huis
dichterbij het werk te vinden.
Het grote voordeel van dit systeem
is dat consumenten nooit meer het
risico lopen kortere of langere tijd in
het bezit te zijn van twee huizen en
de daarbij behorende dubbele hypotheeklasten. Er wordt ‘gekocht’
én ‘verkocht’ op hetzelfde moment;
koopwoningruil dus, na een geslaagde match.
Vo o r d e v r i j e h u i z e n m a r k t i n
Aalsmeer, Uithoorn en omstreken
verstrekken Sancho Latumahina en
Krista Mallée graag meer informatie. Adres en gegevens zijn: Rastraat
8 in Aalsmeer, tel. 06-28728582, email sancho@vrijehuizenmarkt.nl.
Kijk voor het totale woningaanbod
op de website: www.vrijehuizenmarkt.nl.

‘Match’ Beursvloer Aalsmeer-Uithoorn

Westeinder Adviesgroep
sloopt en bouwt flettehok
Aalsmeer - Naar aanleiding van de
succesvolle Beursvloer AalsmeerUithoorn van 18 oktober 2007 werd
recent de match uitgevoerd tussen
de Westeinder Adviesgroep en de
Historische tuin. Vier medewerkers
van de Westeinder Adviesgroep gingen één dag niet naar kantoor, maar
staken hun handen flink uit de mouwen en sloopten in een ochtend het
flettehok van de Historische Tuin.
In de middag hebben zij een eerste
aanzet gedaan voor de nieuwbouw
flettehok Ter informatie: een flettehok is een voorloper van de hedendaagse kassen gemaakt van boomstammetjes bedekt met riet. In het
verleden dé manier om violieren te
laten overwinteren.
Heeft u ook zin om aan de slag te
gaan bij de Historische Tuin? De me-

dewerkers kunnen hulp gebruiken
en zoeken nog bedrijven/groepjes
mensen die een dagje willen komen
klussen. Daarnaast zoekt de Tuin
voor het komende seizoen, mensen
die aan de kassa willen zitten en
die mensen willen ontvangen. Ook
zoekt het tuinbouwmuseum iemand
die handig is met hout en graag
wil komen klussen. De Beursvloer
Aalsmeer Uithoorn was een initiatief
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer. Op de Beursvloer, in de
foyer van Endemol, zijn ruim 60 matches gemaakt tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld.
Meer informatie over de Beursvloer,
de uitgevoerde matches en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
is te vinden op www.beursvloeraalsmeer-uithoorn.nl.

Talentenveiling groot succes
Aalsmeer - De zaterdag gehouden
talentenveiling van de Binding en de
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
is zeer succesvol verlopen.
Onder leiding van veilingmeesters
Jacco Piet en Kim Verschueren verliep de veiling in zeer goede sfeer en
werd er vlot geboden op de diverse
kavels. De opbrengst van de veiling
was onverwacht hoog. Maar liefst
4.000 euro werd door de diverse
bieders bijeengebracht voor nieuwe tenten voor de kampen in Almen. Vanaf 19.00 uur was het eerst
de beurt aan de kinderentalenten.
In de diverse kinderclubs was de afgelopen weken hard gewerkt aan
uiteenlopende kunstwerken. Dat
kunst een goede belegging vormt,
werd zaterdag nog maar eens bevestigd. Prachtige vazen, schilderij-

en en andere creatieve werken, verwisselden voor veel geld van eigenaar. Zo is er in veel Aalsmeerse
en Kudelstaartse huizen heel wat
kleur toegevoegd aan de diverse interieurs. Vanaf 20.30 werden de kavels met diensten geveild. Met de
kindertalenten als voorbeeld werd
ook op deze kavels fanatiek geboden en werden vele verborgen talenten ontdekt.
Een huiskamerconcert voor piano,
een optreden van het Bindingkoor
en een lang weekend in een bungalow in Sint Maartenszee zijn zomaar enkele voorbeelden van kavels waarvan de biedingen tot grote
hoogte stegen. De komende weken
zullen de diensten aan elkaar worden geleverd, wat ongetwijfeld tot
veel leuke contacten zal leiden.
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Het hele jaar zomers leven
met een serre

Eijsbouts gecertificeerd
pasfoto leverancier

Crquius - Eindelijk is het lente. De
kale boel in de tuin is aan het veranderen door de uitlopende bloembollen en bloesems. Geen wonder
dat steeds meer mensen de behoefte hebben een serre aan hun woning te bouwen. Naast de luxe van
een groter woonoppervlak, is de
serre ook een heerlijke plek om in
alle seizoenen van de tuin te genieten zonder last te hebben van weersinvloeden. De serre bezitter geniet
vier seizoenen lang van een zomerse leefomgeving.

Aalsmeer - Onlangs is Foto Gerard
Eijsbouts in de Zijdstraat gecertificeerd voor het maken van pasfoto’s.
Hiermee kan zowel aan de pasfoto klant als aan de gemeentehuizen
de garantie worden gegeven dat de
pasfoto’s voldoen aan alle wettelijke eisen. Het certificaat is afgegeven voor de periode van één jaar.
Het initiatief voor de certificering is
genomen door de Stichting Nederlandse Fotovakhandel. Deze organisatie is de belangenbehartiger voor
de fotovakhandel.
Toen medio 2007 het nieuws bekend werd dat de overheid het maken van pasfoto’s bij de vakspecialist weg wilde halen en zelf ter hand
wilde nemen, is de Stichting Nederlandse Fotovakhandel daartegen in

Liever verbouwen
U woont naar uw zin op uw vertrouwde plek, in een leuke buurt,
met aardige buren? Dan is verhuizen geen optie. In ons land wordt
een nieuwe trend gezet, namelijk
uitbreiding van de woning met een
serre of aanbouw. Voor een groter
en mooier huis hoeft u niet te verhuizen. Bijkomend voordeel is dat
een vergrote woning in waarde stijgt
dus een rendabele investering voor
de toekomst. Gezinnen waar beide
partners/ouders werken en een carrière opbouwen vormen tegenwoordig een meerderheid. De vrije tijd,
die zoveel mogelijk bij elkaar wordt
doorgebracht, is des te kostbaarder
geworden. Thuis is dan ook de favoriete plek, een veilige haven waar

men alle stress van zich af laat glijden.
Samen ontwerpen
Wie met het plan van een serre of
aanbouw rondloopt moet met zijn
idee naar een ervaren serrebouwer
toestappen, die ook serres in zijn
showroom heeft staan en over een
referentielijst beschikt. Bovendien
wil men precies weten waar men
aan toe is, wat er zo al komt kijken
en hoe de woning in zijn nieuwe
vorm er zal uitzien. Ook de zo geheten tussenwoning is steeds meer in
trek om een uitbreiding met een serre te realiseren. Voor iedere woning
is een ongekend aanbod in vormen,
stijlen, afmetingen en kleuren. Stijl
2000 heeft een stappenplan ontwikkeld dat alle wensen en mogelijkheden voor een serre of uitbouw op
een rijtje zet. Door de bundeling van
de ervaren adviseurs van Stijl 2000
en de bouwkundige kennis en expertise van het eigen bouwbedrijf
Bovenland is iedere koper verzekerd van een eindproduct dat zorgt
voor een uitbreiding van het wooncomfort. Meer weten? Kom dan kijken in de showroom van Stijl 2000
op woonboulevard Cruquius aan de
Cruquiuszoom 29, achterzijde Mediamarkt. Meer informatie: www.
stijl2000.nl.

Ruim vijftig medewerkers van Flynth, voorheen LTB, werden maandag op kantoor in Aalsmeer verwelkomd met een rode loper en een feestelijk ontbijt.

Naamswijziging feestelijk geïntroduceerd

LTB heet voortaan Flynth
adviseurs en accountants BV
Aalsmeer - Een rode loper en een
feestelijk ontbijt, dat waren de ingrediënten waarmee LTB Adviseurs
en Accountants afgelopen maandag haar medewerkers verwelkomde op de vestiging in Aalsmeer. Dit
opmerkelijke begin van de werkweek kende een duidelijke reden:
na 85 jaar verandert de adviesorganisatie haar naam. LTB heet voortaan Flynth. De naamswijziging en
bijbehorende nieuwe huisstijl werden enkele dagen eerder, op vrijdag
18 april, officieel gepresenteerd. Tijdens een groot feest in Event Centre Aalsmeer konden de ruim achthonderd Flynth-medewerkers van
in totaal 23 kantoren kennismaken met de vernieuwde uitstraling
van het bedrijf. De feestelijke overgang kreeg maandagochtend nog
een vervolg op het kantoor in gebouw ‘de Legakker’, waar ruim vijftig
medewerkers een bijzonder aange-

het geweer gekomen. Na een stevige lobby heeft de SNF de Tweede Kamer er van kunnen overtuigen dat de fotovakhandel aan alle eisen van het rijk kan voldoen.
Om de overheid de kwaliteit te kunnen garanderen is de certificering
in het leven geroepen. Gemeenten
worden geadviseerd met gecertificeerde fotografen samen te werken.
Deze fotografen hebben bij het Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie zowel een theoretische als
praktijktoets gedaan. Met de instelling van certificering garandeert de
Stichting Nederlandse Fotovakhandel dat de fotograaf over alle deskundigheid beschikt om een pasfoto te maken die aan alle eisen van
de overheid voldoet.

name start van hun werkdag meemaakten. LTB werd vaak in één
adem genoemd met de agrosector
en dat is en blijft ook voor Flynth een
belangrijke branche, maar de organisatie werkt inmiddels ook voor
veel andere branches. Flynth biedt
een compleet pakket diensten aan
het hele MKB en daarbij past een
nieuwe naam. Het dienstenpakket
wordt constant verder uitgebreid
en alle diensten zullen in elk kantoor beschikbaar zijn: alle disciplines en kennis verzameld onder één
dak. Flynth adviseurs en accountants BV is helder in zaken en biedt
MKB-brede dienstverlening aan het
bedrijfsleven. Persoonlijk en betrouwbaar als vanouds, flexibel en
vernieuwend naar de toekomst. In
Aalsmeer is Flynth gevestigd aan de
Turfstekerstraat 63 op het bedrijventerrein Hornmeer. Voor meer informatie: www.flynth.nl.

