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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wist u dat??......Wittebol Wijn
u deze maand voorspoed aanbiedt!!!

Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website
WWW.WITTEBOLWIJN.NL

GRATIS*
RuIT

RepAReRen?
Zie elders in deze krant

TOPHANDBAL IN AALSMEER

Aanvang 20.30 uur - MIS HET NIET!

FIQAS Aalsmeer
Eurotech BEVO

vs

zaterdag

25
april

Oranje gebak?
Vooges vers de

lekkerste!
Op koninginnedag van

8.00 tot 12.00 uur open

Aalsmeer - V&V
Aanvang 14.30 uur aan de Dreef.

Blijft Aalsmeer in de race om het kampioenschap?
Dan moet er eerst gewonnen worden van medeconcurrent

Vlug en Vaardig.

Wij rekenen op uw steun.

Maar er gebeurt meer..
Aalsmeer 3 is reeds kampioen. Wordt Aalsmeer 2 komende zater-

dag kampioen? Zij spelen thuis om 12.00 uur.
Kom het zien en u zult het beleven. 

Er gebeurt meer aan de Dreef.

ZATERDAG A.S. DE TOPWEDSTRIJD

Weteringstraat 2/
hoek  Zijdstraat 
Tel. 0297-325250
www.neroshoes.nl

Birkenstock/Papillio
Diverse kleuren
Nu van 49.95 voor 39.95

Reuring in Hornmeer door 
mogelijke verkoop panden
Aalsmeer - De raad vanavond, 
donderdag 23 april, begint rond 
22.00 uur met ingekomen stukken 
van Aalsmeerse inwoners en in-
stellingen. Drie in totaal dit keer en 
wat twee brieven betreft is het on-
derwerp duidelijk. De een gaat over 
de onteigeningsprocedure voor be-
stemmingsplan Noordvork, de ander 
is van de oudergroep van dagverblijf 
Kiekeboe en gaat over naschoolse 
opvang. De derde inzending roept 
vraagtekens op: Brief van de heer 
van Veen inzake Roerdomplaan 2 
en 4. De woningen, of zoals de ge-
meente de huizen betitelt: panden, 
staan te koop. In het verleden zijn 
de woningen gekocht door de stich-
ting Ons Tweede Thuis en zijn ze ge-
bruikt voor dagopvang van minder-
validen. Er is één pand van gemaakt, 
want OTT heeft, zo laten omwonen-
den weten, de tussenmuur doorge-
broken waardoor één ruimte is ont-
staan. Heel vreemd, aldus de omwo-
nenden, de huizen hebben tot slot 
een woonbestemming. 

Bijeenkomst voor selecte groep
De jeugdhulpverleningsinstelling 
Spirit wil de panden nu kopen om 
jongeren uit de regio tijdelijk een 
thuis te bieden. Het gaat om jonge-
ren tussen de 16 en 18 jaar. De om-
wonenden zijn zich rot geschrokken 
en in de pen geklommen. De ge-
meente begrijpt de onrust en organi-
seert daarom vanavond, donderdag 
23 april, een informatiebijeenkomst 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan. “Wij begrijpen dat u zich 
afvraagt wat het voor u betekent als 
de plannen van Spirit doorgaan. Ook 
zult u zich afvragen wat de plannen 
nu precies zijn”, aldus de wethouder 
in een uitnodiging aan overigens 
een select gezelschap. Alleen vijf 
bewoners uit de Roerdomplaan, vijf 
uit de Meervalstraat en zes eigena-
ren van woningen aan de Dreef zijn 
uitgenodigd. Alleen zij zijn gevraagd 
om zich te laten informeren over de 
plannen van Spirit en krijgen de mo-
gelijkheid om vragen te stellen aan 
de instelling en aan de gemeente. 

Jop en Spirit
De bewoners die rond de betreffen-
de panden wonen, zijn niet te spre-
ken over de situatie en zien de toe-
komst enigszins met angst en beven 
tegemoet. Een van hen legt uit: “In 
de Meervalstraat, naast kinderdag-
opvang De Stek, staat een JOP, een 
jongeren ontmoetingsplaats. Het af-
gelopen jaar zijn er verschillende in-
cidenten geweest met de jongeren 
uitlopend van geluidsoverlast, kapot 
glas bij de crèche tot bedreigingen 
met kogels tegen bewoners. Hoe 
zullen de jongeren van JOP en Spirit 
op elkaar gaan reageren?” De be-
woners wacht vooralsnog een lan-
ge avond. 
Eerst naar de informatiebijeenkomst 
van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur, 
daarna rond 22.00 uur plaatsne-
men op de publieke tribune tijdens 
de raad in het gemeentehuis om de 
meningen te peilen van burgemees-
ter, wethouders en fracties. 

Wordt vervolgd…

Zweeds koningspaar op 
bezoek in fort Kudelstaart
Aalsmeer - Op 21 april hebben ko-
ning Carl Gustaf en koningin Silvia 
als onderdeel van hun staatsbe-
zoek aan Nederland een bezoek ge-
bracht aan het Fort in Kudelstaart. 
De stichting Herstelling had de eer 
om te laten zien hoe re-integratie 
aangepakt wordt. Het werd een on-
gedwongen bezoek onder grote be-
langstelling van pers en publiek. On-
der een stralende zon arriveerde het 
koninklijk paar om kwart over vier ’s 
middags bij het fort aan de Westein-
derplassen in Aalsmeer. In hun ge-
volg onder anderen de minister en 
hoge ambtenaren van het ministerie 
van werkgelegenheid. In iets minder 
dan een uur liet directeur Yoeri van 
der Lugt zijn hoge gasten zien hoe 
Herstelling de re-integratie aanpakt. 
Ook de Commissaris van de Konin-
gin in Noord-Holland, Borghouts en 

de burgemeesters van Aalsmeer en 
Amsterdam, Pieter Litjens en Job 
Cohen, waren aanwezig.
Na een korte inleiding over de Stel-
ling van Amsterdam leidde de rond-
gang langs de verschillende werk-
zaamheden van Herstelling. Schil-
deren, timmeren, metaalwerk en 
groen passeerden de revue. De ko-
ning en koningin van Zweden spra-
ken hierbij met verschillende deel-
nemers en werkmeesters. In een 
uitstekende, enthousiaste sfeer leek 
het bezoek voor iedereen voorbij te 
vliegen. Kort voor vijf uur bood Her-
stelling Horeca de gasten nog een 
kopje thee of koffie, met uitzicht 
over de Westeinderplassen. Daarna 
vertrok de Zweedse delegatie, op-
nieuw onder grote belangstelling en 
onder begeleiding van een forse po-
litie-escorte. 

Foto’s Klaas F. Keessen, Kudelstaart.

Herdenking oorlogsslachtoffers
Kinderen steken anjers 
in V’s voor vrijheid
Aalsmeer - Het herdenken van oor-
logsslachtoffers zal wel nooit echt 
tot het verleden gaan behoren. Op 
4 mei is de landelijke dodenherden-
king, maar traditiegetrouw wordt in 
het gemeentehuis voor schoolkin-
deren al eerder aandacht aan de 
Tweede Wereld- en andere oorlo-
gen besteed. Nog steeds woeden 
in de wereld oorlogen en dat werd 
ook herdacht, woensdagmorgen in 
de Raadskelder van het gemeente-
huis. Ditmaal waren leerlingen van 
de Jozefschool uitgenodigd om stil 

te staan bij de verschrikkingen van 
de oorlog. In de raadskelder vertel-
de de heer Olijhoek over zijn erva-
ringen in de Tweede Wereldoorlog. 
Natuurlijk maakte zijn verhaal veel 
indruk. Leerlingen gaven zelf ook 
een voordracht. Later die morgen 
ging burgemeester Litjens hen voor 
om buiten bij het monument in de 
muur van het raadhuis anjers in oa-
se te steken. De twee V-tekens van 
oase, gevuld met de witte bloemen, 
symboliseren de beginletters van 
Vrijheid en Victory. 

GEEN KRANT? 
0251-674433

Voetgangster aangereden
Kudelstaart -  Een vijftienjarige 
Amstelveense is zondagmiddag 19 
april, rond een uur, aangereden door 
een personenauto op de Bilderdam-
merweg. Het meisje was juist bij een 
bushalte uit een bus gestapt. Door 
de aanrijding liep zij een hersen-
schudding en verwondingen aan het 

gezicht op. Zij moest een nacht in 
het ziekenhuis blijven. De 47-jarige 
automobilist uit Kudelstaart is mee-
genomen voor verhoor. De ongeval-
lendienst stelt samen met politie-
mensen van het Wijkteam Aalsmeer 
een onderzoek in naar de precieze 
toedracht.

Aalsmeer -  De politie heeft inmid-
dels twee aanhoudingen verricht in 
het onderzoek van de diefstal van 
acht personenauto’s eerder deze 
maand. In de nacht van zaterdag 4 
op zondag 5 april zijn de auto’s tege-

lijkertijd gestolen vanaf een parkeer-
terrein aan de Oosteinderweg. De 
daders wisten beschikking te krijgen 
over de bijbehorende sleutels. De 
verdachten zijn beiden 22 jaar oud 
en komen  uit Mijdrecht.

Aanhoudingen in autodiefstalzaak
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 15.625

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

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

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

zwart/wit. 
- Koningsstraat in Aalsmeer, grijs cyperse kater met wit puntje aan 

staart. Hij is 14 jaar en heet “Stimpy”. 
- Kamerling Onnesweg in Kudelstaart, cyperse rode kater, witte 

bef tot onder z’n buik, witte pootjes, staart met ringen, vriendelijk. 
Leeftijd 3 à 4 jaar. Zijn naam is “Baloe”.                           

Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, cyperse poes met wit.
- Graaf Willemlaan in Kudelstaart, pers, wit/zwart gestreept, lijkt cy-

pers.

Goed tehuis gezocht:
- Voor 2 Main coon katten. Het zijn broer en zus en willen graag bij 

elkaar blijven. Zijn erg lief en aan hond gewend. 
- Voor rode poes, 8 jaar, is gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine 

kinderen.

 

Zondag 26 april
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. Wim de 
Knijff, Eemnes.  
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Joost Vervark. Specicaal pro-
gramma voor oudere kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. J. Bosch, Hoofd-
dorp. 16.30u. ds. A. Jansen.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. ds. Johan Tem-
pelaar, jeugddienst. Extra collecte: 
jeugdfonds.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. Zondag 19u. br. C. Visser, Bo-
degraven.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. J. van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. C.A.E. Groot, Barne-
veld. 
Oost: 10u. W. Dekker, Oosterwolde. 
17u Bijbelleerdienst. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10u. ds. J.P. Ouwehand, Wilnis. 
18.30u. dr. M. Verduin, Zeist.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenk. voor kinderen. 10u. spreker 
Jan-Sjoerd Pasterkamp. 

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. en 16.30u. ds. K. Muller.   

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
16u. Viering. 
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag: 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 10u. in 
Zorgcentrum Aelsmeer euch. vie-
ring met L. Seeboldt. Om 20.30u. in 
Kloosterkapel Taizéviering. Zat. 17u. 
in Kloosterhof euch. viering met L. 
Seeboldt. Zondag 10.30u. in Kar-
melkerk euch. viering met L. See-
boldt. Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. 
in Karmelkerk Poolse dienst.

Roomskath. gemeensch. Rijsen-
hout
Zaterdag euch.viering om 19u. Mmv 
dames- en herenkoor SDG. Vg. L. 
Seeboldt.

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

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
10.30u. dienst olv parochianen. Mmv 
dames- en herenkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. openbare bijbellezing. 

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

Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Maandag 27 april 
evangelist Gordon v. Veelen. 

KERKDIENSTEN

Zangdienst in 
Het Lichtbaken
Rijsenhout - Zondag 26 april 
wordt weer een zangdienst gehou-
den in kerk Het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg 751. 
Het thema van de dienst is: Weet 
wat je zingt. 
De overdenking wordt gehouden 
door ds. K. Muller en muzikale me-
dewerking wordt verleend door 
zanggroep For Him en Johan van 
der Zwaard op piano, Klaas Kersloot 
op trompet en organist Wim Spaar-
garen. 
De dienst begint om 16.30 uur en de 
koffie staat vanaf  4 uur klaar. Voor 
de kleinste kinderen is oppas aan-
wezig.

Seizoensprijs 
voor Klaas bij 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - 7 April was de laat-
ste speelavond van dit seizoen van 
buurtvereniging Ons Aller Belang 
Uiterweg. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
Gerard v.d. Velden met 5452 punten, 
op twee Rita Blaauboer met 5439 
punten, drie Gerda van Mierlo met 
5241 punten, op vier Rietje Drost 
met 5216 punten en op vijf Klaas 
van Berkel met 5215 punten. Na 
een spannende strijd  heeft Klaas 
van Berkel de seizoensprijs gewon-
nen. De strijd werd de laatste avond 
beslist. 
Tweede werd Aat Berk. De poedel-
prijs werd gewonnen door Lia Weg-
man met 3395 punten. Bij het pan-
doeren streek Jaap Vreeken met 
625 punten de eer op. 
Op twee Ko Konst en Arie Spaar-
garen met het gelijke puntentaan-
tal van 595. De poedel was voor Do-
ra Wittebol met 585 punten. 
De jaarvergadering is 11 mei van-
af 20.00 uur in w.v. Aalsmeer-club-
gebouw aan de Uiterweg 155. Het 
jaarlijks reisje  is op dinsdag 2 juni. 
De leden gaan varen op het Snee-
kermeer. 
Opgeven bij Elly Spaargaren en 
Klaas Joren.