Zomercursussen voor baas
en hond bij DogsTime
Zondag fietstocht Lions
Ophelia voor Heliomare
Aalsmeer - Wilt u dit voorjaar al
fietsende mooie en nieuwe plekjes
in Aalsmeer en omgeving bekijken?
Schrijf dan in voor de fietstocht op
zondag 27 april, georganiseerd door
Lions Club Aalsmeer Ophelia! De
opbrengst van deze tocht komt geheel ten goede aan het activiteitencentrum voor gehandicapten aan de
Zwarteweg, onderdeel van de Stichting Heliomare. Vanaf 10.30 uur kan
ingeschreven worden voor 5 euro
per persoon, kinderen tot 12 jaar:
betalen de helft. De afstand is cir-

ca 40 kilometer. Opstappunten zijn
Het Oosterbad Aalsmeer op de hoek
Oosteinderweg met de Jac. Takkade. de Loswal Kudelstaart aan de
Herenweg, de familie Rozenberg in
Rijsenhout aan de Grote Poellaan 41
en jachthaven Piet Huis, Aalsmeer
aan de Uiterweg 134. Langs de route, bij de stempelposten, kan genoten worden van diverse Aalsmeerse
lekkernijen. Ook daarvan is de opbrengst voor Heliomare. Voor meer
informatie kan gebeld worden naar
Wilma Scheps, tel. 06-51223760.

Ondernemers unaniem: ‘Het is
tijd voor gemeente Amstelland’
Aalsmeer - Op initiatief van de Junior Chamber Amstelland kwamen
op maandag 14 april kwamen circa
200 ondernemers naar het Amstelland Business Circle Netwerkevenement om kennis uit te wisselen en
te netwerken. Prof. dr. Pieter Tordoir
nam de ondernemers mee naar de
regio Amstelland in het jaar 2040.
Volgens Tordoir is de regio nu erg
versnipperd en planologisch niet
goed ingevuld. Greenpark is een
eerst kleine stap in de goede richting maar daarmee zijn we er nog
lang niet volgens Todoir. Met belangrijke mainports als Schiphol,
de bloemenveiling en de havens
van Amsterdam-IJmuiden op steenworp afstand behoort de regio Amstelland tot een van de meest dynamische en economisch welvarende regio´s van Nederland. En daar
moet je als ondernemer veel meer
van profiteren. Krachten bundelen,
clustering van bedrijven en optimaliseren van bereikbaarheid via weg,
spoor, lucht en water. Gaan voor
Goud in de regio Amstelland. Televisie presentatrice Chimène van
Oosterhout vroeg de panelleden,
burgemeester Groen van Uithoorn,
burgemeester Litjes van Aalsmeer,
Jan Driessen voorzitter Industriële
Kring Uithoorn, Bert Ojevaar voorzitter van de Ondernemersverenging Uithoorn en Jaap Kranenburg
vice voorzitter van de ondernemersvereniging Aalsmeer of het nu tijd
is om gemeenten samen te voegen
naar één gemeente Amstelland, gezien de complexe ontwikkelingen
die op de regio afkomen. Door middel van petje op petje af konden de
deelnemers in de zaal hun mening
geven. De ondernemers en panelleden van de ondernemersverenigingen waren het unaniem eens met
de stelling. De burgemeester gaven
aan dat het samenvoegen van ge-

meenten niet per definitie leidt tot
minder loketten en betere samenwerking. Greenpark is een mooi
voorbeeld van goede samenwerking
tussen de gemeente Aalsmeer en
Uithoorn waar beide burgemeesters
trots op zijn. Ook waren de ondernemers het eens met de stelling ‘Mainports zijn van nationaal belang en
dienen daarom onder verantwoordelijkheid van een Minister Port Authorities te vallen. Gemeenten dienen zeggenschap en aandelen in te
leveren.’ Na de paneldiscussie volgende een inspirerende presentatie
van topcoach Marc Lammers. Ondernemen is topsport en daarom
zijn er veel parallellen met topsport.
Probeer steeds 2 procent te verbeteren en focus daarbij op het goede.
Laat mensen excelleren in de goede vaardigheden en stop met het
tot vervelend toe trainen van slechte vaardigheden. Alleen dan houd je
volgens Marc medewerkers en jezelf gemotiveerd en gedreven. Aan
de hand van vele leuke praktijkvoorbeelden liet Marc zien hoe met zijn
hockeyteam continue blijft werken
aan het realiseren 2 procent verbetering van het resultaat. Van technische trainingen en mentale trainingen als NLP en trainingen waarbij
spelers inzicht krijgen in elkaars karaktereigenschappen, sterke kanten
en de bijbehorende valkuil tot het
inzetten van nieuwe communicatiemiddelen als het inmiddels bekende oortje van Marc Lammers. Het
ABC netwerkevenement 2008 is een
initiatief van Junior Chamber International Amstelland dat in samenwerking met de Kamer van Koophandel Amsterdam, de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn, Event Cetnre Aalsmeer en hoofdsponsor Rabobank Regio Schiphol is georganiseerd. Voor meer informatie: www.
amstellandbusinesscircle.nl

Aalsmeer - Alle hondeneigenaren
willen graag een hond die gehoorzaam, sociaal en vrolijk is. Het kost
de nodige uurtjes trainen en samenwerken met je hond om dat te bereiken! De zomer staat voor de deur
dus wat is er fijner dan bijvoorbeeld
’s avonds te trainen met je hond?
DogsTime biedt de cursussen voor
baas & hond in de zomermaanden
niet alleen overdag maar ook op de
avond aan. Met ingang van 5 mei
starten verschillende cursussen op
de maandag- en woensdagavond.
De cursussen overdag gaan daarnaast gewoon door. De baas en hond
cursussen van DogsTime zijn afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën van de honden. Voor de
kleinste pupjes vanaf 8 weken is er
de Babyklas. De iets grotere pupjes kunnen terecht in de Puppyklas.
Voor honden van 6 tot 12 maanden
is er de Puberklas. En honden ouder
dan 12 maanden kunnen beginnen
in de Beginnersklas. Honden die al
over een basis gehoorzaamheid beschikken kunnen meedoen in de
Vervolgklas. De cursussen omvatten
een vier- tot achttal praktijklessen

en een theorieles. De lessen worden meestal gegeven in het Hornmeerpark.Nadere informatie over de
cursussen voor baas & hond en het
aanmelden voor een cursus zijn te
vinden op www.dogstime.nl.
Theorieles
Voor wie op een andere leuke en
leerzame wil kennismaking met
DogsTime is er op dinsdagavond
13 mei een theorieles alleen voor
de bazen. Dit maal met als thema
‘Hoe leer ik dat mijn hond (af)?’. De
avond heeft een interactief karakter
en zit boordevol praktische tips over
hondenopvoeding en -training. De
locatie is het Dorpshuis Kudelstaart,
de aanvang 19.30 uur en de sluiting
is gepland om 21.30 uur. De theorieles is bedoeld voor cursisten, maar
ook belangstellenden die (nog)
geen cursist zijn bij DogsTime zijn
van harte welkom. De theorieles is
gratis en vrijblijvend te bezoeken.
Vooraf aanmelden is verplicht in
verband met het beperkte aantal
beschikbare plaatsen. Dit kan per
email naar brenda@dogstime.nl of
telefonisch via tel. 06-13570810.

Ria Bouwman overhandigt een bloemetje aan Leo van Erp van De Oude Veiling. Op de achtergrond de prachtige fotowand in het restaurant.

Weer twee nieuwe leden voor
Winkeliers Vereniging Centrum!

Aalsmeer - Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum (WVAC) heeft er
weer twee nieuwe leden bij: Teddy’s in de Zijdstraat en De Oude Veiling in de Marktstraat. Op vrijdag
18 april ontvingen zij een bloemetje en het bewijs van lidmaatschap
uit handen van Ria Bouwman, secretaris van de WVAC. Leo van Erp
is de nieuwe eigenaar van De Oude
Veiling in de Marktstraat. De Oude
Veiling, gelegen in het hart van het
Aalsmeerse centrum, heeft een rijke culturele geschiedenis. Het pand
werd in 1912 als eerste Aalsmeerse
veiling gebouwd en kreeg in 1932,
na een grondige verbouwing, de
functie als verenigingsgebouw. Het
gebouw biedt onderdak aan een café restaurant met een grote bar en
op de eerste verdieping een grote
en kleine zaal. De bovenzalen worden op het ogenblik omgetoverd tot
multifunctionele zalen en kunnen
binnenkort gebruikt worden voor
commerciële en culturele activiteiten, presentaties en optredens. Ingrid Kranenburg is de eigenaresse
van Teddy’s in de Zijdstraat. In deze winkel kunt u terecht voor de allerleukste kinderkleding in diverse
prijsklassen van uitsluitend moderne en kwalitatief goede merken. De
medewerkers in de winkel zijn allemaal moeders, die de klanten/kinderen vakkundig en plezierig kun-

nen adviseren. Ook voor positiekleding bent u bij Teddy’s aan het juiste adres. En loopt u langs Zijdstraat
67, kijkt u dan eens even naar boven
om de prachtige gevel van dit historische winkelpand te bewonderen.
Het lidmaatschap van de winkeliersvereniging houdt voor de aangesloten ondernemers diverse voordelen
in. Zo krijgen zij tijdens markten de
eerste kraam gratis, ontvangen ze
regelmatig een nieuwsflits en kunnen ze meedoen aan acties van de
WVAC.
Door lid te worden van de WVAC
dragen zij bovendien bij aan een
gezellig en sfeervol winkelgebied.
Zo verzorgt de winkeliersvereniging
jaarlijks de Sinterklaasintocht en de
kerstversiering in het centrum. Leden van de winkeliersvereniging zijn
te herkennen aan het bordje ‘bewijs
van lidmaatschap 2008’ dat in de
zaak is aangebracht. Het ledenaantal van de WVAC gaat richting de 60
leden. Het WVAC-bestuur is er vast
van overtuigd dat gezamenlijke initiatieven de beste manier zijn om het
centrum nieuw leven in te blazen.
Hoe groter de draagkracht van de
winkeliersvereniging, hoe meer het
mogelijk is om het Dorp een stimulans te geven. Dit zal dan ook het
streven van de WVAC blijven.
Vo o r m e e r i n f o r m a t i e : w w w .
aalsmeercentrum.nl.

Ria Bouwman overhandigt een bloemetje aan Ingrid Kranenburg van Teddy’s.

Culinair diner voor twee verdienen?

Rabobank Regio Schiphol
beloont tipgevers
Aalsmeer - Iedereen kent wel
mensen in zijn omgeving die op het
punt staan een huis te kopen. Dit
kan smakelijk uitpakken, als u deze tip doorgeeft aan Rabobank Regio Schiphol. Zij nodigt de potentiële huizenkoper uit voor een hypotheek adviesgesprek.
Leidt uw tip tot het afsluiten van
een nieuwe hypotheek, dan verdient u hiermee een culinair diner
voor twee ter waarde van 200 euro.
De actie loopt nog tot 19 mei! Kijk
voor meer informatie op www.regioschiphol.rabobank.nl en wie weet
geniet u binnenkort van een smakelijk diner voor twee! Bent u zelf van

plan een huis te kopen? Of denkt u
na over een verbouwing? Ook dan
bent u bij Rabobank Regio Schiphol
aan het juiste adres. U kunt rekenen
op een scherp rentetarief! Daarnaast kan de korting op de Alles in
een Polis® van Interpolis oplopen
tot wel 12 procent en ontvangt u extra waardecheques bij het afsluiten
van uw verzekeringen tot maximaal
120 euro. Kortom bij Rabobank Regio Schiphol is uw hypotheek altijd up-to-date en heeft u uw gehele financiële situatie goed geregeld.
Nieuwsgierig geworden? Deskundige adviseurs staan klaar om al uw
vragen te beantwoorden.
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Voetbalwedstrijd tegen RKAVIC

Groot toernooi voor D-junioren

Onnodige nederlaag Aalsmeer

Zeven topclubs zondag te
gast bij RKDES
Kudelstaart - Op zondag 27 april
wordt op het sportcomplex van RKDES alweer voor de achttiende achtereenvolgende keer een groot toernooi voor D- junioren gespeeld.
Het jeugdbestuur van de voetbalvereniging RKDES is er opnieuw in
geslaagd een toernooi te organiseren waaraan D-elftallen van zes
topclubs uit het betaalde voetbal
en Argon zullen deelnemen. PSV,
Sparta, Volendam, Heerenveen, Argon en KNVB West 1, hebben in de
afgelopen jaren allemaal meerdere keren deelgenomen aan het RKDES-toernooi en twijfelden ook niet
toen ze voor 2008 wéér werden uitgenodigd.
Om het achttal clubs te completeren
is dit jaar ook de D1 van AZ uitgenodigd. Na enkele jaren afwijzend tegen deelname aan het RKDES toernooi te hebben gestaan, was AZ dit
jaar wel bereid om hun D-elftal naar
Kudelstaart af te vaardigen.
De goede organisatie, maar ook de
uitstekende accommodatie van de
Kudelstaartse vereniging zijn enkele afwegingen voor deze clubs
om ieder jaar weer terug te komen.
De deelname van KNVB, ARGON,
PSV, AZ, Volendam, Heerenveen en
Sparta, maar ook de deelname van
RKDES staat garant voor een dag
vol fantastisch en spannend voetbal
op topniveau waarvan iedere voetballiefhebber kan genieten.
Of er op dit toernooi genoten kan
worden van toekomstige topvoetballers zal de toekomst uitwijzen.
Vast staat dat er inmiddels veel spelers in de eredivisie of zelfs bij buitenlandse topclubs voetballen die
aan het RKDES-toernooi hebben
deelgenomen.
De ploegen zijn voor dit toernooi ingedeeld in twee poules: In poule A
spelen AZ, Sparta, KNVB West 1 en
RKDES en in poule B PSV, Argon,
Heerenveen en Volendam. Het toernooi start om 10.00 uur met de eerste poulewedstrijden.
Alle wedstrijden hebben een speelduur van twee keer 15 minuten. In

de middagpauze wordt er voor de
spelers en begeleiders van alle elftallen een lunch verzorgd. Om 13.15
uur wordt het programma vervolgd
met de laatste poulewedstrijden,
waarna om 14.30 uur de halve finalewedstrijden gespeeld worden. Om
15.10 vinden de wedstrijden plaats
om de vijfde tot en met de achtste
plaats.
De middag wordt afgesloten met
een wedstrijd om de derde en vierde plaats en de finalewedstrijd tussen de beide winnaars van de kruisfinales. Deze beide wedstrijden beginnen om 15.50 uur.
De prijsuitreiking vindt direct na
afloop van deze wedstrijden, omstreeks om 16.25 uur plaats. De
wedstrijden worden geleid door
KNVB-scheidsrechters.
Omdat het niet mogelijk is om een
dergelijk groot opgezet toernooi te
organiseren zonder extra financiële middelen, wil de Jeugdcommissie van RKDES via deze weg de vele
sponsors hartelijk bedanken en tevens uitnodigen om een bezoek te
brengen aan het sportcomplex aan
de Wim Kandreef.
Maar uiteraard is iedere belangstellende van harte welkom.

Daan winnaar
ouderensoos

Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en ook
biljarten staan op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Daan Sandee met 5354 punten, gevolgd door
Jo Kok met 5118 punten. Derde is
Cobie van der Meer geworden met
5004 punten en vierde was Cobie van der Made met 4880 punten. Bij het jokeren werd Gerard de
Wit winnaar met 44 punten, op de
tweede plaats is Henny de Wit geëindigd met 133 punten.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 april
AALSMEER
Aalsmeer 1-AMVJ 1
Aalsmeer 2-Volendam 4
Roda’23 3-Aalsmeer 3
Aalsmeer 4-SCW 4
Aalsmeer 5-VVGA 4
Aalsmeer 6-Almere 5
RCH Vet. 1-Aalsmeer Vet. 1
Junioren
Aalsmeer A1-Zaanlandia A2
NVC B1-Aalsmeer B1
Aalsmeer B2-Amstelveen B2
Aalsmeer C1-Amstelveen C2
Ripperda C1-Aalsmeer C2

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

11.30 u.
12.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
14.00 u.

Pupillen
Pancratius D6-Aalsmeer D2
13.00 u.
Diemen E2-Aalsmeer E1
9.00 u.
Aalsmeer E2-Amstelveen E2
9.00 u.
Meteroor E1-Aalsmeer E3
10.45 u.
Aalsmeer E4-Geuzen/Mid.meer E8 9.00 u.
Aalsmeer E5-Abcoude E7
9.00 u.
Tos Actief F1-Aalsmeer F1
11.30 u.
AMVJ F3-Aalsmeer F3
9.30 u.
Aalsmeer F4-Alphen F4
9.00 u.
R.K.A.V.
Zwanenburg 4-RKAV 2
RKAV Vet. 1-Roda’23 Vet. 1
RKAV Vet. 2-Kon. HFC Vet. 4

14.30 u.
14.00 u.
14.00 u.

Junioren
RKAV C1-HBC C1
RKAV C2-SVM C1

14.30 u.
12.45 u.

Pupillen
RKAV D1-KDO D1
RKAV D2-SCW D1
Zwanenburg D2-RKAV D3
Arsenal E1-RKAV E1
Diemen E8-RKAV E2
RKAV E3-OSV E2
RKAV E4-Legmeervogels E 11
Legmeervogels E 12-RKAV E5
Ouderkerk E7-RKAV E6
RKAV F1-Bl.Wit A’dam F1
RKAV F2-RKDES F3
RKAV F3-Sloterdijk F5
RKAV F4-DCG F9
RKAV F5-Amstelland F4
Volewijckers F4-RKAV F6
Meisjes
TABA MD 1-RKAV MD 1
RKAV ME 1-Kadoelen ME 1
Pancratius ME 2-RKAV ME 2
RKAV MC 1-Hillegom MC 1
R.K.D.E.S.
Pupillen
DIOS D1-RKDES D1
Pancratius D4-RKDES D2
SDZ D4-RKDES D3
RKDES E1-VVA/Spartaan E2
SDZ E2-RKDES E2
Legmeervogels E8-RKDES E3
RKDES E4-Overamstel E1
Swift E8-RKDES E5
RKDES E6-Abcoude E6
RKDES F1-Abcoude F2
RKDES F2-SDW F2
RKAV F2-RKDES F3

10.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
11.00 u.
10.00 u.
11.30 u.
11.30 u.
13.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
9.00 u.

11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.

14.30 u.
13.00 u.
9.00 u.
11.15 u.
10.45 u.
13.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
9.00 u.

Pancratius F5-RKDES F4
RKDES F5-Arsenal F8
RKDES F6-RKDES F7
SCW F5-RKDES F9

11.30 u.
11.15 u.
11.15 u.
9.00 u.

Dames en meisjes
Bl. Wit (W) DA 1-RKDES DA 2
RKDES MA 1-Zwanenburg MA 1
OFC MC 1-RKDES MC 1
RKDES MD 1-Zwanenburg MD 1
RKDES ME 1-SCW ME 1

14.30 u.
11.15 u.
12.30 u.
10.00 u.
10.00 u.

S.C.W.
Eemboys 1-SCW 1
Volendam 5-SCW 2
SCW 3-DVVA 6
Aalsmeer 4-SCW 4
SCW Vet. 2-Weesp Vet. 1
SCW Vet. 3-SIZO Vet. 2

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
SCW A1-PSZ A1
Zandvoort B2-SCW B1
Zandvoort C1-SCW C1
SCW C2-AMVJ C2

12.30 u.
12.45 u.
11.30 u.
10.30 u.

Pupillen
RKAV D2-SCW D1
Roda’23 D6-SCW D2
SCW E1-Olympia Haarlem E3
SCW E2-Tos Actief E4
Pancratius E 16-SCW E3
SCW F1-Olympia Haarlem F1
VVA/Spartaan F3-SCW F2
SCW F3-TOG F2
SCW F4-ROAC F4
SCW F5-RKDES F9

10.00 u.
12.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.15 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

Meisjes
CSW MA 2-SCW MA 1
Voorland MC 1-SCW MC 1
RKDES ME 1-SCW ME 1
Kon. HFC F2-SCW MF 1

14.30 u.
12.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

Zondag 27 april
R.K.A.V.
Voorland 1-RKAV 1
KDO 2-RKAV 2
Hoofddorp 6-RKAV 3
RKAV 4-KDO 3
RKAV 5-Sp. Martinus 4
RKAV 6-Abcoude 7
Sp. Martinus 7-RKAV 7

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

Junioren
RKAV A1-Sp. Martinus A1
RKAV B2-Kon. HFC B7

11.30 u.
11.30 u.