Fittest voor senioren bij 
SWOA in De Bloemhof
Aalsmeer - Op maandag 27 april 
wordt tussen 9.00 tot 11.30 uur in de 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg weer de halfjaarlijkse fittest ge-
houden voor senioren van 55 jaar 
en ouder. De testen vinden plaats 
in blokken van een half uur. On-
der leiding van een team van trai-
ners (MBvO), artsen en begelei-
ders wordt door middel van testen 
de conditie gemeten. Het gaat om 
onder andere metingen van bloed-
druk, Body Mass Index, armkracht, 
beenkracht, balans en wandeltrai-
ning. De uitslag met een advies ont-
vangen de deelnemers ter plaatse. 
De kosten zijn laag, 6 euro per per-
soon. Dat het niet alleen goed is om 
eens te kijken hoe de conditie is, 

maar dat het ook preventief is, blijkt 
uit het feit dat er in november en-
kele deelnemers een verwijsbrief-
je voor hun eigen huisarts hebben 
meegekregen omdat er hoge bloed-
druk, dan wel hartritme stoornissen 
tijdens de test door de daar aanwe-
zige artsen werd geconstateerd. De 
deelnemers die in november heb-
ben meegedaan krijgen allen een 
uitnodiging om opnieuw deel te ne-
men aan de test om zo hun testre-
sultaten eens te vergelijken. 
Nog nooit eerder deelgenomen, 
maar wel geïnteresseerd? Opgeven 
voor de test in november is nu mo-
gelijk. Dit kan bij de Vita welzijn en 
advies (SWOA), tel. 344094 tijdens 
kantooruren.

Geslaagde dagtocht OVAK
Aalsmeer - Dinsdag 21 april ver-
trokken ’s morgens om half negen 
twee bussen met OVAK-leden rich-
ting de Posbank in Nationaal Park 
Veluwezoom. In totaal 106 personen 
hadden zich aangemeld voor deze 
dag en iedereen was in een opper-
beste stemming. De koffie-stop was 
in Spakenburg waar koffie met ge-
bak werd genuttigd. Het was stra-
lend mooi weer en de tocht werd 
voortgezet via een prachtige rou-
te over de Veluwe, richting Epe. In 
restaurant de Ossenstal stond een 

heerlijke maaltijd klaar, bestaande 
uit soep, een boerenpannenkoek en 
een ijsje toe. Daarna kwam er in el-
ke bus een gids die de geschiede-
nis vertelde over dit prachtige ge-
bied. Op het hoogste punt, van de 
Posbank, werd even gestopt. Na de-
ze mooie tocht nog even een con-
sumptie-stop bij de Ruggestee in 
Hoenderlo. Daarna ging het weer 
richting Aalsmeer. Het was de eer-
ste dagtocht die de OVAK organi-
seerde, sinds de oprichting, en met-
een een groot succes.

Twee jubilarissen bij ACOV
Aalsmeer - Op de jaarvergadering 
van Aalsmeers Christelijke Oratori-
umvereniging (ACOV) zijn twee ju-
bilarissen gehuldigd. Het zijn de he-
ren Jan Verbeek en Jan Hensen, die 
respectievelijk 50 en 40 jaar lid van 
het koor zijn. Een goede reden om 
beide heren in het zonnetje te zet-

ten met bloemen en een oorkonde. 
De ACOV is druk bezig met het in-
studeren van ‘ein deutsches Requi-
em’ van J.Brahms. Een prachtig werk 
dat in november in de Bloemhof zal 
worden uitgevoerd onder leiding van 
dirigent Herman Paardekooper. Voor 
meer informatie: www.acov.nl.

Europese verkiezingen met 
Jan Pronk in Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
23 april, organiseert de Partij van de 
Arbeid een bijeenkomst over de ver-
kiezingen voor het Europese parle-
ment in Aalsmeer. Het congres van 
deze partij heeft op 14 en 15 maart 
het verkiezingsprogramma vastge-
steld. De opsteller van dit program-
ma, Jan Pronk,  zal daar aanwe-
zig zijn. Maar ook de man die in de 
race was voor het lijsttrekkerschap: 
Jacques Monasch. Hij werd met mi-
niem verschil verslagen door Thijs 
Berman. Hij was campagneleider 
bij een aantal verkiezingen. En hij is 
een kritisch volger van de Partij van 
de Arbeid. Jacques Monasch be-
hoorde tot de actiegroep Rooie Ve-
ren. Rooie Veren voerde actie tegen 
de exorbitante stijging van de top-
inkomens, waarvan iedereen dacht 
dat met de code Tabaksblat het gro-
te graaien voorbij was. Dat was drie 
jaar geleden en nog steeds is het 

niet voorbij. Twee jaar geleden nog 
zei Wouter Bos dat hij er niets tegen 
kon doen. Inmiddels kan hij er niet 
onderuit om er wat aan te doen. Het 
verkiezingsprogramma voor de ver-
kiezing van het Europese parlement 
is door Jan Pronk bijna ongewijzigd 
door het congres geloodst. 
De punten van Jacques Monasch, 
zoals te veel markt en te veel bu-
reaucratie, komen hierin nauwelijks 
aan de orde. Zij zullen ongetwijfeld 
veel tegenstemmers bij het referen-
dum over de grondwet hebben op-
geleverd. Deze twee mannen zullen 
ongetwijfeld een goede discussie op 
gang brengen. Een vrolijke noot is 
de aanwezigheid van een snelteke-
naar. Zijn prenten worden aan het 
einde van de avond verkocht. De 
bijeenkomst op 23 april vindt plaats 
in de bovenzaal van De Oude Vei-
ling in de Marktstraat en begint om 
20.00 uur. 

Klaverjasavond 
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 24 april wordt 
er weer geklaverjast  in de kantine 
bij VZOD aan de Wim Kandreef. Zo-
als gewoonlijk is er weer een prach-
tige prijzentafel met voor ieder wat 
wils. Het klaverjassen begint om 
20.00 uur en iedere liefhebber is 
welkom

Fietstocht Lions Ophelia
Aalsmeer - Het fietsseizoen is weer 
begonnen!U bent van harte wel-
kom om zondag 26 april deel te ne-
men aan fietstochten van Lions Club 
Aalsmeer Ophelia van 32 of van 45 
kilometer.
De route voert de deelnemers langs 
veel mooie plekjes en bezienswaar-
digheden in de regio. Na afloop kan 
deelgenomen worden aan een leu-
ke prijsvraag. Er zijn drie opstap-
punten waar fietsliefhebbers zich 
zondag vanaf 10.30 uur kunnen in-
schrijven:  
In Aalsmeer bij bloemsierkunst Pe-
ter en Marian Stokman aan de 
Hornweg 87, in Bilderdam tegen-
over het Atelier van Ada Gons Goo-
sen en in Leimuiden bij dierenart-
praktijk Westeinder aan de Nokweg 
12. Het inschrijfgeld bedraagt  5 eu-
ro voor volwassenen en  2,50 euro 

voor kinderen tot 12 jaar. Voor meer 
informatie kan gebeld worden naar 
06-51223760.
Organisator van deze fietstocht is 
Lions Club Aalsmeer Ophelia en de 
opbrengst gaat naar de Stichting 
Posso Ajudar, wat in het Braziliaans 
betekent ‘Mag ik helpen?’ De Stich-
ting Posso Ajudar is in 2006 opge-
richt om een logeerhuis te bouwen 
voor ouders van patiëntjes van de 
kinder intensive care van het João 
Alves Filho ziekenhuis in Araca-
jú in het Noord-Oosten van Brazi-
lië. Soms komen de patiëntjes van 
honderden kilometers ver en heb-
ben hun ouders geen verblijfplaats 
in Aracajú. Voor het genezingspro-
ces van kinderen is het erg belang-
rijk dat hun ouders in de buurt zijn. 
Kijk voor meer informatie op: www.
hulpdirect.org.
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Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• J.P. Thijsselaan 18, het slopen van een 

gedeelte van een school;
• Proosdijstraat 22, het verwijderen van asbest;
• Zwarteweg 59, het slopen van een woning.
Deze besluiten worden op 28 april 2009 verzonden.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 17

t/m 23 april Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn;

t/m 24 april Wet milieubeheer: aanpassen en actualiseren vergun-
ningen van A. van Wanrooy voor Autorecyclingbedrijf 
Het Wiel vof, Molenvlietweg 24; en Sloop- en handels-
bedrijf Methorst en Van Veen; Molenvlietweg 22;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m 2 juni Kapvergunningen: Lorentzhof 39, 2 coniferen;
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 april 2009
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen 

van een verkoopbord;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 1 mei 2009
• Aalsmeerderweg 190 t/m 204, het oprichten 

van een bedrijfsverzamelgebouw op Greenpark Aalsmeer.
ter inzagetermijn tot vrijdag 15 mei 2009
• Herenweg 37, het veranderen van woning tot berging.
ter inzagetermijn tot vrijdag 22 mei 2009
• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het door-
geven 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: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

uw stempas in en ontvangt een oproepingskaart die is omgezet in 
een kiezerspas waarmee u in ieder willekeurig stemlokaal in Neder-
land uw stem kunt uitbrengen. Het schriftelijke verzoek om zelf aan 
de stemming deel te nemen moet uiterlijk op 25 mei 2009 worden 
ingediend. (formulieren verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening 
of via de site van de gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl.). Tot 2 
juni 2009 kunt u, onder overlegging van uw stempas, ook nog aan 
de balie van de afdeling Dienstverlening verzoeken om afgifte van 
een kiezerspas. 

wet milieUBeHeer

melding artikel 8.40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die 
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep tegen de ingediende melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
• Carpentier Bouwproducten B.V., Haydnstraat 8, Aalsmeer
• Brandweerkazerne, Zwarteweg 77, Aalsmeer
Datum meldingen: 15 april 2009

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 74, het vergroten van een woning.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen 

van een bedrijfsverzamelgebouw.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
1e fase
• Mijnsherenweg 58 achter, het bouwen van een woning.

BoUwVerorDeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

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

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

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

afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, dan kunt u dit doen via het 
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak 
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens: 
tel. 387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 387512. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 12 en 26 mei 2009. Voor het 
maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met de griffie, tel. 0297-
387660.

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

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

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in 
het weekend. Bereikbaar via het hoofd-
nummer: 0297-387575.
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oPeninGstiJDen GemeenteHUis ronD
KoninGinneDaG en 5 mei

Van donderdag 30 april tot en met dinsdag 5 mei is het 
gemeentehuis gesloten voor publiek.

let op! op maandag 4 mei is de afdeling dienstverlening 
van 10.00 tot 11.00 uur uitsluitend open voor het doen 
van aangifte van geboorte en overlijden.

VerKieZinGen eUroPees Parlement oP 4 JUni 2009

22 april 2009 is de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de 
leden van het Europees Parlement geweest. Deze datum is bepa-
lend voor waar u bent opgeroepen voor deze verkiezing. U stond op 
22 april 2009 ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie 
Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente en daarom bent u op-
geroepen om uw stem uit te brengen in Aalsmeer.
Op donderdag 4 juni 2009 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkie-
zing van de leden van Europees Parlement. De gemeente Aalsmeer is 
één van de gemeenten die meedoen aan het experiment ‘Stemmen 
in een willekeurig stemlokaal’. Wat dit experiment inhoudt, leest u 
hieronder.

oVeral stemmen Binnen De eiGen Gemeente
Het doel van dit experiment, een initiatief van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is om het stemmen min-
der plaatsafhankelijk te maken en daarmee de opkomst te bevorde-
ren. Concreet betekent dit, dat u als inwoner van Aalsmeer op 4 juni 
2009 niet meer gebonden bent aan uw “vaste” stemlokaal maar dat 
u in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Aalsmeer uw 
stem kunt uitbrengen. 

stemPas
Voor het experiment is de gebruikelijke oproepingskaart vervangen 
door de zogenaamde stempas. Anders dan bij de oproepingskaart 
kunt u zonder stempas niet uw stem uitbrengen. Het is daarom van 
groot belang dat u deze stempas goed bewaart en meeneemt. Uw 
stempas wordt door de gemeente per post aan u toegezonden. TNT-
post zal de stempassen in week 21 verspreiden.
Mocht u onverhoopt op 21 mei 2009 uw stempas nog niet hebben 
ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt, dan kunt u uiterlijk 
op 2 juni 2009 tot 14.00 uur bij de afdeling Dienstverlening een 
vervangende stempas aanvragen. Houdt u er wel rekening mee dat 
uw oude stempas dan vervallen wordt verklaard. Mocht u deze terug-
vinden, dan kunt u hier niet alsnog mee stemmen.

neem bij het stemmen een identiteitsbewijs mee 
(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). 
De voorzitter van het stembureau zal er naar vragen.

VolmaCHt
Indien u op de dag van de verkiezing geen mogelijkheid ziet om zelf 
uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. 
Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Voorheen kon 
u alleen met behulp van uw oproepingskaart een volmacht geven 
aan iemand die in hetzelfde stemdistrict (hetzelfde stembureau) zijn 
of haar stem uitbracht. 
Tijdens het experiment kunt u nu uw volmacht ook aan personen uit 
andere stemdistricten binnen de gemeente Aalsmeer geven. Om een 
volmacht te geven vult u de achterzijde van de stempas in (vergeet 
uw handtekening niet). Denk er aan uw volmacht niet zomaar af te 
geven. Wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Aalsmeer 
woonachtig is, maar wel in een andere gemeente van Nederland, 
dan moet u hiervoor een verzoek indienen. Dit schriftelijke ver-
zoek moet uiterlijk 25 mei 2009 worden ingediend. De gemachtigde 
hoeft dan ook geen inwoner van deze gemeente te zijn. Let wel: de 
gemachtigde moet natuurlijk wel stemgerechtigd zijn. (formulieren 
verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening of via site van de ge-
meente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl). 

stemmen BUiten De Gemeente aalsmeer
Wilt u zelf buiten de gemeente Aalsmeer stemmen, maar wel in 
Nederland, dan moet u hiervoor een afzonderlijk verzoek indienen 
bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. U levert dan 
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Aalsmeer -  Een spannend week-
end beleefden de acht bands die 
mochten deelnemen aan de halve 
finale van de Popprijs Amstelland 
en de Meerlanden. Afgelopen vrij-
dag gingen in de N201 de groepen 
Isfere, Marco Music, Semistereo en 
Vanadis de strijd aan en zaterdag 
was The Mix in Uithoorn de ‘popa-
rena’ voor de Tomas Day Band, The 
Civets, The Birdbrains en Janko and 
The Romantic Outlaws. De Popprijs 
wordt georganiseerd door stich-
ting Cardanus en poppodium P60 
en de winnaar krijgt onder andere 

een demo-opname in een studio en 
een half jaar oefen-onderdak in het 
jongerencentrum in Amstelveen. In 
de N201 beet Isfere (zie foto) onder 
toeziend oog van een kritische jury 
en een schare fans het spits af. De 
stevige, moderne rock van het vier-
tal oogstte applaus. Voor menig be-
zoeker was het optreden van twintig 
minuten eigenlijk te kort. “Ze mo-
gen nog wel even verder spelen”, al-
dus een enthousiaste popliefhebber. 
De finale is volgende week vrijdag 1 
mei in P60 in het stadshart van Am-
stelveen. 