Dames
RKAV DA 1-WV-HEDW DA 1

14.00 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-Abcoude 1
RKDES 2-Concordia 2
Elinkwijk 4-RKDES 3
RKDES 4-SVIJ 3
RKDES 5-Swift 11
Swift 10-RKDES 6
Ouderkerk 4-RKDES 7

14.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
15.00 u.
12.00 u.

Junioren
NFC/Brommer A1-RKDES A1
RKDES B1-Buitenboys B1
Legmeervogels B5-RKDES B3
Kon. HFC C3-RKDES C2

11.30 u.
11.30 u.
12.00 u.
9.30 u.

Michael de Vries en Floortje van Zanten waren in vorm jl. vrijdag tijdens de
dartcompetitie van Poel’s Eye.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

John Buis nieuwe koploper
Kudelstaart - De finale van het
zestiende toernooi bij Poel’s Eye was
misschien wel de mooiste tot nu toe.
Een zinderende, sprankelende finale
met alle ingrediënten om dit tot een
onvergetelijke finale te maken. Michael de Vries en Floortje van Zanten waren de hoofdrolspelers. Michael was vroeg binnen om even
goed in te gooien.
Dat dit zijn vruchten afwierp, bewees
hij in de poule door te winnen van
Rob Braam, John Kater en Jacques
de Leeuw. Na de poule ging hij onverstoorbaar verder. Gedreven, geconcentreerd, sportief en natuurlijk
onder toeziend oog van zijn vriendinnetje. dartstopper Angelique.
Zijn vriend Henk van Dam was na
de poule het eerste slachtoffer, hierna volgde Tim Maas en in de halve finale niemand minder dan René Kruit.
Dat ook Floortje op dreef was behoeft geen betoog. In de poule werd
afgerekend met Victor van Schie,
John Maarse en haar teamgenoot
Roy de Jong. Hierna was de beurt
aan John Kater gevolgd door Pascal
Kuilboer. Ook Gerard Klijn kon geen
potten breken en in de halve finale was ook Edward Steggerda niet
opgewassen tegen het Van Zanten
geweld.
De finale. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3,
beslissende leg. Floortje gooit 100100. Michael 60-140. Beide spelers hebben 301 punten over. Op
dit punt zet Floortje door en blijft
Michael wat achter. Floortje mist
op dubbel 16 twee wedstrijdpijlen
waardoor Michael mag gaan staan

voor de magische finish van 170.
Zijn eerste twee pijlen zijn raak, de
zaal houdt de adem in. De derde pijl
mist echter doel waardoor Floortje
alsnog de wedstrijd naar zich toe
kan trekken. Fantastisch.
Met deze winst stijgt Floortje op de
ranglijst.
Ook Michael maakt een flinke stap.
Maar er is een nieuwe koploper!
De Mystery Man. John Buis haalde
de kwartfinale. zeven punten waren zijn deel. Hierdoor haalt hij Ben
Blokhuizen in en mag zich met trots
de nieuwe koploper noemen.
Dames
Bij de dames lukte het Margreet
Nijp niet om de finale te halen. Keer
op keer staat zij aan het einde van
de avond nog te darten, in de finale. De boog kan niet altijd gespannen staan.
Vrijdag was Ireen van Graas in
grootse vorm. Zij versloeg Heleen,
Jolanda, Margreet en belandde zodoende in de finale.
Aan de andere kant van de sheet
hield Petra Olijerhoek huis. Marieke,
Daisy en Louise konden niet voorkomen dat zij de finale haalde. Ook
deze finale was zeer spannend.
Ook hier was bij een 2-2 stand een
beslissende leg noodzakelijk. Petra
trok aan het langste eind en mocht
derhalve, net als Floortje, Michael
en Ireen rozen van kwekerij ’t Kruispunt in ontvangst nemen.
De volgende speelavond is op vrijdag 2 mei.
De inschrijving sluit om 19.45 uur en
deelname kost 3 euro.

Aalsmeer - Het was geen feest
voor VVA om zaterdag te voetballen tegen RKAVIC. Een slecht veld
met een snijdende harde wind tegen maar ook vóór. Daarom kon je
de wedstrijd in twee helften verdelen. De eerste helft een sterker
RKAVIC met wind voordeel, maar
door te veel lange en dus te harde
ballen sloegen de meeste te pletter
tegen het vangnet. De tweede helft
net andersom. Nu was het Aalsmeer
dat veel sterker was en ook de kansen kreeg. Door te veel lange ballen en vooral te gehaast spelen
sloegen ook deze balen niet in het
doel maar erover en naast. RKAVIC
startte sterk alsof er nog wat te verdienen was in deze competitie. Met
veel kleine overtredingen haalden
zij in ieder geval Aalsmeer wel uit
het spel. Robert Tates weer in de basis na zijn schorsing, maar hij had
ook niet het balgevoel. Alleen Dirk
Jan v.d. Meer haalde een dikke voldoende. Pas in de zestiende minuut
kwam de eerste Aalsmeer kans toen
Milton Coomen zich goed vrijspeelde, maar in laatste instantie op de
keeper strandde.

Door te veel balverlies aan weerskanten kwamen er in de eerste helft
praktisch geen doelrijpe kansen. De
eerste kans voor RKAVIC kwam in
de vierentwintigste minuut. Keeper Ray Smidt redde voortreffelijk.
Aalsmeer begon na de rust niet geconcentreerd. Een uitval in de zevenenveertigste minuut - waarbij ook
Ray Smidt niet smetteloos uitkwam
- werd bekwaam afgemaakt door
Brinkhof, 1 -0. Het bleek ook de winnende goal. Wat Aalsmeer ook probeerde niets lukte. Dat kwam ook
door eigen onkunde, want vier vrije
trappen op ideale afstand van het
doel werden huizenhoog overgeschoten. Ook de twee wissels (Sergio Pregers voor Tom v.d. Wilt en Robert Batenburg voor Arno Maarse)
konden niet meer baten en daarom
verdween Aalsmeer met een 1-0 nederlaag naar de kleedkamers.
Komende zaterdag 26 april speelt
Aalsmeer zijn laatste wedstrijd thuis
tegen AMVJ, deze ploeg heeft nog
een kans op een periodetitel. Aanvang 14.30 uur aan de Dreef.
Jack van Muijden

Handbalcompetitie

RKDES blijft ongeslagen
Kudelstaart - Doordat de uitwedstrijd tegen Venus/Nieuwegein een
half uur later zou beginnen, konden
de heren van RKDES zondag nog
even hun melkflessen in de warme
zon bijbruinen. In een korte strategiebespreking, voorafgaand aan de
warming-up, werd al bepaald dat
de combinatie breaks lopen en Peter een aardige optie was om deze wedstrijd te winnen. Zonder wissels maakten de heren zich op voor
een potje handbal tegen de ploeg
die onderaan in de competitie staat.
In het begin van de wedstrijd was
het voor beide teams schijnbaar erg
moeilijk de bal goed te vangen en
gooien. De hoeveelheid hars op de
bal werd als ‘boosdoener’ aangewezen. Na 18 minuten spelen was de
stand 4–8 voor de Kudelstaartse heren. De eerste helft werd afgesloten met 8-15 winst. “Verdedigend is
het slecht”, aldus het commentaar
van Laurens tijdens een korte evaluatie in de rust. Verder waren enkele heren het er over eens dat ze nog
niet moe waren, wellicht een voorbode op een betere tweede helft? In
de tweede helft werd er meer druk
uitgeoefend en leek er ook meer pit

in de wedstrijd te zitten. Na 8 minuten stond het 10-20 en 6 minuten later had RKdes alweer vijf keer
gescoord. Hierna wist de tegenpartij nog een paar keer te scoren, maar
met nog 6 minuten te spelen was de
stand 13-30 en de heren van Venus
konden de achterstand niet meer
inlopen.
Het doel van RKdes was te winnen met 15-30, dus met een eindstand van 13-34 konden de mannen zeker tevreden zijn. “Kampioenen, jongens”, meldde een bezwete Jordy aan het eind van de wedstrijd, terwijl de heren nog in discussie waren over hun vermeende
kampioenschap. RKdes heeft acht
ongeslagen wedstrijden gespeeld
en staat bovenaan. Het zou voor andere ploegen nog mogelijk kunnen
zijn om gelijk met RKdes te komen,
maar alleen als Kudelstaart verder
alles zou verliezen.
Maar dan zal RKdes alsnog op doelsaldo al winnen. Op de vraag wat
doelman Piet van de wedstrijd vond,
wist hij kort te antwoorden: “Het
ging hartstikke goed!” Op 18 mei
speelt de ploeg om 11.20 uur thuis
tegen ASC1.

Examens en Bloembollentoernooi bij Judoschool Blaauw
Aalsmeer - Opnieuw hebben een
aantal leden van Judoschool Blaauw
examen gedaan. Zes judoka’s mochten laten zien wat zij het afgelopen
seizoen hadden bijgeleerd. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en
andere belangstellenden, die genoten van de verrichtingen, lieten de
judoka’s de worpen en de grondhandelingen zien.
De examencommissie bestaande
uit David Siebeler, Ruud Koolmoes,
Ronald Oussoren en Edwin Blaauw
konden na ongeveer anderhalf uur
de uitslagen bekend maken. De gele band, vijfde Kyu, is behaald door
Dion Jagerman en de oranje slip,
vijfde Kuy, door Armin Schuit, Bram
Roelofsen, Jessy Ryneker, Martijn
Roelofsen, Roy Jagerman De volgende examens worden gehouden
op zaterdag 26 april in de dojo van
Judoschool Blaauw.
Bloembollentoernooi
Afgelopen zaterdag werd er het
sterk bezette Bloembollen toernooi
georganiseerd in Anna Pauwlona.
Voor Judoschool Blaauw hadden
zich drie deelnemers ingeschreven.
Bij de A-pupillen tot 24 kg. deed

Britt Koolmoes mee. Er waren in
deze sterk bezette gewichtsklasse
twee poules.
Britt was het enige meisje in deze gewichtsklasse. Ze begon sterk
en gooide haar eerste tegenstander
met een heupworp naar de grond
waarna zij via een houdgreep de
partij wist te winnen. Ook de volgende 4 partijen in de poule wist
Britt in winst om te zetten. In de halve finale stond ze tegen een slimme judoka. In een spannende partij waarin Britt voor kwam te staan
werd ze overgenomen waardoor ze
de partij helaas verloor.
Hierna moest Britt voor het brons
strijden. Deze wedstrijd wist Britt
snel te beslissen en hierdoor werd
ze knap derde in deze goed bezette
gewichtsklasse. Trots nam Britt de
mooie en zware trofee in ontvangst
bij de prijsuitreiking. Een knappe
prestatie van deze judoka.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo
kunt u contact opnemen met Judoschool Blaauw onder telnr. 0297–
569865, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.