Applaus voor finalisten 
Popprijs Amstelland

Sjoelen ‘Oostend’
Aalsmeer - De laatste sjoelavond 
van het seizoen bij Buurtvereni-
ging Oostend is weer achter de 
rug. Donderdag 16 april vond een 
koppelsjoelavond plaats en win-
naar werd het koppel mevrouw J. 
de Vries en de heer K. Kooyman. Op 
de tweede plaats kwamen de da-
mes T. van der Maden en T. van de  
Merbel en de heren S. Kooy en R. 
de Boer wisten de derde plaats te 
bemachtigen. De poedelprijs is ge-
gaan naar de dames J. Schuttel en 
M. Janmaat. 

Seizoensprijzen
Seizoensprijzen waren er ook te ver-
delen. Het ging om de eerste plaat-
sen van groep I: mevrouw E. Schuit, 
groep II: de heer W. van de Merbel, 
groep III: mevrouw R. van de Kop-
pel en groep IV: de heer H. Pothui-
zen. Het behendigheidsspel sjoe-
len werd gewonnen door de heer W. 
van de Merbel. Het nieuwe seizoen 
begint 17 september. 

Rijsenhout - Op zaterdag 25 april 
om 14.00 uur houdt de ANBO af-
deling Rijsenhout haar voorjaars-
bingomiddag in dorpshuis de Ree-
de aan de Schouwstraat. Alle vijftig 
plussers uit Rijsenhout zijn welkom. 

De deur gaat open om 13.30 uur. 
De activiteitscommissie heeft weer 
mooie prijzen gekocht en gekregen, 
waaronder mooie bloemen en plan-
ten. Ook wordt weer een grote taart 
verloot. Informatie via 0297-320323.

Voorjaarsbingo in De Reede

Aalsmeer - Met het storten van een 
betonnen vloertje hebben afgelopen 
zaterdag een aantal vrijwilligers van 
kinderboerderij Boerenvreugd de 
laatste hand gelegd aan een nieu-
we schuilhut op de kinderboerderij. 
Met deze nieuwe hut kan eindelijk 
een ‘doorn uit het oog van de boer-
derij’ verwijderd worden. 
Dit doorntje was een gammel hut-
je dat opgetrokken was uit golfplaat. 
Ook kunnen twee weides, doordat 
de hut in tweeën gedeeld kan wor-
den, efficiënter gebruikt worden. 
Het nieuwe schuilhok is geheel ont-

worpen en gebouwd door vrijwilli-
gers en mogelijk gemaakt door een 
aantal gulle gevers. 
In november kreeg het stichtings-
bestuur hiervoor 5000 euro van het 
Rabofonds, ook houthandel Car-
pentier, bouwhandel Imabo Blauw-
hoff en loodgietersbedrijf Lagemaat 
hebben hun steentje bijgedragen. 

Het volgende project dat aange-
pakt moet worden is de vervanging 
van een opslagplaats op het ach-
terterrein en het vervangen van een 
schuilhutje op de achterste weide.  

Vrijwilligers bouwen nieuw 
schuilhok bij kinderboerderij

Vogelbeurs gaat 
vernieuwen
Aalsmeer - De vogelbeurs van 
Aalsmeer gaat vernieuwen. In een 
nieuwe vorm gaan leden van Vo-
gelvereniging Aalsmeer het bele-
ven van hun hobby etaleren. Aan-
staande zondag 26 april wordt de 
eerste vogel-hobbybeurs gehouden 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De beurs is open van 
10.00 tot 13.30 uur en iedere vogel-
liefhebber is welkom om vogels te 
kopen, verkopen te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over de 
hobby vogels in de ruimste zin. De 
entree bedraagt 50 eurocent voor 
iedereen die komt kijken, ruilen of 
kopen. 
Wie vogels wil verkopen, betaalt 1,20 
entree. Een tafel huren en reserve-
ren kan voor 5 euro. Bellen hiervoor 
kan vanaf vrijdag 17.00 uur naar  06-
10666878. Op de beurs zijn hande-
laren aanwezig (alleen op uitnodi-
ging) met diverse soorten vogels, 
zoals tropische vogels, kanarie’s en 
kromsnavels. Ook geeft een hande-
laar met diverse soorten voer, zoals 
zaden, zaadmengsels, meelwormen, 
acte de présence.

GEEN KRANT?
Bel: 0251-674433
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Muziek/Film
Donderdag 23 april:
* Filmavond vijftig jaar schoolvoet-
bal in Aalsmeer in Proosdijhal Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
Vrijdag 24 april:
* Kinder/tienerdisco in SJOK-ge-
bouw, ingang Haya van Someren-
straat. 19-20.30u. v/a 4 jr. en  20.30-
22.30u. voor 10 tot 15jr.
* Metalroadshow met optredens 3 
bands Most Wanted, Vexation en 
Terran in N201, Zwarteweg v/a 21u.
* Into the Groove, lounche en nu-
jazz, in De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 22u.
Zaterdag 25 april:
* Rabokorendag in burgerzaal, ge-
meentehuis van 11 tot 15.30u.
* Dubbel cabaret met Roemer v/d 
Steeg en Margriet Bolding in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 26 april:
* Plug & Play m et Robbert Tuinhof 
in The Beach, Oosteinderweg 247 
van 15 tot 18u.
Donderdag 30 april:
* Aalsmeerse band Rood in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Vrijdag 1 mei:
* Boogie-woogie pianisten Julian 
Philips en Eeco Rijken Rap in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Film Oorlogswinter in Bacchus, 
Gerberastraat. Twee vertoningen, 
om 15.30u.  en om 21u.

Exposities
Tot en met 10 mei:
* Bijzondere glaskunst van 5 expo-
santen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg, t.o. watertoren.
* Expositie Ceseli Josephus Jitta in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
iedere do. t/m zo. 14-17u. 
Zaterdag 25 april:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook 
op zondag vanaf 13.30u.

Diversen
Donderdag 23 april:
* Inloop voor basisschooljeugd van 
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijd-
straat 53. Van 13 tot 17u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
* Klaverjassen bij Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 24 april:
* Inloop voor tieners op Binding 
Zolder, ingang Haya van Someren-

straat. Iedere vrijdag en dinsdag van 
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20
Zaterdag 25 april:
* Voorjaarsbingo ANBO Rijsenhout 
in De Reede, Schouwstraat, 14u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 14 tot 16.30u.
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein vanaf 15u.
* Kienavond De Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje v/a 20.30u.
Zondag 26 april:
* Fietstocht Lions Ophelia voor goed 
doel. Start v/a 10.30u. bij Stokman, 
Hornweg 87.
* Vogelhobbybeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan van 10 tot 
13.30u.
* Talk of the Town met Jan Ran en 
Jet van Teunenbroek. Gastheer The-
odore van Houten. In Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.
27 en 28 April:
* Voorstellingen circus Bongo in tent, 
terrein Beethovenlaan, Hornmeer. 
Maandag 19u. en dinsdag 14u.
Maandag 27 april:
* Fittest voor senioren in De Bloem-
hof, Hornweg, 9-11.30u.
Dinsdag 28 april:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
* Extra inloop Bindingzolder, ingang 
Haya van Somerenstraat v/a 14u.
* Speelavond Ons Genoegen in ge-
bouw OTT, Hortensialaan, 19.30u.
Woensdag 29 april:
* OVAK-soos voor ouderen in Paro-
ciehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 14u.
* Koninginnenacht voor jeugd 6-
12jr. met spelletjes en film bij Bin-
ding Boven, Zijdstraat, 18-21.30u.
Donderdag 30 april:
* Koninginnedag met activiteiten in 
Rijsenhout, Werf, in Kudelstaart rond 
Dorpshuis, in centrum vrijmarkt en 
kinderspelen op Raadhuisplein van 
12.30-18u en disco-party tot 23u.

Vergaderingen
Donderdag 23 april:
* Bijeenkomst PvdA over verkiezin-
gen met Jan Pronk in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20u.
* Beraad en raad in gemeentehuis 
vanaf 20u.
Maandag 27 april:
* Inloop en vergadering wijkraad 
De Dorper in De Binding, Zijdstraat 
vanaf 19.30u.
Dinsdag 28 april:
* Ledenvergadering GEUS in ‘t An-
ker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.

AGENDA

Dubbelcabaret in Bacchus met 
finalisten Wim Sonneveldprijs
Aalsmeer - Op zaterdag 25 april 
staan de twee finalisten van de Wim 
Sonneveld prijs 2008 op de planken 
van Bacchus. Roemer van der Steeg 
en Margriet Bolding geven beide 
een voorstelling in het culturele café 
in de Gerberastraat.
Roemer van der Steeg brengt ‘Ou-
de waakhond’. Afgunst, wraak, ver-
zadigde vetten: het is tijd voor een 
nieuwe mens. Dit liedjesprogramma 
is een teruglik op de ouder worden-
de mens. Vanachter de piano zingt 
Roemer over de oude mens, met 
al zijn primitieve driften en gebre-
ken. Van oma Elly tot een Chinees 
met mitella. Van de man die niet kan 
kuieren tot het gemene duiveltje dat 
om je nek hangt. Roemer van der 
Steeg (1979) is Neerlandicus. Hij 
speelt piano bij de comedygroep Op 
sterk water. In april 2008 won hij als 
solist de jury- en publieksprijs van 
het concours om de Wim Sonne-
veldprijs.

Viva depressiva
Margriet Bolding trakteert het pu-
bliek op de voorstelling ‘Viva de-

pressiva’. Depressiviteit is hard op 
weg om volksziekte nummer één te 
worden. Er zijn al sporen van antide-
pressiva in het grondwater gevon-
den. Probeer daar maar eens vro-
lijk van te worden. Margriet maakt 
zich zorgen over de depressie-epi-
demie in Nederland en probeert in 
haar programma de focus te leggen 
op dingen waar je blij van wordt. Dat 
soort dingen. Wat uiteindelijk resul-
teert in een liefdevolle doodswens 
aan het publiek. In april 2008 is 
Margriet tweede geworden tijdens 
het Wim Sonneveld Concours van 
het Amsterdams kleinkunst Festi-
val. De jury roemde haar combina-
tie van gekte en diepgang, haar po-
etisch taalgebruik en verrassende 
wendingen.

Kaarten zijn te koop op 25 april aan 
de deur bij cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat á 10 euro. Wie ver-
zekerd wil zijn van een plaats kan 
kaarten reserveren via www.cul-
tureelcafebacchus.nl. De cabaret-
avond begint om 21.00 uur, de zaal 
gaat open vanaf 20.15 uur.

Zaterdag traditionele veiling 
met Luus Hooyman op Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 25 april is 
weer de traditionele veiling op de 
laatste zaterdag van de maand  op 
de veiling van de Historische Tuin. 
Om 15.00 uur zal de vrouwelijke vei-
lingmeester Luus Hooyman de oude 
Bloemenlustklok weer laten draai-
en. Hen Bax zal als opsteker haar 
assisteren. U kunt zelf weer probe-
ren planten en bloemen in te kopen. 
In de rozenkas zullen de eerste ro-
zen weer in bloei staan. De bezoe-
kers kunnen in ieder geval nog pro-
beren de geur van deze oude rozen 
op te snuiven. 
Hopelijk staan ook nog de fruitbo-
men in volle bloei. In ieder geval 
bloeien de appelbomen nog volop. 
Kortom, een bezoekje waard!
Op zaterdag is de Tuin geopend 

van 13.30 tot 16.30 uur. Dezelf-
de openingstijden gelden ook voor 
de zondag. Verder is de Histori-
sche Tuin geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 
uur. Op dinsdag, woensdag en vrij-
dag is er een combinatie mogelijk 
met een bezoek aan de veiling Flo-
ra Holland, de Tuin en een rondvaart 
over de Westeinderplassen. De toe-
gangsprijs is 3.50 euro per persoon, 
65+ers betalen 3 euro en houders 
van een museumjaarkaart hebben 
gratis entree. 
De entree is voor fietsers aan de Ui-
terweg, voor bezoekers die per auto 
komen is de ingang aan het Praam-
plein. Voor informatie: Historische 
Tuin Aalsmeer, tel/fax 322562, web-
site: www.htaalsmeer.org    

Loungen tijdens Into the 
Groove in Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 24 april pre-
senteert De Oude Veiling weer een 
avondje met de lekkerste lounge 
en nu-jazz door dj Feigo tijdens In-
to the Groove. Oorspronkelijk werd 
met lounge gerefereerd aan muziek 
gespeeld in de salons van hotel- en 
casinobars, maar ook kleine caba-
rets en pianobars. Het is een vorm 
van popmuziek en origineert uit 
de muziek van de New Yorkse Tin 
Pan Alley. Het is bedoelt als achter-
grondmuziek, of in ieder geval mu-
ziek waarbij te converseren valt.  
Nu-Jazz is een verzamelterm ont-
staan in de late jaren negentig om 
muziek te beschrijven die jazzklank-
structuren en soms jazzinstrumen-
tatie, funk, elektronische muziek en 
vrije improvisatie met elkaar men-
gen. Het begrip lounge(n) is inmid-
dels al razend populair in de gro-
te steden. Maar waarom zou je het 
in de grote steden zoeken, als je het 
ook in Aalsmeer hebt! Aanvang van-
af ongeveer 22.00 uur in het café-
restaurant in de Marktstraat, gra-
tis entree.

Spetterende boogie woogie
Vrijdagavond 1 mei trakteert de Ou-
de Veiling in de bovenzaal op een 

spetterend boogie woogie optre-
den met onder meer de wereldbe-
roemde pianisten Eeco Rijken Rapp 
en Julian Phillips. Het tweetal wordt 
begeleid door de éénsnarige bassist 
Chris Davidson, slagwerkere Remco 
van Schaik, gitarist Rob Ruijter en 
saxofonist Rob Kruisman. Het optre-
den begint rond de klok van 21.30 
uur en de toegang bedraagt 7,50 eu-
ro. Meer weten? Kijk op www.deou-
deveiling.nl.

Gezellig optreden Rietveld
Aalsmeer - Een gezellig feestje 
heeft Rietveld gebouwd tijdens het 
optreden afgelopen zondag in café 
Joppe. De Aalsmeerse band mocht 
niet alleen fans uit omgeving ver-
welkomen, maar ook een groep Ita-
liaanse toeristen en deze heren ge-
noten zichtbaar van de swingen-
de Ierse pop, de mooie ballads en 
de stevige rockhits. Het is enige tijd 
stil geweest rond Rietveld, maar 

het vijftal heeft laten zien en ho-
ren nog steeds stevig in het muzi-
kale zadel te zitten. Zanger en gita-
rist Hans Millenaar, drummer Hans 
Rietveld, bassist Toine Visser, fiddler 
Leen Mulder en Gerrit Biesheuvel 
op accordeon kijken terug op een 
leuk en geslaagd optreden en ge-
zien de vrolijke gezichten en het ap-
plaus het publiek ook! De volgende 
live-muziekavond in Joppe is 3 mei.

Vexation is één van de bands die deel uitmaakt van de Metal Roadshow.

Metal Roadshow met 3 
bands vrijdag in N201
Aalsmeer - Aankomende vrijdag 24 
april vliegen de metalklassiekers je 
om de oren tijdens de Metal Road 
Show in de N201 aan de Zwarte-
weg. De drie bands Most Wanted, 
Vexation en Terran zijn op het idee 
gekomen om samen een roadshow 
op te zetten, omdat er toch wel weer 
zin was om op te treden. Buiten het 
feit dat de bands moeiteloos een 
gave show kunnen neerzetten, de-
len ze ook de passie voor dezelfde 
soort muziek en zeker is dat de lief-
hebbers van metal en hardrock een 
goede, vullende show voor de kie-
zen krijgen! Most Wanted is een tri-
bute band die alle populaire me-
tal nummers van toen en nu bij el-
kaar brengt. Zowel vroege en mo-
derne geschiedenis van de hard-
rock en heavy metal met bekend en 
minder bekend werk van bands als 

Saxon, Judas Priest, Megadeth, Riot, 
Whitesnake, Metallica en van Ha-
len passeren de revue. Terran heeft 
een eigen repetoire opgebouwd van 
eigen nummers en is een zeer in-
teressante en indrukwekkende mix 
van progressive, sferische en me-
lodische rock en metal. Vexation is 
ook een band met eigen nummers, 
maar zijn ook niet vies van een ge-
weldige klassieker!  Kortom, een ge-
weldige show voor elke rechtgeaar-
de metal en hardrock liefhebber. De 
N201 aan de Zwarteweg gaat vrij-
dag open om 20.30 uur. De eerste 
band betreedt rond 21.00 uur het 
podium. De entree is gratis. Meer 
informatie over de bands en het re-
pertoire is te vinden op de website: 
www.metalroadshow.nl en het pro-
gramma de komende weken van het 
jongerencentrum op www.n201.nl.

Plug & play met Robbert 
Tuinhof in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 26 april is 
het weer tijd voor plug & play in The 
Beach. Deze keer wordt de jamses-
sie begeleid door Robbert Tuinhof. 
De getalenteerde saxofonist, wel-
ke onlangs nog meespeelde met de 
Southside Blues Revue, zal menig 
talent aankondigen op het open po-
dium in The Beach en zelf natuurlijk 
ook enkele nootjes meespelen. De 
insteek van plug & play is dat muzi-
kanten uit de regio op het podium in 
de bar van The Beach hun muzikale 

kunnen vertonen aan een breed live 
publiek. Wil je als muzikant of band 
verzekerd zijn van een plekje tijdens 
plug & play, stuur dan een mailtje 
aan info@beach.nl Let op! Schrijf je 
wel in, want bij een grote opkomst 
krijgen de bands, zangers en zange-
ressen die zich ingeschreven heb-
ben, 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!

In Bon Ami voor 21plussers
Mastermixer Ben Liebrand 
te gast op Nightfeverparty
Aalsmeer - Op vrijdag 15 mei staan 
de jaren tachtig en negentig cen-
traal in discotheek Bon Ami. Nie-
mand minder dan mastermixer 
Ben Liebrand zal er tijdens Night-
fever voor zorgen dat er uitgebreid 
geswingd kan worden op de klan-
ken van weleer.De grote zaal zal ge-
heel in stijl worden aangepast en in 
een volwassen jasje worden gesto-
ken. De mooie inpandige rookruim-
te zorgt ervoor dat je niets van de 
avond hoeft te missen. Dus, ben je 

ouder dan 21 jaar en heb je weer 
eens zin om mooie herinneringen 
op te halen? 
Kom dan op vrijdag 15 mei naar dis-
cotheek club Bon Ami in de Horn-
meer. De deur gaat open om 21.30 
uur en de entree bedraagt 10 eu-
ro. Voor meer informatie over deze 
avond of andere Nightfever-avon-
den met bijvoorbeeld Peter Been-
se, Jan Leliveld of zelfs Wolter Kroes 
kan je terecht op website: www.
nightfever-aalsmeer.nl.

Film ‘Oorlogswinter’ twee 
keer in café Bacchus
Aalsmeer - ‘Oorlogswinter’ is de 
prachtige verfilming van het be-
roemde boek van Jan Terlouw en 
wordt vrijdag 1 mei vertoond in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Er is een middagmatinee 
om 15.30 uur en een avondvoorstel-
ling om 21.00 uur. Beide keren is de 
zaal een half uur voor aanvang ge-
opend. De toegangsprijs bedraagt 
3,50 euro.
Het is de ijskoude winter van 
1944/1945. Nederland is bedekt 
met een dik pak sneeuw. De Tweede 
Wereldoorlog is nog in volle gang. 
In het westen van Nederland heerst 
grote honger, waardoor veel men-
sen naar het oosten trekken om 
daar voedsel te vinden voor hun ge-
zinnen. In een dorpje in de buurt van 
Zwolle woont de veertienjarige Mi-

chiel, die niet kan wachten tot hij 
iets kan betekenen in het verzet. Dit 
tot ergernis van zijn vader, die als 
burgemeester vooral bezig is om es-
calaties in het dorp te voorkomen. 
Als zijn buurjongen Dirk, die mee-
doet aan een overval op het muni-
tiedepot, aan Michiel vraagt of hij 
een brief aan iemand wil bezorgen 
als het mis gaat, voelt hij zich einde-
lijk serieus genomen. 
De overval blijkt verraden, Dirk 
wordt opgepakt en degene bij wie 
hij de brief moet bezorgen, is dood-
geschoten door de Duitsers. Michiel 
moet uitgaan van zijn eigen kracht. 
Hij leert al snel dat goed en kwaad 
dicht bij elkaar liggen. De oorlogs-
maanden zal hij zijn hele leven met 
zich meedragen. Hij zal nooit meer 
dezelfde zijn. 

Aalsmeer - Gezellig druk was het in De Oude Veiling afgelopen zaterdag-
avond met een geweldig optreden van Hans Theesink. Een meester in het be-
spelen van de gitaar. Het publiek heeft genoten van zijn muzikale spel en na-
tuurlijk de zang. De organisatie van dit speciale optreden was wederom in 
handen van Pieter Groeneveld.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Kijk op www.stagemusic.nl

zATErdAG:
GITAArSnArEndAG

PInBAll (MET lEdS)
lICHTEffECT  69,50

GITAArvErSTErKErS STAGG
40 W dIG. EffECT  187,85       20 W dIG. EffECT  146,50
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Peter van Kaam, Carolien Gehrels en Joost Hoffscholte. Foto: Cees van 
Oostveen

Attractie verhoogt toegankelijkheid
Feestelijke, officiële 
ingebruikname Bosmobiel
Aalsmeer - Na zo’n anderhalf jaar 
voorbereiding door de Rotaryclub 
Aalsmeer - Uithoorn en Stichting de 
Bosmobiel is afgelopen zondag 19 
april de Bosmobiel officieel in ge-
bruik genomen. De Bosmobiel, een 
elektrisch voortbewogen wagen-
tje met zes zitplaatsen, vormt van-
af nu een vaste attractie in het Am-
sterdamse Bos en verhoogt daar-
mee de toegankelijkheid van het 
bos voor hen die wat minder goed 
ter been zijn. De officiële ingebruik-
name vond plaats tezamen en te 
midden van de activiteiten ter ge-
legenheid van het 75 jarig bestaan 
van het Amsterdamse bos. Namens 
Rotary overhandigde gouverneur 
Joost Hoffscholte de twee Bosmo-
bielen aan Wethouder Carolien Ge-
hrels en Hoofd Amsterdamse Bos: 
Peter van Kaam. De Bosmobielen 

kunnen door zorginstellingen vanaf 
2 mei geboekt worden via de websi-
te www.bosmobiel.nl  Op 1 mei vindt 
de eerste rit plaats met bewoners 
van Woonzorgcentrum Buitenvel-
dert. In samenwerking met mede-
werkers van het Amsterdamse Bos 
zijn routes uitgezet over de fietspa-
den. Daarnaast geven de medewer-
kers van het Bos ondersteuning bij 
de exploitatie van de Bosmobielen 
en niet te vergeten hulp bij onver-
wachte omstandigheden. De Bos-
mobielen, die zijn aangepast aan de 
minder mobiele gebruikers, zijn op 
17 april uitvoerig getest door vrijwil-
ligerchauffeurs van de zorgcentra in 
en om Amsterdam. Zonder uitzon-
dering is men enthousiast over deze 
nieuwe mogelijkheid om het unie-
ke Amsterdamse Bos te kunnen be-
leven.

Grenzen Wit-Rusland zoveel mogelijk dicht

Dilemma voor Stichting 
Tsjernobyl Kinderen 
Aalsmeer - Stichting Tsjernobyl-
Kinderen Aalsmeer (STKA) heeft 
sinds 1993 als hoofddoel een groep 
kinderen met gezondheidsproble-
men (als gevolg van de ramp met 
de kerncentrale te Tsjernobyl) om 
de drie jaar naar Aalsmeer en Ku-
delstaart te halen. Deze kinderen 
verblijven gedurende twee maan-
den in gastgezinnen en keren daar-
na terug naar hun ouders en fami-
lieleden in een veel betere conditie 
dan zij ooit hebben gehad. De Stich-
ting is druk bezig geweest om weer 
het benodigde geld bijeen te bren-
gen om in het voorjaar van 2010 op-
nieuw een groep kinderen uit de ra-
dioactief besmette plaatsjes Pribor, 
Nikolajevka en Rakin uit te kunnen 
nodigen. Inmiddels zijn ze zover ge-
vorderd dat de namen en gegevens 
bekend zijn van 30 kinderen in de 
leeftijd van 8 en 9 jaar, die naar Ne-
derland zouden kunnen afreizen. 

Gesloten grenzen
Echter is er nu een groot probleem 
ontstaan, want de Wit Russische re-
gering heeft besloten de grenzen 
zoveel mogelijk dicht te houden. 
Hierdoor is de kans groot dat de-
ze groep niet naar Nederland mag 
komen, ondanks alle voorbereidin-
gen. Stichting Tsjernobyl Kinderen 
Aalsmeer heeft inmiddels contact 
gehad met Children in Trouble, een 
organisatie uit Wit-Rusland waarbij 
5000 zieke kinderen geregistreerd 
staan. Deze groep mag wel reizen 
buiten Wit-Rusland. Het gaat hier 
om een groep uitbehandelde Wit-
Russische kankerpatiëntjes, die ver-

gezeld door een arts, een lerares en 
een tolk opgevangen dienen te wor-
den. De kinderen zijn in principe ge-
zond verklaard, maar moeten nog 
flink aansterken. Iedere dag zal er 
een controle plaatsvinden door de 
meegekomen arts. 

Dilemma
Stichting Tsjernobyl Kinderen 
Aalsmeer staat nu voor een dilem-
ma. Mocht de grens gesloten blijven 
voor de eerder genoemde 30 kinde-
ren die al uitgenodigd zijn, dan zou-
den ze zich kunnen richten op de-
ze nieuwe groep. Maar zijn hiervoor 
voldoende gastouders te vinden? De 
opvangtijd voor deze groep is korter, 
namelijk vier weken. Maar de twee 
kinderen die bij een gezin onderdak 
krijgen, hebben mogelijk wel meer 
zorg nodig. En omdat de kans be-
staat dat de eerste groep toch nog 
mag komen, is het dan eerlijk om nu 
al met andere kinderen de voorbe-
reidingen te gaan starten? 

Bijeenkomst
STKA wil tijdens een open bijeen-
komst van gedachten wisselen met 
mensen die eerder gastouder zijn 
geweest of hier interesse in hebben. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om donderdag 14 mei aanstaande 
om 20.00 uur naar gebouw ’t Ba-
ken in de Sportlaan 84 te komen. De 
Stichting hoopt samen tot een wijs 
besluit te komen zodat ze zich kun-
nen gaan voorbereiden op de komst 
van een groep kinderen die het hard 
nodig hebben. Voor verdere infor-
matie: www.stka.dds.nl.

Eerste exemplaar voor burgemeester
Huis-aan-huis verspreiding 
Radio Aalsmeer Magazine
Aalsmeer - Burgemeester Pie-
ter Litjens heeft woensdag 22 april 
het eerste exemplaar van het Radio 
Aalsmeer Magazine in ontvangst 
genomen uit handen van voorzit-
ter Lennart Bader. In dit magazine 
stelt Radio Aalsmeer zich (opnieuw) 
voor en daarbij wordt niet alleen te-
ruggeblikt naar het verleden, maar 
ook wordt aangegeven waar de lo-
kale omroep nu staat en heel be-
langrijk, waar het op kortere en lan-
gere termijn naar toe gaat. Het Ra-
dio Aalsmeer Magazine wordt de-
zer dagen huis-aan-huis verspreid 
in Aalsmeer, Kudelstaart en diverse 
omringende plaatsen. Het jaar 2008 
is gebruikt om diverse initiatieven 
op de rails te zetten en een van de-
ze initiatieven is het uitbrengen van 
een magazine waarin staat te lezen 
dat Radio Aalmeer aan de toekomst 
bouwt. 