Clubkampioenen Blauwe Beugel
tijdens feest in schijnwerpers
Rijsenhout - Afgelopen vrijdag 18
april vond in het clubgebouw van
ijsclub de Blauwe Beugel aan het
Konnetlaantje de jaarlijkse feestavond plaats.
Na een openingswoord door de vicevoorzitter werden de vrijwilligers
bedankt door middel van een mooie
bos bloemen voor hun inzet in het
afgelopen seizoen. Hierna was de
prijsuitreiking van de clubkampioenschappen georganiseerd op 19
maart jl op de Kennermermerijsbaan in Haarlem. Tevens werden de
clubkampioenen gehuldigd. Bij de
meisjes puppillen is gekozen voor
Nicky van Leeuwen, bij de dames
tot en met senioren de Aalsmeerse
Susan Kramer en bij de Heren tot en
met de senioren oud-marathontalent Marcel Kooij.
Het rode draad spel van deze avond
was een fietswedstrijd op de Tacx
hometrainer, waar uiteindelijk Menno Kramer en Jan Bouterse de finale moesten rijden. Helaas was Jan
al eerder vertrokken en nam clubsponsor Dick Langhout zijn honneurs waar en won deze finale. Tevens werd er deze afscheid genomen van de actieve marathoncarrière van Peter Baars.
Na twintig jaar vooraan mee te hebben gereden en twee keer Nederlands kampioen marathonschaatsen te zijn geworden en acht maal
een overwinning in de KNSB-Essentcup te hebben behaald heeft hij
zijn marathoncarrière beëindigd om
meer tijd in zijn gezin en bedrijf te
kunnen steken.
Ook waren er een tiental clubleden

die in de pakken van al zijn voormalige sponsors opkwamen en Peter
ze in de goede volgorde van ploeg
mocht zetten. Van de ijsclubsponsor Langhout Beton kreeg hij een
cluboutfit aangeboden om weer
eens mee te kunnen trainen maar
dan in de Blauwe Beugel kleuren.
De feestavond vormde een fraaie en
gezellige afsluiting van het seizoen
2007/2008.
Over een maand alweer start de zomertraining voor het volgend seizoen. Wilt u lid worden en meetrainen met de talenten van de Blauwe
Beugel, opgeven kan nu al. Informatie is te vinden op wwww.ijsclubde
blauwebeugel.nl.

De Boer wint op
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de ANBO-soos op 16 april
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is gewonnen door mevrouw
A. de Boer met 5368 punten.
Op plaats twee is mevrouw G.
Maarsen geëindigd met 5268 punten, op drie de heer W. Buskermolen Gzn. met 5031 punten en op vier
de heer D. van Dam met 4992 punten. Bij het pandoeren behaalde de
heer K. van de Meer de hoogste eer
met 625 punten. Hij werd gevolgd
door mevrouw D. Wittebol met 600,
de heer W. Buskermolen met 595 en
de heer T. Verlaan met 580 punten.
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Wederom goede opkomst bij VVA

Trots om label te mogen dragen

VAAK Penaltybokaal voor
Jordi van der Sluis
Aalsmeer - Donderdag 10 april is
de derde editie van de VAAK Penaltybokaal bij VV Aalsmeer gehouden. Vorig jaar was het A-junior Stefan van de Dussen, die met de eer
streek en aan de opkomst te zien
wilde menig ander lid van de club
wel de cup met de grote oren voor
een jaartje op zijn nachtkastje hebben staan. Grote favoriet voor het
winnen van de bokaal was natuurlijk Tom van de Wilt die voorgaande jaren steeds in de finale wist
door te dringen. Ook van de partij dit jaar was, voor het eerst, keeper Ray Smidt. VAAK speaker Wout
Koster splitste dit jaar de aanwezige
spelers in twee groepen. De deelnemers kregen ieder vier kansen om
zich te bewijzen als dé penaltynemer van VV Aalsmeer. Na twee penalty’s waren er maar 14 speler van
de 45 die beide treffers er in wisten te schieten. Nadat er was gewisseld van doel en keeper, werd de
schifting nog groter. Slechts 7 spelers wisten alle vier de penalty’s raak
te schieten en gingen door naar de
finale ronde waarbij eenieder nog
één keer op de beide finale keepers mochten schieten. Op de blauwe goal werd uiteindelijk de finaleronde gespeeld met de keepers Ray
en Frankie. Alleen Jordi en Lennard
wisten te scoren. Uiteindelijk was

het Jordi van der Sluis op routine,
die de penaltybokaal wist te winnen
en zo Lennard op twee zette. Nadat iedereen gedoucht had, werd in
de Silveren Draeck de prijzen uitgereikt door voorzitter Klaas Engelenvaart. Allereerst werd de oorkonde uitgereikt aan de ‘Clarence Seedorf’ van de avond, waar meerdere
spelers zoals Richard van der Meijden, Willem de Jong ook kans op
maakte. Uiteindelijk was het Thomas Harte die unaniem werd gekozen, daar hij de bal huize hoog richting de Waterlelie wist te schieten.
Daarna werd de prijs voor de beste
keeper uitgereikt en dus de penaltykiller van de avond en opvolger van
Sander Grebe. Zonder enige twijfel was dit de keeper van het eerste elftal Ray Smidt, die soms op onnavolgbare wijze enkele zeer goed
ingeschoten penalty’s uit zijn doel
wist te ranselen.
Jordi van der Sluis mocht tot slot onder luid applaus van de menigte in
het clubhuis de cup met de grote
oren, de VAAK Penaltybokaal wisseltrofee, uit handen van de voorzitter in ontvangst nemen. Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig
in de Silveren Draeck waar al werd
gesproken om volgend seizoen ook
voor de jongere jeugd een penaltybokaal te organiseren.

Voetbal

RKDES pakt periodetitel
na verdienstelijk gelijkspel
Kudelstaart - De belangen waren
groot in de wedstrijd tussen RKDES
en de Legmeervogels. De thuisclub
RKDES kon bij winst of een gelijkspel de titel over de tweede periode
binnenhalen.
De periodetitel geeft recht op het
spelen van de nacompetitie. De
Legmeervogels moest winnen om
aansluiting te houden op de tweede plaats, die recht geeft op de nacompetitie.
In een spannende wedstrijd en bij
vlagen een zeer goed spelend RKDES, werd het uiteindelijk in deze
streekderby een gelijkspel, 0-0.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd
er eerst een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van bestuurslid Peter Korthout van Legmeervogels.
RKDES speelde zonder de gepasseerde Jochem Kok en de in de warming-up geblesseerd geraakte talentvolle middenvelder Eddy Jansen.
Voor beide spelers kwamen resp.
Robin Spaargaren en Marco van
der Jagt in het veld. RKDES startte zeer voortvarend. Met vaak vloeiend aanvalsspel werd de verdediging van Legmeervogels behoorlijk
op de proef gesteld. Er kwamen dan
ook een aantal grote kansen voor
de Kudelstaarters. De goed spelende Mark Pothuizen kwam een aantal keren goed door vanaf de linkerkant en was tot tweemaal toe bijna
succesvol.
Maar zijn harde schoten werden
even fraai gestopt door Legmeervogels keeper Joey van der Wal. Even
later was Robin Versteeg dicht bij de
openingstreffer, zijn schot belandde op de lat.
In de slotfase van de eerste helft
kwam RKDES aanvaller Ibrahim El
Ahmadi goed voor de keeper, maar
Van der Wal voorkwam een verdiende voorsprong van RKDES door de
bal uit de hoek te tikken. In de tweede helft zette RKDES het goede spel
van de eerste helft voort. Jochem
Kok had inmiddels Marco van der
Jagt vervangen.
Maar ondanks het veldoverwicht
kwam RKDES niet tot scoren. Al

was Roald Pothuizen dicht bij een
goal, maar zijn omhaal werd andermaal gestopt.
Rode kaart
De wedstrijd kantelde enigszins
toen Ibrahim El Ahmadi in de fout
ging. Na een harde ingreep van
Legmeervogels verdediger Stefan
van Grieken gaf RKDES aanvaller,
onder ogen van scheidsrechter Ligtvoet, zijn tegenstander een klap. De
rode kaart was een logisch gevolg.
Legmeervogels besefte dat er wellicht meer te behalen was, maar RKDES hield stand, mede door het uitstekende spel van het verdedigingskoppel Robin van der Steeg en Mohammed El Ahmadi.
In de slotfase moest de goed keepende Ivo Peters nog wel een bal uit
de hoek halen. Na het eindsignaal
was de ontlading bij de Kudelstaarters groot. Het doel was bereikt, de
periodetitel en opgeschoven naar
de tweede plaats.
Een fantastische prestatie van RKDES-trainer Rob Wever en zijn talentvolle jonge selectie.
RKDES speelde in de volgende opstelling: Ivo Peters, Bas den Daas,
Mohammed El Ahmadi, Robin Versteeg, Jeffrey Stravers, Robin Spaargaren, Mark Pothuizen, Bart Jan v.d.
Jagt, Roald Pothuizen, Mark van der
Jagt (46 min. Jochem Kok), Ibrahim
El Ahmadi.
Ad Verburg

Tweede plaats
atleet Jordi
Aalsmeer - Bij een instuifwedstrijd
vorige week vrijdag op de baan van
AV Hera in Heerhugowaard is er een
tweede plaats behaald door B-junior Jordi Baars op de 1.500 meter.
Onder redelijk moeilijke omstandigheden, behoorlijk harde wind en een
temperatuur van circa 6 graden,liep
de Aalsmeerse atleet en redelijke
tijd van 4.29.68 min., ruim 8 seconden boven zijn persoonlijk record.