Nieuwe initiatieven
Zo volgt er binnenkort een professi-
oneel luisteronderzoek waarbij on-
der andere de bekendheid van de 
omroep en de voorkeuren van de 

luisteraars worden getoetst. Ook 
wordt gestreefd naar het doel om 
nog dit jaar daadwerkelijk voor el-
kaar te krijgen om zeven dagen per 
week, 24 uur per dag non-stop, uit 
te zenden binnen de daarvoor gel-
dende wettelijke normen. Ook 
wordt binnenkort gestart met eigen 
nieuwsbulletins. Tweemaal per week 
kunt u op Radio Aalsmeer het laat-
ste nieuws uit uw eigen woonplaats 
volgen. De nieuwsbulletins zijn kort 
en krachtig, duren maximaal vijf mi-
nuten en worden gemaakt door pro-
fessionele journalisten. 

Een belangrijke toevoeging aan de 
mogelijkheden van Radio Aalsmeer 
is de website. Behalve het program-
ma overzicht en informatie is er ook 
een knop “uitzending gemist” en 
hier kunt u alle programma’s van 
de laatste vier weken terugluiste-
ren. Radio Aalsmeer bouwt volop 
aan de toekomst en u als luisteraar 
kunt hier van profiteren door af te 
stemmen of 99.0 FM(kabel) of 105.9 
FM (ether) of een kijkje te nemen op 
www.radioaalsmeer.nl.

FloraHolland bouwt voor 
brommers stallingen
Aalsmeer - Wie per scooter, brom-
mer of motor naar FloraHolland 
Aalsmeer reist, hoeft het voertuig 
voortaan niet langer ín het veiling-
complex te parkeren. Onlangs heeft 
de veiling twee speciale stallingen 
voor gemotoriseerde tweewielers 
gebouwd bij het gebouw op loca-
tie Centrum. Op termijn breidt Flora-
Holland Aalsmeer het aantal stallin-
gen uit. Met de bouw van deze stal-
lingen neemt FloraHolland Aalsmeer 
een nieuwe stap richting een veiling 
zonder gemotoriseerd vervoer. Na 

de beperking van autoverkeer is het 
binnenkort ook niet langer toege-
staan om per brommer, scooter of 
motor binnen de veiling te komen. 
Het is van belang dat er zo min mo-
gelijk gemotoriseerd vervoer op de 
werkvloer komt. Door de uitstoot en 
stank van uitlaatgassen te beper-
ken, verbetert het werkklimaat voor 
alle gebruikers van de veilinggebou-
wen. Dat is nodig vanwege de wet-
geving van de overheid op het ge-
bied van brandveiligheid, ARBO en 
milieu. 

Foto’s Jacqueline Kristelijn

Leuke kennismaking horeca in centrum

Wandel Gangen Menu 
valt in de smaak
Aalsmeer - Het eten was goed ver-
zorgd en de muziek afwisselend en 
sfeervol. Bezoekers van het Wandel 
Gangen Menu in Aalsmeer Centrum 
hebben donderdag 16 april geno-
ten van gerechtjes en muziek op zes 
verschillende locaties. 
De organisatie stak goed in elkaar, 
alleen het aantal bezoekers viel he-
laas wat tegen. Het was de twee-
de keer dat de horeca en de win-
keliersvereniging in Aalsmeer Cen-
trum gezamenlijk een Wandel Gan-
gen Menu organiseerden. 
Op basis van reacties tijdens de 
succesvolle eerste editie in novem-
ber 2008 was de opzet iets aange-
past. In plaats van een vooraf vast-
gestelde route met voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht konden 
bezoekers nu zelf bepalen in wel-
ke volgorde zij de zes deelnemende 
zaken aandeden. In elke gelegen-
heid wachtte hen een smakelijk ge-
recht dat onder het genot van live 
muziek gegeten kon worden. Een 
tweede aanpassing betrof de mu-
ziek, die ditmaal beter was afge-
stemd op de omgeving en daardoor 
een aangename combinatie vorm-
de met de begrippen ‘dineren’ en 
‘converseren’. Voor de deelnemers 
aan het Wandel Gangen Menu was 
het moeilijkste misschien nog wel 
de keuze waar te beginnen op deze 
geheel verzorgde avond. Wie koos 
voor eetcafé ’t Holland Huys in de 
Zijdstraat startte met carpaccio op 
brood. Het getalenteerde regiona-
le bandje King Pelican trakteerde 
de gasten onderwijl op bescheiden 
rockmuziek. Even verderop in café 
De Praam stond de grill aan en kre-
gen de deelnemers twee heerlijke 
garnalenspiesjes. 
De muziek werd hier verzorgd door 
Monique de Jong, de ‘Mona Lisa’ 

van de blues. Samen met muzikan-
ten op gitaar, drums en mondhar-
monica bracht zij gepassioneerd de 
doorleefde klanken die bij deze mu-
ziek horen. In de Marktstraat nam 
restaurant Himalaya Huis voor het 
eerst deel aan het Wandel Gangen 
Menu. Gasten kregen hier gekrui-
de kippenvleugeltjes en een groen-
ten samosa. Aan de overkant lag in 
De Oude Veiling een smaakvolle ge-
bakken zalm op de eters te wachten. 
Rustige, sfeervolle muziek was er on-
dertussen van het gitaarduo Woody 
& the Sideman. Café bar Joppe in 
de Weteringstraat bracht de bezoe-
kers weer in een echte bruine kroeg. 
Daar hoorden natuurlijk bitterhap-
jes bij, en gevarieerde muziek van 
het John F. Klaver Trio. In restaurant 
Wapen van Aalsmeer in de Dorps-
straat kregen de deelnemers een 
lamskoteletje voorgeschoteld. De 
muziek kwam hier van de opmer-
kelijke verschijning The Chief, ofwel 
de ervaren muzikant Henk Haan-
raads die moeiteloos in zijn eentje 
een avondvullend programma bood. 
Het eten tijdens het Wandel Gangen 
Menu was overvloedig en de muziek 
zeer gevarieerd en verrassend. Een 
bijzonder leuk initiatief van de ho-
reca, dat inwoners de gelegenheid 
geeft om voor weinig geld een ge-
zellig avondje uit te zijn. Ideaal om 
met een groep vrienden of familie 
een ronde te maken langs de ver-
schillende gelegenheden. De opzet 
van de avond heeft ook als leuk ef-
fect dat je dezelfde mensen telkens 
weer tegenkomt, waardoor een ge-
zellig praatje en verrassende ont-
moeting bijna gegarandeerd wor-
den. Dit initiatief verdient dan ook 
zeker navolging, met een volgende 
keer hopelijk meer mensen die hier 
gebruik van maken.

Vanavond in de Proosdijhal

Nostalgische filmavond 
over schoolvoetbal
Kudelstaart -  Vanavond, don-
derdag 23 april, wordt in de kanti-
ne van de Proosdijhal een nostal-
gische filmavond georganiseerd 
over schoolvoetbal in de jaren vijf-
tig. Naar aanleiding van het jubile-
umboek 75 jaar vv Aalsmeer, waar 
aan Jan Weij zijn medewerking ver-
leende, kreeg deze initiatiefnemer 
ook na die tijd heel veel materiaal in 
handen. Via mevrouw Mantel wer-
den hem diverse films overhan-
digd die vervaardigd werden door 
wijlen Jaap Mantel met als onder-
werp Schoolvoetbal in Aalsmeer in 
de jaren vijftig. In een eerder sta-
dium heeft er al eens een filma-
vond plaatsgevonden waar circa 
125 nieuwsgierigen op afgekomen 
waren. Van de toen zes aanwezige 
films werden er vier gedraaid. Sinds 
die tijd hebben Dirk van Holland en 
Eddie Mantel (zoon van Jaap) be-
hoorlijk gesleuteld aan de inmiddels 
zeven films en Siem Kooy heeft er 
vervolgens bijpassende muziek bij 
gezocht en dit alles is op dvd gezet. 
In totaal beslaat het overzicht cir-
ca anderhalf uur en vanavond wordt 
dit ‘sleutelwerk’ in de Proosdijhal in 
Kudelstaart vanaf circa 19.30 uur op 
een groot scherm vertoond. De film-
selectie begint met zwart-wit beel-
den en van de latere jaren zijn zelfs 
beelden in kleur beschikbaar. Nos-
talgie in optima forma, een filma-
vond om van te smullen van de tijd 
van toen. De toegang is gratis en het 

is zelfs mogelijk eventueel filmbeel-
den in het bezit te krijgen. Meer in-
formatie hierover wordt op donder-
dagavond 23 april gegeven door Jan 
Weij. De opbrengst wordt geschon-
ken aan een goed doel. Drie kinde-
ren worden in de gelegenheid ge-
steld dolfijntherapie te volgen in 
Harderwijk, waardoor hun leven wat 
aangenamer wordt. Jan Weij hoop 
op veel belangstelling in de Proos-
dijhal bij dit prachtige project. 

Voor actie ‘Schoon water’ Unicef
DHL volleybalt liefst 140 
waterputten bij elkaar
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18 
april was The Beach aan de Oost-
einderweg geel- rood gekleurd: 
DHL Global Forwarding, de lucht- 
en zeevrachtdivisie van het ver-
voersconcern, organiseerde een 
beachvolleybaltoernooi ten bate 
van Unicef. Zo’n 150 medewerkers 
van DHL, maar ook een aantal le-
veranciers streden met elkaar om 
de winst op het overdekte strand. 
The Beach had haar locatie speci-
aal voor het goede doel belangeloos 
ter beschikking gesteld. Ook diver-
se andere bedrijven waren bereid 
om als sponsor op te treden. Ook 
Unicef zelf was aanwezig met een 
stand waarin zij haar voorjaarscol-
lectie verkocht. Kinderspeelparadijs 
Chimpie Champ had voor de DHL 
kids haar deuren opengesteld, zo-
dat ook de kleintjes zich lekker kon-
den uitleven.  In de pauze van het 
toernooi tussen de 21 deelnemende 
teams, kwamen vier dames van het 
talententeam van Beach Team Hol-
land even laten zien hoe het beach-
volleyballen echt gespeeld moet 
worden. Margo Wiltens, Madelein 
Meppelink, Michelle Stiekema en Il-

ke Meertens speelden een 2 tegen 2 
potje tegen elkaar, en daagden ver-
volgens de DHL’ers uit.  
Het DHL beachvolleybaltoernooi 
werd uiteindelijk gewonnen door 
het team van ACB – S.O.O.L., maar 
de echte winnaar was toch Unicef. 
Want aan het eind van de dag maak-
te DHL Global Forwarding direc-
teur Gertjan Karreman bekend dat 
de beachvolleybalactie een bedrag 
van bijna 14.000 euro had opgele-
verd. Mevrouw Thing Tan van Unicef 
mocht een symbolische cheque in 
ontvangst nemen, en vertelde daar-
bij dat het bedrag besteed gaat wor-
den aan de campagne ‘Schoon wa-
ter voor elk kind’. Het aanleggen van 
een waterput kost 200 euro, en net 
toen iedereen in de volleybalhal be-
gon te rekenen hoeveel waterput-
ten aangelegd kunnen worden met 
14.000 euro, vertelde de heer Kar-
reman dat het bedrag nog eens 
verdubbeld wordt door het Duitse 
moederbedrijf, Deutsche Post. Dat 
zijn dus 140 waterputten! DHL Glo-
bal Forwarding en Unicef kunnen 
dus samen terugkijken op een heel 
geslaagde dag! 

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 28 april 
nodigt buurtvereniging Ons Genoe-
gen liefhebbers uit om gezellig te 
komen klaverjassen of rummicup-
pen. In Ons Tweede Thuis in de Hor-
tensialaan komen de kaarten op ta-
fel. De aanvang is 19.30 uur en u/jij 
bent welkom. Wie verslaat de num-
mer een van de vorige speelavond, 
de heer Karemaker met 5892 pun-
ten? Op twee is de heer Bekkers ge-
eindigd met 5234 punten en op drie 
mevrouw van de Meer met 5196 
punten. 
Mevrouw Flameling bleek onver-
slaanbaar bij het rummicuppen en 
zij werd gevolgd door mevrouw Ho-
ving.
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Zaterdag weer Rabokorendag
Aalsmeer - Voor de achtste maal 
heeft Aalsmeers Mannenkoor Con 
Amore de organisatie van de Rabo-
korendag opgepakt en aanstaande 
zaterdag 25 april vindt dit zangfes-
tijn plaats van 11.00 tot 15.30 uur 
in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis. Negen koren, van groot tot 
klein en in verschillende disciplines, 
gaan van zich laten horen. Veel ou-
de bekenden treden op,  maar ook 
zijn er koren die voor het eerst het 
podium op korendag betreden. De 
koren mogen zelf weten wat ze zin-
gen als het maar niet langer duurt 
dan twintig minuten. Anders loop 
het spoorboekje van de organisa-
tie in de war. 
De Rabokorendag wordt geopend 
door de Amstel River Singers onder 
leiding van Yose Stippen. Daarna is 
het podium voor smartlappenkoor 
Denk aan de Buren met dirigen-
te Marianne de Pludert. Als derde 
is het de beurt aan het Interkerke-

lijk Koor Aalsmeer onder leiding van 
Andre Keessen en als vierde aan het 
Alsmar Popkoor met dirigent Bram 
Landzaat. Daarna kan genoten wor-
den van een optreden van vrouwen-
ensemble Vivace onder leiding van 
Irma Hogenboom. De dames maken 
na twintig minuten plaats voor De 
Marconisten onder leiding van Theo 
van de Hoorn. Vervolgens mag So-
nority met dirigent Wien Wagenaar 
van zich laten horen, gevolgd door 
Cum Ecclesia onder leiding van Ir-
ma Hogenboom-Zethof. De Rabo-
korendag wordt afgesloten met een 
optreden van Aalsmeers mannen-
koor Con Amore met dirigent Theo 
van de Hoorn.
Negen koren is in totaal drie uur 
koormuziek, van klassiek tot pop 
en alles wat daar tussen zit, en u/jij 
wordt uitgenodigd langs te komen. 
De toegang is gratis en er is koffie, 
thee en fris te koop. De organisatie 
heet een ieder hartelijk welkom.

Molenman Jan en psychiater 
Jet in Talk of the Town 
Aalsmeer - De talkshow ‘Talk of the 
Town’ staat aanstaande zondag 26 
april weer op het programma in De 
Oude Veiling en heeft dit keer als 
thema: Een klap van de molen. Te 
gast zijn twee zeer interessante per-
soonlijkheden en vertellers. Jan Ran 
(76) is oud KLM’er. Hij werkte er 36 
jaar als organisatie-adviseur. Ran 
heeft zich onder meer beziggehou-
den met de inrichting van het cate-
ringbedrijf en later met grotere or-
ganisatieprojecten. Na zijn pensio-
nering heeft hij nog een eigen ad-
viesbureau gehad: Ranconsult. Zijn 
kennis en ervaring kwamen goed 
van pas als bestuurslid van de Stich-
ting Korenmolen De Leeuw. Jan Ran 
heeft zich het lot van de molen in de 
Zijdstraat aangetrokken en is ook 
op andere terreinen vervuld van his-
torisch Aalsmeer. Hij is één van de 
samenstellers van een onlangs ver-
schenen boek over Aalsmeer, af-
gebeeld op allerlei rijpe en groene 
kunstwerken. 
Tweede gast is arts en psychiater Jet 
van Teunenbroek (63). Zij is Rotter-
damse maar studeerde aan de Uni-
versiteit van Nijmegen. Zij werkte 
als psychiater en psychotherapeut 
bij een RIAGG, de psychiatrische 
afdeling van een academisch zie-
kenhuis (PAAZ) en bij de Geestelij-
ke Gezondheidszorg (GGZ) in Fries-
land, waar zij woont. Jet van Teu-
nenbroek heeft nog een eigen prak-
tijk en werkt daarnaast voor een zie-
kenhuis in Leeuwarden. Het is haar 
overtuiging, dat ‘iedereen’ gek is. Zij 
is een zeer creatieve persoonlijk-

heid en zingt en schildert naast haar 
werk in de psychiatrie. Ook is zij een 
begenadigd verteller, die met veel 
nuances over haar vak kan verha-
len en ingewikkelde psychiatrische 
gevallen inzichtelijk kan maken. Een 
van de onderwerpen zal zijn pseu-
dologica fantastica, de psychiatri-
sche afwijking waarbij de betrokke-
ne zodanig fabuleert, liegt en fan-
taseert, dat de hele omgeving erin 
gelooft, zoals bij oplichters het ge-
val kan zijn. De beruchte spion An-
ton van der Waals, die in 1944 in 
Aalsmeer woonde, vertegenwoor-
digde een extreem geval van pseu-
dologica fantastica. 
Gastheer bij Talk of the Town is weer 
de Aalsmeerse schrijver Theodore 
van Houten. De talkshow zondag in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
begint om 15.30 uur en de toegang 
is vrij.

recensie
Indrukwekkende uitvoering 
van boeiende musical ‘Paulus’
Aalsmeer  - Afgelopen week-
end werd in de Open Hof kerk in 
Aalsmeer de musical “Met de groe-
ten van Paulus”uitgevoerd. De zaal 
was drie maal goed gevuld, zo-
dat bijna 1000 mensen terug kun-
nen kijken op een indrukwekkende 
voorstelling. 
Al een uur voor aanvangstijd ont-
stond er voor de ingang een tiental-
len meters lange rij van toeschou-
wers die een goede plaats wilden 
hebben. Het zou de moeite waard 
zijn. Bij binnenkomst herinnerden 
de zitplaatsen aan een kerk, maar 
verder deed alles denken aan een 
theater. Het prachtige decor bracht 
iedereen in de goede stemming en 
er was nu nog even tijd om het pro-
grammaboekje door te nemen. Pau-
lus is een heel andere dan eerde-
re door dezelfde groep in Aalsmeer 
uitgevoerde musicals. De figuur 
Paulus is ook een heel andere dan 
de hoofdrolspelers uit de vorige mu-
sicals Jacob, Jozef en Mozes. Pau-
lus is iemand die tegenstrijdige ge-
voelens oproept. Eerst vervolger 
van christenen, dan zijn spectacu-
laire bekering en daarna een fana-
tieke verkondiger van het Evange-
lie. De schrijvers van de musicals 
hadden een bijzondere opzet ge-
kozen om de figuur Paulus op een 
aansprekende manier over het voet-
licht brengen te brengen. De musi-
cal Paulus speelt in de tegenwoor-
dige tijd, waarin een reclamebu-
reau de opdracht krijgt om een pro-
motiecampagne voor Paulus te ma-
ken. De medewerkers van het re-
clamebureau weten eerst niet wat 
ze er mee aan moeten. Gaandeweg 
leren ze Paulus kennen en begrij-
pen ze wat hem bewogen heeft. Ze 
komen er achter wat Paulus te zeg-
gen had over Vrijheid, Vrijmoedig-
heid, Gerechtigheid en Liefde. Dub-
bele bodem in het verhaal was dat 
deze thema’s ook in de relaties van 
de mensen van het reclamebureau 
in deze tijd een rol bleken te spelen. 
In flashbacks waren gebeurtenissen 
uit het leven van Paulus te zien zoals 
zijn bekering, zijn ontmoeting met 
een slavin en zijn optreden op de 
markt van Athene. Lucas, een be-
langrijke figuur uit Paulus’ leven trad 

op als verteller en de scènes werden 
afgewisseld met songs van het koor. 
In een aangrijpend lied wordt ook 
uiteindelijk ook duidelijk dat Pau-
lus zijn hele leven met een schuld-
gevoel geworsteld heeft omdat hij 
in zijn jonge jaren christenen heeft 
vervolgd. Heden en verleden lopen 
op een gegeven moment in de mu-
sical ook door elkaar.
Er kon genoten worden van mooie 
en soms ontroerende solozang en 
een prima en verstaanbaar zingend 
koor. De diverse persoonlijkheden 
uit het reclamebureau werden door 
prima acteerwerk goed neergezet. 
Opvallend mooi was de hele entou-
rage: een prachtig decor en profes-
sionele ondersteuning van geluid en 
licht. Bijzonder was het doorzichtige 
doek, waarachter het koor als in een 
hologram verscheen en verdween 
en waarop projecties werden ge-
daan waardoor het een verlengstuk 
van het decor werd.
Bijna acht maanden is er gewerkt 
aan de voorbereiding van deze mu-
sical en het resultaat mocht er zijn. 
Onder leiding van regisseur Nan 
Goedbloed, dirigente Paulien Walch 
en begeleider Jan is er door alle 
medewerkers een indrukwekken-
de prestatie geleverd. De productie-
groep en de medewerkers waren er 
vooraf onzeker over of het publiek 
de bijzondere en moderne opzet van 
deze musical wel zou kunnen waar-
deren. Ten onrechte, want de re-
acties van de toeschouwers waren 
unaniem zeer lovend en enthousi-
ast. Dat de musical in de huidige tijd 
speelde werd als verfrissend ervaren 
en men had de ontwikkeling en af-
loop van het verhaal spannend ge-
vonden. Het contrast tussen heden 
en verleden, met de laptop naast de 
ganzenveer, werd boeiend gevon-
den. De toeschouwers vonden dat 
het verhaal begrijpelijk werd over-
gebracht en menigeen had het na 
afloop over kippenvelmomenten. 
Aanwezige deskundigen vonden 
dat deze uitvoering voor amateurs 
van hoge kwaliteit was.
De bijna 100 medewerkers aan de 
musical ‘Met de groeten van Pau-
lus’ mogen trots zijn op de gelever-
de prestatie!

Foto Jacqueline Kristelijn

Muzikaal avontuur met 
Ronald Snijders
Aalsmeer - “Met deze muzikanten 
krijg ik vlinders in mijn buik”, zegt 
de fluitist Ronald Snijders. Het eer-
ste optreden van het Latin Quar-
tet in cultureel café Bacchus is een 
soort openbaring voor hem: “A kind 
of relevation.” En hij beschrijft daar-
mee precies de stemming van zijn 
enthousiast publiek afgelopen za-
terdagavond. Het is drummer Olaf 
Keus geweest die het kwartet in de-
ze samenstelling bij elkaar heeft ge-
bracht. In de eerste plaats natuurlijk 
de veelvuldig gelauwerde Ronald 
Snijders, inderdaad de meest swin-
gende fluitist die er bestaat; maar 
ook de onnavolgbare Spaanse bas-
gitarist Tomas Merlo en de razend-
snelle pianist Jan Rijnen mogen er 
zijn. Alles past in elkaar alsof zij al 
hun hele muzikale bestaan bij elkaar 
zijn geweest. De taal van de Latijns-
Amerikaanse jazz blijkt in hun han-

den universeel. Uitgangspunt voor 
de duizelingwekkende improvisa-
ties van Ronald Snijders is de Suri-
naamse volksmuziek. Hij schrijft bij-
na al zijn stukken zelf. Hij praat en 
zoemt, babbelt en schreeuwt in zijn 
fluit. Virtuoze loopjes en obsederen-
de herhalingen juinen de boel op; 
soms weet hij een sprookjesachtige, 
oosterse sfeer te creëren. Hij kan al-
les op die fluit. En de grommende 
basgitaar levert inspirerende con-
trapunten; de nu eens voortjakke-
rende en dan weer teer subtiel be-
speelde drums zorgen voor een rit-
misch fundament zonder weerga. 
De pianist laat zich niet onbetuigd 
in woedend swingende samenspel. 
Kortom: De thuisblijvers hebben een 
muzikaal avontuur zonder weerga 
gemist.

Pierre Tuning  

recensie

Kudelstaart voor Kudelstaart:
Burgervader en Daniëlle in 
‘aanbieding’ voor veiling
Aalsmeer - De tiende veiling van 
Kudelstaart voor Kudelstaart op za-
terdagavond 9 mei belooft weer het 
nodige spektakel op te leveren. De 
laatste hand wordt inmiddels gelegd 
aan de kavellijst, maar nu al vallen 
twee heel bijzondere diensten op. 
Daarvoor hebben zich aangemeld 
de nationaal beroemdste inwoon-
ster van Kudelstaart: Daniëlle Bub-
berman en de lokaal beroemdste 
inwoner: Burgemeester Pieter Lit-
jens. Tijdens de veiling, die om 20.00 
uur begint in het Dorpshuis van Ku-
delstaart kan geboden worden op 
een act van ritmisch gymnaste Da-
niëlle Bubberman. Vorig jaar was zij 
winnares van de eerste editie van 
‘Holland’s got talent’ op de zender 
SBS6. Daniëlle stal de televisieshow 
met haar act waarin acrobatiek en 
gymnastiek in een geraffineerde 
choreografie samen komen. Daniël-
le zal op de veilingavond een korte 
grondact van een minuut verzorgen 
om bieders een indruk te geven van 
haar kunnen. Vertegenwoordigers 
van bedrijven die denken aan een 
optreden tijdens een personeels-
feest of bijeenkomst met relaties, 
kunnen vast vooraf een impressie 
opdoen voordat ze een bod uitbren-
gen op www.daniellebubberman.
nl.  Net als vorig jaar gaat ook bur-
gemeester Pieter Litjens in de aan-
bieding. Er kan geboden worden op 
een optreden van de burgervader 
voor een goed doel. Bijzonderheid is 
dat Pieter Litjens sinds kort ook in-
woner van Kudelstaart is, waardoor 
zijn band met het dorp aanzienlijk 
is versterkt. Het thema ‘Kudelstaart 

voor Kudelstaart’ is hem dan ook 
op het lijf geschreven. Ook de bur-
gemeester zal tijdens de veilavond 
aanwezig zijn in het Dorpshuis.

Steun voor clubs
De opbrengsten van de veiling wor-
den elk jaar verdeeld over clubs en 
verenigingen in Kudelstaart die een 
financieel zetje in de rug goed kun-
nen gebruiken. In de afgelopen ne-
gen jaar was dat bijna 155.000 eu-
ro. Kudelstaartse verenigingen en 
clubs die willen meedelen in de op-
brengsten van de tiende veiling van 
Kudelstaart voor Kudelstaart, kun-
nen tot 9 mei een aanvraag indie-
nen bij de secretaris, mevrouw Wil 
Bothe, adres: Graaf Willlemlaan 17, 
1433 HL Kudelstaart.  

Flora en Sursum Corda present 
tijdens open dag De Hint
Aalsmeer/Uithoorn - De jaarlijkse 
open dag van kunstencentrum De 
Hint vond afgelopen zaterdag plaats 
en gelukkig kon deze plaatsvinden 
onder een stralend zonnetje. De 
wind maakte het de buiten spelende 
muzikanten niet altijd even makke-
lijk, maar met knijpers bleef de blad-
muziek wel op de lessenaar staan. 
In en buiten de tent vonden optre-
dens van leerlingen plaats en de in-
formatie-kramen werden onder an-
dere bemand door twee Aalsmeerse 

muziekverenigingen, Flora en Sur-
sum Corda. Vast en zeker dat de be-
zoekers genoten hebben van het gi-
taarensemble, van de jeugdige vi-
olisten, van de jazzgroep en onder 
andere de keyboarddemonstratie 
en de fluitspelers. De muzieksmaak 
te pakken? In de week van 11 tot 
en met 15 mei houdt De Hint een 
openbare lesweek en kan bij ver-
schillende lessen gekeken worden. 
Opgeven hiervoor kan via admin@
dehint.nl.

Kienavond in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
25 april weer een kienavend. Er wor-
den drie rondesgekiend en een gro-
te verloting staat op het programma. 
Vanaf 20.30 uur gaan de ballen rol-
len in het clubhuis van voetbalver-
eniging SCW aan het Konnetlaantje. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Ie-
dereen is van harte welkom.

After party in dorpshuis 
na reünie Antoniusschool
Kudelstaart - Aan het einde van 
het schooljaar neemt de Antoni-
us school afscheid van haar hui-
dige gebouw. Er komt een nieuwe 
school in de wijk De Rietlanden. Ter 
gelegenheid hiervan wordt op  za-
terdag 16 mei een reünie georgani-
seerd in het huidige schoolgebouw. 
Ieder die op deze school heeft geze-
ten ( vanaf 1976 ) is hierbij welkom. 