Omnia kwaliteitsvereniging!
Aalsmeer - Tijdens de algemene
ledenvergadering op vrijdag 11 april
mocht Maarten Weijers, voorzitter
van SV Omnia 2000, het kwaliteitslabel IKGym in ontvangst nemen
uit handen van Koen Bart, verenigingsondersteuner van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
In een korte toegespitste presentatie gaf Koen Bart aan dat IKGym (Integraal Kwaliteitszorg Gymnastiek)
een methode is om een objectief
beeld te krijgen van de vereniging.
Zowel op bestuurlijke en organisatorische vlakken als op alle gymnastische disciplines wordt de kwaliteit
in beeld gebracht. De uitkomsten
vormen een analyserapport waarmee de vereniging direct aan de
slag kan gaan om in de praktijk de
kwaliteit te verbeteren. De vereniging heeft er meer dan een half jaar
naar toe gewerkt. De eerste aanzet
is gedaan door Dick van der Meulen, voormalig voorzitter van SV Omnia 2000. In september is het onder-

werp opnieuw opgepakt, hetgeen
resulteerde in het kwaliteitslabel IKGym met een gemiddelde score van
84 procent. Met de uitkomsten kan
SV Omnia 2000 zich profileren aan
(potentiële) leden, ouders van leden
en in de media naar buiten te treden als een vereniging die voldoet
aan de basis kwaliteitseisen van de
KNGU. Bij SV Omnia 2000 kunnen
leden rekenen op gekwalificeerde
lessen. Het kwaliteitslabel is (nog)
geen verplichting voor een sportvereniging. Wel kan er mee aangetoond worden dat de vereniging actief is om de kwaliteit binnen de vereniging te verbeteren. De KNGU ziet
IKGym als een stimulering voor verenigingen.
Sportvereniging Omnia 2000 is er
bijzonder trots op het kwaliteitslabel vanaf nu te mogen dragen.
Voor meer informatie over SV Omnia 2000 en het IKGym analyserapport kan gekeken worden op www.
svomnia.nl.

Landelijke finale ritmische gymnastiek

Goud voor Annelotte Vos
Aalsmeer - Gymnastiekvereniging
Barendrecht organiseerde de landelijke finale ritmische gymnastiek
voor de C-lijn op zaterdag 12 april
in sporthal De Riederpoort te Barendrecht. De deelnemende regio’s
waren MidWest, Noord, Oost, Zuid
en Zuid-Holland. Omnia zou met zes
deelnemers in het ochtendprogramma deelnemen, maar helaas moest
Priscilla Rietheide wegens ziekte afzeggen. Het ochtendprogramma begon al vroeg met de duo oefening met touw voor de categorie
4C en 3C. De oefening van Shirley
en Kirsten verliep prima maar blijkbaar was toch zichtbaar dat Shirley
en Kirsten normaal gesproken geen
duo vormen. Zij moesten na een
enerverende ochtend genoegen nemen met een mooie achtste plaats.
Kiki du Pau en Shirley, die dit hele jaar al een prachtig duo vormen
kwamen met hun oefening met
touw uit op een prima vijfde plaats.
Na de duo oefening waren de individuele oefeningen aan de beurt.
Ook nu mocht Shirley voor Omnia
de spits afbijten in de categorie 3C.
Ze zette een heel nette oefening
neer en bereikte hiermee de achtste plaats. Vervolgens was Jasmijn
Visser aan de beurt. Zij turnt dit jaar
voor het eerst in de 4C en werd al
boven verwachting geplaatst in deze finale door zich als zevende uit
de regio MidWest te plaatsen. Haar
oefening was erg netjes en ook hier
waren geen noemenswaardige fouten aanwezig. Zij eindigde op een
zeventiende plek in een veld van 25
deelnemende meisjes. Kirsten Wa-

genaar uit de 3C was hierna aan
de beurt en ook zij turnde een prima oefening. Kirsten eindigde op
een zevende plaats in de categorie 3C. Kiki du Pau was de laatste
uit haar categorie 3C. Zij eindigde
op een tiende plaats. Romy Stokkel kwam in de 4C als laatste van
Omnia aan de beurt en met een prima score werd ze twaalfde op deze landelijke finale. In categorie 2C
kwam vervolgens Tina Anema uit
en in categorie 1C Yvonne de Rooij
en Annelotte Vos. Tina had zich met
twee oefeningen geplaatst. Zij behaalde met haar touwoefening een
dertiende plaats en met haar baloefening wist zij zelfs een knappe
elfde plaats te behalen! Ook Yvonne de Rooij en Annelotte Vos hadden zich beiden met twee oefeningen geplaatst. Voor Yvonne was deze wedstrijd tevens haar laatste. Na
bijna tien jaar heeft ze besloten een
punt achter haar carrière ritmische
gymnastiek te zetten. Ze zette weer
een goede prestatie neer. Met beide oefeningen veroverde zij een
mooie zesde plaats. Annelotte komt
dit seizoen voor het eerst bij Omnia uit. Zij liet twee hele mooie oefeningen zien en maakte daarmee een
dusdanige indruk op de jury dat die
haar beloonden met twee maal een
eerste plaats. Annelotte mag zich nu
Nederlands Kampioen categorie 1C
noemen! Meer weten over Ritmisch
Gymnastiek? Kijk dan op de website www.svomnia.nl of neem contact op met Monique Rommerts, tel.
0297-321553 of het Sportpunt van
SV Omnia 2000, tel. 0297-322312.

Handbalcompetitie jeugd

Nipt verlies voor FIQAS B2
Aalsmeer - Zondag 13 april speelden de jongens van de B2 van FIQAS Aalsmeer hun laatste wedstrijd
voor de competitie. De tegenstander
was KRAS/Volendam B1. De wedstrijd begon goed aan Aalsmeer zijde. FIQAS/Aalsmeer opende snel
de score door het snelle aanvallen
en druk leggen. Ook verdedigend
stond het team sterk. Toch gingen
er soms nog wat ongelukkige schoten van Volendam in het Aalsmeerdoel.
Zo was Aalsmeer de eerste helft de
sterkste ploeg maar wist Volendam
bij te blijven waardoor de ruststand
op 13-9 in het voordeel van FIQAS
werd bepaald. Tijdens de pauze
werd verteld om zo te blijven verdedigen, dan zou FIQAS vanzelf uitlopen op KRAS/Volendam. Het te-

genovergestelde echter gebeurde, Aalsmeer verdedigde het eerste
kwartier van de tweede helft zeer
zwak waardoor Volendam de stand
snel in evenwicht bracht tot 13-13.
Op dat moment werd bij FIQAS Kevin vast gezet waardoor Aalsmeer
niet meer wist te scoren. Pas bij
een stand van 14-19 was het eerste doelpunt van de tweede helft
voor FIQAS gevallen. Na het eerste
kwartier van de tweede helft sloot
de verdediging zich wel weer, en liepen de aanvallen weer beter waardoor Aalsmeer terug kwam tot 1821 en 19-22. De Aalsmeerders wisten de jongens van Volendam helaas niet meer in te halen waardoor
er met twee punten verschil verloren
werd. Einduitslag: 21-23 in het voordeel van KRAS/Volendam.

Handbal Jeugdnieuws

Jongens B1 FIQAS derde op NK

Groep VZOD’ers fietst
Amstel Gold Race
Kudelstaart - Op zaterdag 19 april
hebben 22 leden van Schaatstrainingsgroep VZOD te midden van
ruim 12.000 deelnemers de toertocht van de Amstel Gold Race gereden. In het Zuid-Limburgse heuvelland werd 150 kilometer weggetrapt. Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt op zaterdag voordat de professionals de wedstrijd
rijden, een toertocht georganiseerd
voor recreanten. Onder de ruim
12.000 deelnemers bevonden zich
ook 22 leden van Schaatstrainingsgroep VZOD. Voor de meesten van
deze groep een jaarlijks terugkerende tocht, voor anderen de eerste
keer. Om half 10 wordt vertrokken
de deelnemers vanuit Valkenburg
in drie groepen. Al na vijf kilometer
doemde de eerste Limburgse heuvel op, die ervoor zorgt dat iedereen
lekker op temperatuur komt. Vervolgens gaat het voortdurend op en af
en wordt halverwege natuurlijk een
pauze ingelast voor een stuk echte Limburgse vlaai. Sommigen heb-

ben echter een uitsmijter nodig om
energie op te doen voor de laatste
kilometers. Na de koffiestop volgen
nog enkele pittige heuvels, zoals de
Eyserbosweg, de Keuterberg en als
laatste de alom bekende Cauberg
waar de deelnemers persoonlijk
verwelkomd worden door de speaker. Ook al waren de slotkilometers
zwaar en vochtig, toch kunnen de
leden van de Schaatstrainingsgroep
VZOD terugkijken op een geslaagde dag.
Trainingsavonden
De trainingsavonden voor het fietsen zijn zoals gebruikelijk de maandag- en de donderdagavond. Er
wordt verzameld bij de rotonde
bij de skeelerbaan in Kudelstaart.
Om 19.00 uur vertrekken de diverse fietsgroepen en rijden dan verschillende routes. Wil je een keertje meerijden, dan ben je van harte
welkom. Voor meer informatie over
het fietsen kijk op www.stgvzod.nl
bij het onderdeel fietsen.