Na de reüniet wordt een after party 
gehouden in het dorpshuis aan de 
Kudelstaartseweg  met muziek van 
Kees Markman. Eenieder is hierbij 
welkom. Gezien het tijdstip is er de 
mogelijkheid gebruik te maken van 
een maaltijd. Entree inclusief maal-
tijd en consumptie is 10 euro, zon-
der maaltijd maar met consumptie 
is dit 5 euro.



pagina 14 Nieuwe Meerbode  - 23 april 2009

Live jazz in Restaurant 
Fontaine Royale 
Amstelveen - Vanaf 25 april wordt 
de zaterdagavond in restaurant 
Fontaine Royale opgeluisterd met 
live jazz. De bezoekers  kunnen ge-
nieten van een heerlijk menu en ea-
sy listening muziek welke ten ge-
hore gebracht wordt door veelbe-
lovende nieuwe jazzartiesten. Ma-
riska Specht, eigenaresse van het 
restaurant, vertelt: “Onlangs hebben 
wij het interieur van het restaurant 
volledig vernieuwd. Ook hebben 
wij sinds december topkok Martijn 
Broekman aan het roer staan in de 
keuken.  Met live muziek denken 
wij het plaatje helemaal compleet 
te maken.”  Het spits wordt afge-
beten door zangeres Ellen Tacken-
kamp. Zij wordt begeleid door pia-
nist Jorn Swart op de vleugel. Tus-
sen 18.30 en 21.30 uur is er live jazz. 
Ellen Tackenkamp is Gelderland-
se. Ze begon met blokfluit, stapte 
twee jaar later over op de klarinet 
en nog later werd de sax haar fa-
voriete instrument. Via de plaatse-
lijke bigbands, muziekgroepen en 

pop bands dook ze steeds dieper in 
de muziek en ging vervolgens ook 
aan de slag als bigband zangeres. 
Na haar middelbare school verhuis-
de ze naar Dublin waar ze aan het 
Blackrock Music Centre studeer-
de bij onder meer Dorothy Murphy. 
Na haar Ierse avontuur kwam ze te-
rug naar Nederland en momenteel 
studeert ze aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Jorn Swart (1987) 
is in Groningen geboren, ontdekte 
op zijn 15e de piano en is op 17 ja-
rige leeftijd in zijn geboorteplaats 
begonnen aan het conservatorium. 
Een jaar later verhuisde hij naar Am-
sterdam om daar bij Hans Vroom-
ans, Karel Boehlee en Rob van Bavel 
te studeren. Op door hem georgani-
seerde jamsessies speelde hij onder 
andere met Benjamin Herman, Joris 
Roelofs en Tineke Postma.
Reserveren is aan te raden. Neem 
hiervoor contact op met restaurant 
Fontaine Royale aan de Dr. Willem 
Dreesweg 1, tel. 020- 6401501 of re-
servering@fontaineroyale.nl.

Ridder & Co met Runner 
Up Award op de Acropolis
Aalsmeer - Onlangs kreeg Ridder 
& Co een wel heel speciale uitnodi-
ging van de Staatsloterij: Of ze een 
weekendje naar Athene wilden ko-
men voor een Award Uitreiking…. 
Welnu, zo’n geweldige uitnodiging 
is natuurlijk niet aan dovemans oren 
besteed, dus Ridder & Co sloot af-
gelopen weekend haar deuren, en 
steeg op in een vliegtuig vol met an-
dere prijswinnaars. Bij de Staatslo-
terij kunnen niet alleen de winke-
lende klanten prijzen winnen, maar 
er is ook gedacht aan de 3000 win-
keliers! Ieder jaar is er een Award 
uitreiking, met daaraan gekoppeld 
een weekendje weg voor de aller-
beste verkooppunten, en dit jaar 
ging het reisje naar Athene! Er wer-
den in diverse categorieën Awards 
toegekend: De drie besten per pro-
vincie, de Top 25 uit heel Neder-
land, de beste Oudejaarsloterijver-
koop, en de Runners up. Bij de laat-
ste categorie viel Ridder & Co in de 
prijzen, samen met een collegawin-
kelier uit Schagen. Een Runner Up 
Award ontvang je als het je lukt een 
opvallende verkoopstijging te be-
werkstelligen. En in Den Haag was 
het wel opgevallen dat Ridder & Co 
echt keihard heeft gewerkt afgelo-
pen jaar. Van de 3000 verkooppun-
ten in Nederland mochten daarom 
Ridder & Co naar Athene komen 
om deze Award in ontvangst te ne-
men. Natuurlijk zijn André Ridder 
en Nellie Berkenbosch enorm blij 
met deze blijk van waardering door 
de Staatsloterij, en gaan ze erg hun 

best doen Aalsmeer blijvend op de 
Nederlandse kaart van de allerbes-
te verkooppunten van de Staatslo-
terij neer te zetten. Dat er veel grote 
prijzen te verdienen zijn bij Ridder & 
Co, dat weet inmiddels iedereen in 
Aalsmeer. Bijna elke soort prijs is al 
eens gevallen bij dit verkooppunt, en 
al heel wat mensen zijn daar enorm 
blij mee gemaakt. Momenteel is de 
focus op de Jackpot, die een aan-
tal keer onlangs echt net niet is ge-
vallen, maar iedereen is vol goede 
moed over de nabije toekomst en 
gaat verder, want: Niet geschoten is 
immers altijd mis! En zo wacht heel 
Aalsmeer weer in grote spanning af 
voor de volgende interessante trek-
king op 30 april, de Koninginne-
dagloterij. Aan Ridder & Co zal het 
niet liggen: wat hen betreft worden 
ze volgend jaar weer het podium op-
geroepen en dan voor een plekje in 
de Top 25 van Nederland, of voor de 
Top 3 van de Provincie. Het zal een 
echte titanenstrijd worden, want de 
provincie Noord-Holland bevat erg 
veel verkooppunten, dus de uitda-
ging is groot! 
Maar met de inspirerende wijs-
heid van Athena, de Godin der Wijs-
heid, naar wie de stad Athene is ver-
noemd, gaat Ridder & Co haar beste 
kunnen laten zien, om volgend jaar 
wederom van de partij te zijn, en 
te laten zien wat Aalsmeer in haar 
mars heeft! Uiteindelijk heeft Athe-
na vanwege haar grote wijsheid bin-
nen de godenwereld haar strijd ook 
gewonnen!

Nieuwe formule zelfstandige slijters
Fusie EuroSlijter en Bottelier
Aalsmeer - Vanaf 20 april start de 
nieuwe formule van Bottelier en 
EuroSlijter. Met ruim 140 winkels, 
waaronder in de Dorpsstraat, wor-
den zijn, naar aantal vestigingen 
gemeten, de derde slijterijketen van 
Nederland. De leden gaan zich on-
der hun eigen naam met de toevoe-
ging van úw topSlijter presenteren. 
Daarmee geven zij duidelijk aan dat 
zij lokale slijters zijn die graag een 
stapje meer zetten voor hun klan-
ten. De topSlijters zijn echte speci-
aalzaken met een groot assortiment. 
Toch kunnen zij niet alle merken en 
soorten voeren. Mocht het gebeu-
ren dat een merk niet in huis is, dan 
bestelt úw topSlijter dat graag. Al is 
het maar één enkele fles. Meestal 
kunt u hem al over een paar dagen 
ophalen. Vorig jaar is de rode huis-
wijn van Bottelier door de Consu-
mentenbond als beste getest onder 
500 wijnen tot 8 euro. Vanaf 20 april 
is deze Topwijn, Les Caves d’Albret, 

bij alle topSlijters te koop.
Met een knipoog naar de nieuwe 
naam stuurt úw topSlijter bijna 300 
klanten naar de Toppers in Concert 
in de Amsterdam ArenA. Om mee 
te dingen naar twee kaartjes (zoiets 
moet je samen beleven) kunnen vijf 
stempels worden gespaard en een 
rebus worden opgelost. Honderden 
flessen wijn zijn de troostprijs voor 
de klanten die geen tickets gewon-
nen hebben.
De topSlijters willen hun klanten 
graag op de hoogte houden van al-
le acties die nog gaan komen. Daar-
voor noteren zij graag uw mailadres. 
Trouwe klanten kunnen bij de top-
Slijters zegels sparen voor gratis 
wijn of korting op de volgende aan-
koop. 
In dit blad vindt u regelmatig de ad-
vertentie van úw topSlijter. Deze 
keer is dat een extra grote adver-
tentie vanwege de start van de nieu-
we organisatie.

Inschrijven voor actie tot 25 april
Spek de kas van de club 
met C1000 Koster
Aalsmeer - Het verenigingsle-
ven is iets bijzonders. Of je nu sa-
men sport, muziek maakt of kaart, 
een vereniging geeft de mogelijk-
heid gezamenlijk te ontspannen en 
jezelf te ontwikkelen. Supermarkt 
C1000 Koster wil dit graag stimu-
leren en start een bijzondere cam-
pagne waarbij clubs en verenigin-
gen in de gemeente de kans gege-
ven wordt om extra geld te verdie-
nen. Verenigingen en clubs worden 
uitgenodigd om zich aan te melden 
voor de C1000 Clubactie en deel te 
nemen aan de mogelijkheid om de 
clubkas te spekken. Met de Club-
actie kunnen lang gekoesterde of 
broodnodige wensen in vervulling 
gaan. Worden het nieuwe banken in 
de kleedkamer, nieuwe uniformen 
voor de muziekvereniging of ex-
tra materialen voor de knutselclub? 
Meedoen als club of vereniging is 
eenvoudig. Via www.c1000.nl/club-
actie kunnen verenigingen en clubs 
zich aanmelden. Vervolgens kan er 
een week lang online gestemd wor-
den op alle aangemelde clubs. De 
tien clubs met de meeste stemmen 
krijgen een ‘spaarpot’ in de win-
kel van C1000 Koster in de Ophe-
lialaan. Klanten van de C1000 krij-
gen voor elke tien euro die zij in de 
winkel besteden een clubmunt voor 

in de spaarpot. De totale prijzen-
pot bedraagt liefst 10.000 euro en 
dit bedrag wordt in verhouding van 
de gespaarde munten verdeeld over 
de clubs. Meld de club of vereniging 
overigens snel aan, want deze sluit 
op 25 april aanstaande. Natuurlijk 
gaat C1000 Koster de clubactie niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Er gaat 
voor flinke promotie gezorgd wor-
den. Zelf kunnen de clubs en ver-
enigingen natuurlijk ook veel doen 
om veel stemmen te krijgen en dus 
de kans op een ‘spaarpot’ in de win-
kel te vergroten. Zorg dat er tijdens 
de stemperiode van 26 april tot en 
met 2 mei zoveel mogelijk men-
sen op je club of vereniging stem-
men. Mobiliseer vrienden en fami-
lie, schakel het clubblad in of meld 
het op de clubsite. Vanaf zondag 9 
mei worden de clubs met de mees-
te stemmen bekend gemaakt op de 
C1000 site. Mocht jouw club of ver-
eniging uiteindelijk tot de tien ge-
lukkigen behoren, kan het spa-
ren beginnen. Laat zoveel mogelijk 
mensen tussen 18 mei en 13 juni 
boodschappen doen bij  C1000 Kos-
ter en spaar zoveel mogelijk munten 
in de spaarpot. Het spekken van de 
clubkas kan beginnen. Doe mee en 
wie weet kan de clubwens (einde-
lijk) in vervulling gaan!

Voor ruitreparatie en graveren
Gele tent Automark deze 
vrijdag op Raadhuisplein
Aalsmeer - Vrijdag 24 april is Au-
tomark van 9.00 tot 17.30 uur te vin-
den op het Raadhuisplein. In de ge-
le tent zijn automobilisten aan het 
goede adres voor reparatie van au-
toruiten. Een eenvoudige nacht-
vorst (kou), met temperaturen net 
onder het vriespunt en de in het 
voorjaar snel toenemende lichtin-
tensiteit (warmte), zorgen voor gro-
te spanningen in voorruiten. Uit-
zetting en inkrimping doen kleine 
barstjes en sterretjes doorscheuren 
tot een grote barst. Volgens tech-
nisch onderzoek is de doorscheur-
kans zelfs meer dan 50 procent. Dit 
doorscheuren kan onveiligheid en 
afkeuring bij de APK tot gevolg heb-
ben. U kunt dit voorkomen door de 
voorruit door middel van harsinjec-
tie te laten repareren. Tijdige repa-

ratie voorkomt een dure  en tijdro-
vende vervanging van uw voorruit. 
Laat uw ruit niet barsten! Op alle re-
paraties: Levenslange Garantie!

Naast het inspecteren en indien ge-
wenst repareren van de voorruit, 
graveert Automark ook op professi-
onele wijze uw kenteken in alle rui-
ten van de auto. Kenteken grave-
ren kost 20 euro per auto. Nu met 
een gratis reflectielaag, waardoor 
de gravures ‘s avonds en bij regen 
goed zichtbaar blijven. Graveren 
helpt tegen diefstal: wil een dief een 
gestolen auto verkopen, dan moet 
hij alle gegraveerde ruiten vervan-
gen! Voor alle diensten geldt dat u 
bij regen rustig in de auto kunt blij-
ven zitten. Meer informatie: www.
automark.nl.