Aalsmeer - De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer namen afgelopen
zaterdag, 19 april, deel aan het NK
zaalhandbal voor B-jeugd in de
sporthallen Zuid in Amsterdam. In
een poule van vier ploegen moesten ze het opnemen tegen Hellas
(den Haag), V&L (Geleen) en E&O
(Emmen). De eerste wedstrijd tegen Hellas ging in de eerste helft
tot 3-3 gelijk op. Daarna misten de
Aalsmeerse jongens teveel kansen
en stonden niet goed in de verdediging, zodat de ruststand 9-5 voor
Hellas werd. In de tweede helft
kreeg FIQAS Aalsmeer meteen te
maken met twee tijdstraffen, zodat
Hellas kon uitlopen naar 11-5. Hierna begon het beter te draaien en
kwamen de Aalsmeerders sterk terug, maar ze hadden de inhaalrace
jammergenoeg nét iets te laat ingezet, waardoor het 12-11 werd in het
voordeel van Hellas. Hierna moest
FIQAS Aalsmeer het opnemen tegen V&L, de gedoodverfde kampioen. Zij hadden hun eerste wedstrijd met 21-9 van E&O gewonnen
en waren dus favoriet. Maar FIQAS

Aalsmeer begon sterk en bleef goed
bij tot 4-4. Hierna liep het iets minder, maar een 7-5 ruststand gaf nog
alle mogelijkheden. Vlak na rust liep
V&L uit naar 11-6 , maar opnieuw
kwamen de Aalsmeerse jongens
sterk terug: 11-9 . Op dat moment
kregen ze bovendien een strafworp
én moest V&L twee minuten met
een man minder spelen. Dé kans
dus om verder in te lopen. Maar de
strafworp werd gemist en in plaats
daarvan wist V&L twee keer te scoren. Hiermee was de wedstrijd beslist en werd de eindstand 15-12,
maar er had voor Aalsmeer duidelijk meer ingezeten! De laatste wedstrijd tegen E&O ging dus om de
derd plaats, omdat ook E&O hun
tweede had verloren. Deze wedstrijd
werd er goed gespeeld en na een
8-5 ruststand won FIQAS Aalsmeer
met 17-13 en werd dus derde op
het NK. Een goed resultaat, al bleef
achteraf toch het gevoel hangen dat
er misschien meer ingezeten had.
V&L won uiteindelijk de finale van
Hellas en werd de terechte kampioen! Foto: Don Ran.
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Fietscrossen om Noord-Holland Cup

Eerste Krokustoernooi
voor C-niveau zaterdag!

Goede prestaties UWTC-rijders
Uithoorn - Afgelopen zondag 20
april is al weer de tweede NoordHolland cup gereden in VelsenNoord. Het weer was dit keer geen
storende factor.
Het weer was zelfs prachtig, de
baan was prima en de gezelligheid
volop aanwezig. De inschrijvingen
begonnen om half tien dit was iets
vroeger dan normaal, maar omdat
er een nieuw systeem van inschrijven is zijn ze wat eerder gestart.

Om ongeveer half twaalf begonnen de 121 deelnemers aan de 23
manches. Van de 121 deelnemers
waren er maar liefst 41 leden van
de UWTC, die met een groot aantal nieuwe leden weer tot een grote
fietscross vereniging behoort. Van
de 41 UWTC’ers wisten wel 36 de finales te behalen en de meesten met
een goed eindresultaat. De volgende Noord-Holland cup is op 27 april
in Broek op Langedijk.

De winnaars van een bronzen medaille, van links naar rechts: Demi van Andel,
Chris van Dijk, Dione Vermeulen en Iris Eveleens.

Kudelstaart - Aankomende zaterdag 26 april organiseert de Ritmische Gymnastiek afdeling van SV
Omnia het eerste Crocustoernooi
voor het C-niveau. Deze wedstrijd
vindt plaats in het Proosdijhal en
is opgedeeld in vier blokken startend om 10.00, 11.30, 13.00 en 14.00
uur met om 15.45 de prijsuitreiking
van alle categorieën. Tijdens deze
wedstrijd zullen verschillende verenigingen uit het land meisjes sturen, waarbij onder andere de Nederlands Kampioen 2C en de eigen Nederlands Kampioen Annelotte Vos uit 1C. Er zal om de bekers

worden gestreden in verschillende
leeftijdscategorieën. Voor SV Omnia
zullen tijdens het eerste Crocustoernooi twaalf meisjes hun opwachting
maken, te weten Annelotte Vos, Josje Buren (1C) Tina Anema, Christina Kok, Fabienne Roof (2C) Kiki du
Pau, Shirley van der Hoorn, Kirsten
Wagenaar (3C) Romy Stokkel, Jasmijn Visser, Dominique Roof en Ilse Straathof (4C). De entree voor de
wedstrijd bedraagt 3 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen tot en met 14 jaar.
Een boekje met de wedstrijdvolgorde kost 1 euro.

Omnia-turnsters heel
succesvol bij rayonfinale

R.K.A.V. 7 hoopt op titel
Aalsmeer - Met twee zwaarbevochten overwinningen op rij heeft Rkav
7 nog steeds uitzicht op de eindoverwinning in de zevende klasse
reserve. Drie weken geleden leek
de titel nog ver weg. Na de kansloze nederlaag tegen DCG en het gelijkspel tegen Pancratius bedroeg de
achterstand op koploper KLM maar
liefst negen punten. Met nog twee
wedstrijden te spelen is deze achterstand echter geslonken tot drie
punten en doet de Trots van Rkav
weer volop mee in de titelstrijd. Terwijl de overgebleven concurrenten
KLM, Pancratius en DCG nog tegen
elkaar moeten spelen, heeft Rkav
een beduidend eenvoudiger programma. Vorige week zondag werd
de eerst horde genomen op weg
naar een mogelijk kampioensschap.
In de wetenschap dat KLM punten
had gemorst tegen hekkensluiter
Nautilus, wist de ploeg van sponsor
Ron Wendelgelst met 1-2 te winnen
van Ouderkerk. Voorafgaand aan
de wedstrijd was duidelijk dat het
geen makkelijke middag zou worden voor Rkav: De thuiswedstrijd
werd eerder in het seizoen ternauwernood gewonnen en non-playing captain Spreij kon deze middag
niet beschikken over enkele vaste
waarden voor het elftal. Vooral de
afwezigheid van verdediger Appie
(misselijk) en Trompie (acute diarreeaanval) zorgden voor hoofdbrekens bij de coach. Gelukkig kan de
Trots van Rkav in dit soort gevallen
een beroep doen op Good old Fransie. Niemand weet precies hoe oud
hij is, maar algemeen wordt aangenomen dat de gemiddelde leeftijd van het team met tien jaar stijgt
zodra Fransie in het veld staat. Aan
zijn spel was het afgelopen zondag
niet te merken: Als een jonge terriër
beet hij zich vast in de tegenstander
en liet pas los toen het laatste fluitsignaal had geklonken. De einduitslag van 1-2 stond met rust al op het
scorebord. Na een prachtige individuele actie bracht Michel de groenwitte leeuwen vroeg in de wedstrijd
op voorsprong: Een slalom om drie
spelers van Ouderkerk werd door

de rkav’er bekroond met een loeihard afstandsschot vanaf zo’n twintig meter: 0-1. De meegereisde supporters gingen er eens goed voor
zitten, want dit beloofde een mooie
middag te worden. Helaas zorgde
onoplettendheid in de rkav-defensie er al snel voor dat Ouderkerk
langszij kon komen. De buitenspelval werd behendig omspeeld, waarna de spits van Ouderkerk beheerst
afrondde: 1-1. Lang kon Ouderkerk
niet genieten van deze goal. Rkav
voerde de druk op en na een prachtige aanval over meerdere schijven
was het Mark die een vlijmscherpe
voorzet van Lexie wist in te tikken.
De tweede helft bleef voor de toeschouwers aantrekkelijk om naar te
kijken, ondanks het feit dat beiden
ploegen niet meer wisten te scoren.
Eenvoudige overwinning
Afgelopen zondag stond de laatste thuiswedstrijd van het seizoen
op het programma. Tegen Arsenal
was winst noodzakelijk om de druk
op de concurrentie te verhogen.
Enigszins geholpen door de tegenstander, die zeer zwak voor de dag
kwam, boekte de Trots van Rkav een
eenvoudige 5-0 overwinning. In de
kantine werd de overwinning uitbundig gevierd en toen het bericht
binnenkwam dat KLM punten had
gemorst tegen Ouderkerk was de
feestvreugde compleet. Het komende weekend wordt cruciaal wanneer
KLM zal aantreden tegen Pancratius en DCG op bezoek gaat bij Abcoude. Rkav 7 speelt zelf een uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde Sporting Martinus. Non-playing captain Spreij en trainer mental
coach Robbie hebben de jongens
van het zevende een kroegverbod
opgelegd van twee weken. Op deze
manier kan het team zich optimaal
voorbereiden op de ontknoping van
een spannend en voetbal technisch
hoogstaand seizoen. De stand aan
kop in de zevende klasse reserve:
1. KLM 19-45, 2. DCG 18-43, RKAV
18-42, Pancratius 19-41. Surf naar
www.rkav.nl of www.rkav7.hyves.nl
voor meer informatie.

Aalsmeer - Op zondag 20 april
vond de finale plaats van de rayonwedstrijden toestelturnen in de lagere divisies. Deze finale werd gehouden in de nieuwe Weth.Verheijhal in Amsterdam-Oost. Het was
het allereerste evenement dat hier
plaats vond. Een primeur dus. De
oude, voormalige gasfabriek wordt
gesloopt! Voor de organisatie was
dit zowel emotioneel als ook praktisch toch een moeilijke zaak. De
deelnemers moesten lang in de
kleedkamers wachten voordat ze
naar de zaal mochten. Tevens was
ook de tribune-capaciteit niet voldoende. Enfin, de organisatie heeft
er het beste van gemaakt en gaat nu
met de klachten naar de gemeente
Amsterdam.
Wie zich bij de voorwedstrijden in
maart bij de beste tien geplaatst
had, mocht deelnemen aan deze finale. De finale-groepen waren ingedeeld op leeftijd en niveau. SV Omnia had zich onder leiding van trainster Anneke Nap wel met veertien
turnsters geplaatst voor deze finale.
Dat was op zich al een record! De finalisten van Omnia turnden op niveau 11, 12 en 13 in de zesde, zevende en achtste divisie. In de categorie Basis turnden Bonita Goede,
Kim Nederstigt, Dione Vermeulen
en Iris Eveleens. Bonita steeg van
de tiende naar de zevende plaats en
scoorde 33,4 punten. Bij Kim mislukte de opsprong van de balk en
de afsprong van de brug en daardoor zakte ze van de tweede naar
de vijfde plaats met 34,5 punten. Dione behaalde met 34,8 punten de
derde plaats. Iris werd bij de voorwedstrijden vierde, maar nu voerde ze de oefeningen nu veel netter uit en eindigde met 35,2 punten
op de tweede plaats. In de categorie instap niveau 13 turnden Naomi

Raijmakers, Isa ten Brink en Arlette Maarse. Naomi turnde wat slordiger dan de voorwedstrijd en eindigde met 34,4 punten op de achtste
plaats. Isa ging als tiende de finale in en eindigde als vijfde met 35,2
punten. Een mooie verbetering! Ook
Arlette turnde duidelijk beter dan de
voorwedstrijd en steeg van de zevende naar de tweede plaats met
35,8 punten. Goed voor zilver! In de
categorie pupillen 1 niveau 12 wist
Aïcha Croes weer de tweede plaats
te veroveren met 35,9 punten. Een
knappe prestatie om ook nu weer
het zilver te winnen!
In de categorie pupillen 1 niveau 13
turnden Doris van Voorst, Lisa Geerlings en Chris van Dijk.
Bij Doris lukt de opsprong van de
brug nog niet; zij behaalde de negendeplaats met 34,3 punten . Lisa eindigde met 35,9 punten op de
zesde plaats. Chris ging als tiende
de finale in en wist zich op te werken naar de derde plaats met 36,3
punten! In de categorie pupillen 2
niveau 13 turnde Demi van Andel.
Demi was op het schoolplein gevallen en afgelopen vrijdag mochten
de hechtingen uit haar knie gehaald
worden. Demi heeft daarna licht getraind en op de wedstrijd turnde ze
zich ondanks haar knie van de zevende naar de derde plaats met 35,9
punten! In de categorie pupillen 11
turnden Lisan Wegstapel en Anouk
Straathof. Beide turnsters zakten
één plaats en eindgden nu met resp.
33,2 en 35 punten op de resp. derde
en tweede plaats.
Van de veertien finalisten van Omnia behaalden er dus vier turnsters
een bronzen medaille en vier turnsters een zilveren medaille. Een
prachtig resultaat! Deze finale kan
dus voor SV Omnia 2000 als zeer
succesvol beschouwd worden!

Vier een tweede plaats, dus zilver voor, van links naar rechts: Lisan Wegstapel,
Arlette Maarse, Aïcha Croes en Anouk Straathof.

Good old Fransie.

Schaakcompetitie

Winst op Aartswoud redt
SCA 1 niet in promotieklasse
Aalsmeer - Het eerste team van
Schaakclub Aalsmeer is gedegradeerd uit de promotieklasse. Om
zich te handhaven in de promotieklasse was een ruime overwinning
op Aartswoud noodzakelijk, terwijl
de concurrentie punten moest laten liggen. Dankzij een fantastische
climax wisten de Aalsmeerders ternauwernood te winnen. Overwinningen van Willem Hensbergen,
Vincent Jongkind en Christopher
Brookes hadden tezamen met het
halfje van Rik Könst voor 3,5 punten gezorgd. Willem speelde zoals
het hele seizoen: Overtuigend pakte
hij het initiatief en liet zijn talentvolle tegenstander geen kans. Vincent
overspeelde al vanuit de openingen
zijn tegenstander volkomen, terwijl
Christopher zoals wel vaker als een
duveltje uit een doosje kwam toen
de punten verdeeld moesten worden. De tegenstander van Rik had
ondertussen een stevige vesting op
weten te bouwen, waar geen doorkomen meer aan was. Helaas was
Joran Donkers kansloos tegen de

sterkste tegenstander en had Erik
Korenwinder een kansrijke stelling
volledig om zeep geholpen. Aan
Yvette Nagel en Jan Bosman de
taak om de overwinning binnen te
halen. Yvette had zich knap terug
weten te vechten na een pion achter
te hebben gestaan en wist het vierde punt aan te tekenen. Jan Bosman had juist zijn mooie stelling geruïneerd en leek te gaan verliezen.
Op wonderbaarlijke wijze wist hij in
verloren stelling toch nog een half
punt te pakken en zorgde zo voor
de overwinning. Dit bleek helaas
net te weinig om in de promotieklasse te blijven. Concurrent Santpoort verloor weliswaar verrassend,
maar houdt 1,5 bordpunten voor op
Aalsmeer. Het scheelde dus werkelijk waar vrijwel niets. Het was een
mooi seizoen waarbij de Aalsmeerse schaakhelden vrijwel iedere wedstrijd meededen voor de overwinning, maar de vele onfortuinlijkheden bleken uiteindelijk toch teveel.
Volgend seizoen maar gewoon kampioen worden!

Zinderende halve finale
FIQAS tegen Hellas
Aalsmeer - De ambiance in sporthal de Bloemhof was afgelopen zondag 20 april overweldigend bij de
eerste halve-finale wedstrijd tussen FIQAS Aalsmeer en Hellas. De
Aalsmeerse ploeg verloor uiteindelijk na een spannende wedstrijd met
26-28 en moet komende weekend
dus met minimaal drie doelpunten
verschil winnen om zich alsnog te
plaatsen voor de best-of-three om
de landstitel. De andere kruisfinale, tussen Eurotech/Bevo en Kras/
Volendam, eindigde zaterdag overigens in 24-24 gelijkspel. Sporthal de Bloemhof was zondag nagenoeg uitverkocht, bovendien waren
er extra tribunes geplaatst naast de
speelvloer. Het publiek beleefde een
heerlijke sportmiddag met handbal van de bovenste plank en veel
lawaai gedurende de gehele wedstrijd. In de eerste helft bleven beide teams dicht bij elkaar. Na negen
minuten gaf het scorebord een 33 tussenstand aan en na een kwartier speeltijd stond het wederom gelijk: 6-6. In de daaropvolgende zeven minuten vielen er tien doelpunten te bewonderen en opnieuw bleven de ploegen in evenwicht: 11-11.
Drie minuten voor het einde van de
eerste helft kwam FIQAS Aalsmeer
op een 14-13 voorsprong, wat ook
de ruststand zou worden. In het begin van de tweede helft bracht Mark
Roest 15-13 op het scorebord. Bij
de stand van 15-14 werden er twee
Aalsmeerders met een tijdstraf naar
de strafbank verwezen, maar desondanks tilde Mark Roest met een
daverend schot FIQAS naar 16-14.
Na een overtreding op de hardwerkende Jarcha van Dijk kregen de
Aalsmeerders een strafworp toegewezen die feilloos werd benut door
Jeffrey Boomhouwer: 17-14. Nadat
inzetten van Jarcha van Dijk op de
paal en de keeper waren gestrand
scoorde hij in de negende minuut
met een fantastische treffer 18-14.
De feilloze aangooi kwam van doelman Micha Hoogewoud en van Dijk
bracht, terwijl hij door zijn snelheid
in de reclameborden belandde, de
marge op vier goals met als gevolg
een oorverdovend applaus van het
thuispubliek. Vervolgens kon de
ploeg van trainer/coach Alex Curescu een periode niet omgaan met
de ontstane druk, waardoor Hellas binnen drie minuten de achterstand verkleinde tot 18-17. Het was
de absolute uitblinker van de wedstrijd, Eelco Overkleeft die in deze
fase drie treffers liet noteren. Mark
Roest trof daarna doel, maar Hellas
deed dat ook twee keer: 19-19. Via
opnieuw Roest en Overkleeft ston-

den beide ploegen na een kwartier
in de tweede helft op 20-20. Na 2021, 21-21 (Roest) en 21-22 belandde een inzet van Wai Wong tussen
de palen: 22-22. In de 22ste minuut
mikte Roest de 23-22 binnen, een
minuut later gevolgd door een goal
van Overkleeft: 23-23. In de 24ste
minuut was het schrikken geblazen voor de honderden toeschouwers toen Humphry van Asdonck na
een charge met een harde smak op
de grond terecht kwam. Ondanks
handelend optreden van fysiotherapeut Robert Baardse was het einde
wedstrijd voor van Asdonck. Na een
treffer van Overkleeft (23-24) trok
Robin Boomhouwer de stand gelijk:
24-24. Vijf minuten voor tijd, bij 2425 verzilverde Jeffrey Boomhouwer
een strafworp: 25-25. Even later (bij
25-26) trof Luuk Obbens doel: 2626. Maar in de zinderende slotfase
speelde de ploeg van trainer/coach
Peter Portengen net iets uitgekookter waardoor Hellas nog twee keer
scoorde en deze kruisfinale afsloot
met een 26-28 overwinning. Zaterdag wacht voor FIQAS Aalsmeer dus
de allesbeslissende wedstrijd, waarschijnlijk in een heksenketel, in Den
Haag. Mis het niet! De wedstrijd begint om 20.30 uur. Winnen met drie
doelpunten verschil is geen onmogelijke opgave en dus liggen de
kansen op de finale om de landstitel
nog binnen handbereik. De mannen
van FIQAS Aalsmeer kunnen dus alle mogelijke steun gebruiken en hopen op veel supporters! Steun FIQAS Aalsmeer in hun strijd om een
finaleplaats, ook in Den Haag!
Steun FIQAS bekerfinale!
Op Hemelvaartsdag, donderdag 1
mei, staan de mannen van FIQAS
Aalsmeer in de finale om de NHV
beker. De wedstrijd wordt om 15.30
uur gespeeld in het Topsportcentrum in Almere. Er zijn ruim 2000
plaatsen in deze hal, dus het is belangrijk om daar met zoveel mogelijk Aalsmeer-supporters te zijn en
de ploeg massaal te steunen. Kaarten voor de finale zijn nog te koop in
de kantine van de Bloemhof, bij de
C1000 in Aalsmeer en via www.hvfiqasaalsmeer.nl. Er zullen ook supportersbussen gaan rijden, en hiervoor hangen intekenlijsten in de
Bloemhof (zowel binnen in de hal
als bij de buitenaccomodatie). Dus...
steun FIQAS Aalsmeer en ga mee
naar de bekerfinale! Mocht FIQAS
Aalsmeer de beker winnen, dan
volgt diezelfde avond nog een daverend feest in de kantine van de
Bloemhof met muziek van Kees
Markman. Foto: Don Ran.