Oldtimers trekken bekijks 
bij Biemond & van Wijk
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
startten vanaf het parkeerterrein van 
Mercedes-Benz dealer Biemond & 
van Wijk in Aalsmeer maar liefst 154 
klassiekers van de Mercedes-Benz 
Veteranen Club voor een toertocht 
langs diverse kastelen en buiten-
plaatsen door Midden-Nederland. 
Onder een stralende voorjaarszon 
en grote belangstelling stonden de 
oldtimers opgesteld om bewonderd 
te worden. Na circa anderhalf uur 

vertrokken de auto’s één voor één 
richting de eerste stop: Kasteel de 
Haar in Haarzuilens. Gastheer Jac-
co Biemond spreekt van een prach-
tig evenement en ook het bestuur 
van de Veteranen Club was zeer te-
vreden over zowel de opkomst als 
de ontvangst in Aalsmeer. Het re-
cordaantal inschrijvingen kon zon-
der problemen worden opgevangen 
in de nieuwe showroom aan de La-
kenblekerstraat.  Bedrijfsbezoek B&W bij 

Waterdrinker Aalsmeer
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer waren dins-
dag 14 april op bezoek bij Water-
drinker. Waterdrinker Aalsmeer le-
vert dagelijks kamer- en tuinplan-
ten aan duizenden afnemers door 
heel Europa en is zelfs de grootste 
plantenexporteur. Bob Moria, één 
van de drie directeuren van Water-
drinker: “Met vier verkoopformu-
les bedienen wij bloemisten, tuin-
centra, groothandels en retailke-
tens. In samenwerking met kwekers 
en veredelaars zetten we ook teel-
ten op die exclusief zijn voor Water-
drinker.” Wethouder Berry Nijmeijer 
van gemeente Aalsmeer: “Juist een 
bedrijf als Waterdrinker is heel be-
langrijk voor het handelsknooppunt 
Aalsmeer. Het enorme brede en die-
pe assortiment van wel 9000 artike-
len, dat zorgt er mede voor dat we 
de plek voor de sector in Nederland 
en Europa zijn, de kas van Europa. 

Waterdrinker is ook belangrijk als 
kennisinstituut en een voorloper in 
trends.”
Directeur Ed Waterdrinker: “Mijn va-
der heeft het bedrijf in 1972 opge-
richt. Het bedrijf is steeds in veran-
dering. Nu staan we weer voor zo’n 
verandering. Waterdrinker heeft 
nieuwbouwplannen voor de huis-
vesting van alle activiteiten. Het is 
de bedoeling dat de nieuwbouw 
met twee verdiepingen met een op-
pervlakte van 9 hectare in 2011 in 
gebruik wordt genomen.” 
Begin 2009 is het college van B&W 
begonnen met het maandelijks be-
zoeken van een Aalsmeerse onder-
nemer of bedrijf. Het college van 
B&W vindt het belangrijk om te we-
ten wat er speelt bij de bedrijven om 
zo een vinger aan de pols te hou-
den. Dit kan belangrijke informatie 
opleveren om mee te nemen bij het 
maken van beleid.  

Als officiële openingshandeling overhandigde Maarten van de Vlugt (mede-
werker Logistieke Middelen) een symbolisch gouden fust aan vestigingsma-
nager Marcel Claessen (rechts).

Logistiek Middelen Centrum 
FloraHolland geopend
Aalsmeer - Op maandag 20 april 
is het nieuwe Logistiek Middelen 
Centrum van FloraHolland Aalsmeer 
feestelijk geopend. In het nieuwe 
middelencentrum kan alles rondom 
logistieke middelen op één locatie 
worden geregeld volgens het ‘one 
stop shopping’ concept. Dat zorgt 
voor extra gebruiksgemak voor 
Aalsmeer-relaties. In het centrum 
zijn namelijk het depot voor Deen-
se Containers en de fustwinkel, een 
magazijn voor de ontvangst en de 
uitgifte van eenmalig fust en voor-
bereiding, inname en uitgifte van in-
ter-depot transport (transport tus-
sen FloraHolland-vestigingen) ge-
integreerd.
Het 10.000 vierkante meter gro-
te middelencentrum biedt naast 13 
docks ruime buitenverladingsmoge-
lijkheden. In de dienstverlening aan 
relaties van Aalsmeer wordt daar-
mee een grote kwaliteitsslag ge-
maakt. Door diverse ergonomische 
aanpassingen ervaren medewerkers 

verbeterde werkomstandigheden in 
het nieuwe gebouw. Door het sa-
menvoegen van verschillende dien-
sten op één locatie werkt FloraHol-
land Aalsmeer efficiënter.
Paul Renirie (chef Logistieke Mid-
delen) blikte bij de opening terug 
op het verloop van het project en 
de waardevolle rol van de mede-
werkers in dit traject. Ook stond hij 
stil bij de voordelen van het nieuwe 
centrum voor de medewerkers. “We 
hebben met zijn allen hard gewerkt 
met dit mooie middelencentrum als 
resultaat”, aldus Renirie. Vestigings-
manager Marcel Claessen belichtte 
de rol van het nieuwe middelencen-
trum voor FloraHolland Aalsmeer 
en haar klanten. Ook de relatie met 
Greenport Aalsmeer kwam aan bod. 
“Greenport Aalsmeer zit vol onder-
nemerschap. Bij de veiling ligt de 
uitdaging om dat ondernemerschap 
voortdurend op een goede manier 
te accommoderen”, volgens Claes-
sen.
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Met spoed vrijwilligers gezocht voor kinderfeest op Plein!

Festiviteiten Koninginnedag 
mogelijk kleinschaliger
Aalsmeer - Volgende week staat 
de Aalsmeerse koninginnekinder-
middag op het Raadhuisplein weer 
op het programma. Door hulp van 
de vele Aalsmeerse sponsors is het 
voor de organisatie geen probleem 
om het plein vol te zetten met ve-
le geweldige attracties. Springkus-
sens, hindernisbanen, levend voet-
bal, eendjes vangen, alles kan ’s 
morgens opgebouwd worden, zodat 
de feestende kids ’s middags kun-
nen komen genieten tussen 12.30 
en 18.00  uur.

Halve of hele dag
Helaas ziet het er naar uit dat dit 

jaar slechts het halve Raadhuisplein 
gebruikt kan worden voor de kin-
dermiddag, simpelweg omdat er dit 
jaar bijna geen vrijwilligers te vin-
den zijn die willen helpen met op-
bouwen van de attracties, een stuk-
je begeleiding op de middag zelf, 
en natuurlijk het afbreken en oprui-
men van alle toebehoren. Het lijkt 
misschien heel hard werken, maar 
zo zwaar hoeft het allemaal niet te 
zijn. Het Oranjecomité is uiteraard 
zeer vereerd als iemand de hele dag 
wil helpen. Maar ook als vele men-
sen een gedeelte van de dag wil-
len komen helpen, kan er gewisseld 
worden en is er voor iedereen tijd 

om een rondje te lopen door oran-
je Aalsmeer. En, voor iedereen die 
helpt wordt uiteraard weer goed ge-
zorgd. Voor eten en drinken wordt 
de hele dag gezorgd, en als afsluiter 
van de dag eten de vrijwilligers met 
z’n allen pizza’s.  
 
Zondag barbecue
De organisatie is bijvoorbeeld naar-
stig op zoek naar de kids die in de 
eerste jaren hebben genoten van al-
le attracties, en die nu oud genoeg 
zijn om te komen helpen. Immers, 
jullie weten als geen ander wat er 
nodig is om een geslaagde kinder-
middag te regelen! Dus, ben je 15 

jaar of ouder, en heb je zin om te 
helpen op het Raadhuisplein, geef 
je dan zo snel mogelijk, maar uiter-
lijk vrijdag 24 april, op bij Manon@
joppe.nl of rob@joppe.nl of bel naar 
06-12301706. 
Want als je dat doet, rekent de or-
ganisatie ook op je bij de vrijwilli-
gers-barbecue zondag  26 april 
aanstaande. De barbecue is voor 
oude en nieuwe vrijwilligers, om el-
kaar te leren kennen, de attracties 
door te spreken en is het uitgele-
zen moment om aan te geven wat 
je het liefste zou doen op Koningin-
nedag zelf. 

Discoparty
De kindermiddag op koninginnedag 
30 april op het Raadhuisplein is van 
12.30 tot 18.00 uur en vindt sowieso, 
verkleind op of een vol plein, plaats. 
Vrijwilligers worden om 11.30 uur 
verwacht op de dag zelf. Het Ko-
ninginnefeest op het plein wordt ‘s 
avonds afgesloten met een gezel-
lige disco-party met Fireball disco. 
Jong en oud is welkom. 

Optocht, disco, vrijmarkt 
en voetbal in Rijsenhout
Rijsenhout - Stichting Dorpshuis 
De Reede organiseert weer diverse 
activiteiten op Koninginnedag, don-
derdag 30 april. Het programma ziet 
er als volgt uit:
9.30 uur: Vlag hijsen en volkslied 
op De Werf.
10.00 uur: Optocht door het dorp 
met versierde fietsen.
10.30 uur: Einde optocht, er is gra-
tis koffie en limonade op de Werf en 
voor de kinderen met een versierde 
fiets is er gratis een zakje popcorn.
11.00 uur: Start vrijmarkt op de 
Werf Feestprogramma op de Werf 

met onder andere terras, een 
springkussen, popcorn en gezelli-
ge muziek.
12.00 uur: Kinderdisco in de Reede 
met leuke spelletjes.
15.30 uur: Einde kinderdisco en 
vrijmarkt.
15.00 uur: SCW start vervolg pro-
gramma met voetbalwedstrijd en 
aansluitend Oranjeborrel
Natuurlijk wordt op mooi weer ge-
rekend, maar mocht dit niet zo zijn 
dan wordt geprobeerd zoveel mo-
gelijk onderdelen naar het dorps-
huis te verplaatsen.

Extra Oranje-inloop voor 
jeugd op Binding Zolder
Kudelstaart - Het is alweer bijna 
Koninginnedag! Natuurlijk gaat dit 
gevierd worden op De Binding Zol-
der met dit keer een extra lange en 
gezellig oranje inloop voor de jeugd 
vanaf 10 jaar! Op dinsdag 28 april 
gaan de deuren om 14.00 uur open. 
Je kan gezellig komen compute-
ren, spelletjes spelen, buiten spe-
len en gewoon gezellig kletsen. Er 
staat iets te drinken klaar met wat 
lekkers. De middag duurt tot 17.30 

uur. Van te voren aanmelden is niet 
nodig, je kan ieder moment gezellig 
even binnenlopen! De Binding Zol-
der is te vinden in het SJOK-gebouw 
aan de Haya van Somerenstraat 35a. 
Voor meer informatie en vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Manon Zwart. Telefonisch te berei-
ken op dinsdag- of vrijdag middag 
tussen 13.00 en 18.00 uur op 0297-
892092 off via de mail, Manon@de-
binding.nl.

Kinder- en tienerdisco in 
het SJOK-gebouw vrijdag

Kudelstaart - Vrijdag 24 april orga-
niseren ’t Gilde en De Binding Zol-
der een disco avond in het SJOK ge-
bouw in Kudelstaart. Het einde van 
iedere maand wordt feestelijk afge-
sloten met een film- of disco-avond. 
April wordt afgesloten met een dis-
co-avond die in het teken staat van 
Koninginnendag!
Tussen 19.00 en 20.30 is er kinder-
disco voor alle kinderen vanaf 4 jaar. 

Om 20.30 start vervolgens de tiener-
disco voor jongens en meiden van 
10 tot en met 15 jaar. Tot 22.30 uur 
kunnen zij ‘uit  hun dak’ op hun fa-
voriete top 40 nummers! De dres-
scode voor deze avond is natuurlijk 
Oranje! De entree is 1 euro voor al-
le feestgangers die oranje aan heb-
ben. De disco is in het SJOK ge-
bouw in Kudelstaart, ingang  Haya 
van Somerenstraat 35a.

Koninginnenacht met film 
voor jeugd bij BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 29 april 
wordt bij de BindingBoven Konin-
ginnenacht gevierd met allerlei leu-
ke spelletjes, knutselen en onder 
andere wordt de film radeloos ver-
toond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur zijn kinderen 
welkom om allerlei leuke spelletjes 
te spelen en te knutselen. Brood-
jes met knakworst, drinken en wat 
lekkers staan hierna op het menu. 
Om 20.00 uur start de film ‘Rade-
loos’ over een meisje Yara dat al een 
poosje een oogje heeft op Paco, die 
bij haar op school zit en als dj plaat-
jes draait op feesten. Maar Paco 
heeft wat met Floor en ziet haar niet 
staan. Yara’s moeder wil dat haar 
dochter fotomodel wordt, maar ei-
genlijk wil Yara naar de kunstacade-

mie. Yara wil afvallen om als fotomo-
del niet te dik te zijn en omdat Pa-
co haar dan misschien leuker vindt. 
Paco’s vader overlijdt op een gege-
ven moment aan een hartaanval en 
hij voelt zich daar erg schuldig over. 
Deze film is te zien op groot doek en 
deze zal rond 21.30 uur afgelopen 
zijn. Kinderen uit groep 3 tot en met 
8 (6 tot en met 12 jaar) zijn welkom 
om te komen. Entree is 2,50 euro per 
persoon. Van te voren aanmelden is 
wel een vereiste. Er kunnen maxi-
maal twintig kinderen meedoen. De 
BindingBoven is aan de Zijdstraat 
53 in het centrum. 
Voor vragen kan gebeld worden 
naar Lenneke Heijjer van kinder-
werk en zij is te bereiken via 0297-
326326 of lenneke@debinding.nl.

Geen Koninginnefeest in Oost!
Aalsmeer - Na 36 jaar zijn er dit 
jaar voor het eerst geen activitei-
ten voor de jongste inwoners in 
Oost tijdens Koninginnedag. Buurt-
vereniging Oostend laat weten he-
laas te moeten stoppen met het or-
ganiseren van dit oranje feest. Jaar-
lijks kwamen zo’n 180 jongens en 
meisjes op de optocht en de spelle-
tjes af en voor hen vindt het bestuur 
van Oostend het ook heel triest. 
“De grootste sponsor, de gemeente, 
heeft een andere bestemming ge-

kozen, zodat het voor ons financi-
eel niet meer haalbaar is om op Ko-
ninginnedag allerlei leuke dingen te 
presenteren voor de jongste inwo-
ners”, aldus het bestuur in een uit-
leg. Uiteraard staat het kinderen en 
ouders vrij om zelf een vrijmarkt te 
houden op het grasveld bij Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. “De 
vrijmarkt kan gewoon doorgaan, 
echter zonder de buurtvereniging” 
en het bestuur besluit: “Wij wensen 
alle mensen een fijne 30 april toe.”

Koninginnedag Kudelstaart 
met vrijmarkt en vermaak

Kudelstaart - Koninginnedag 
wordt donderdag 30 april uiteraard 
ook in Kudelstaart gevierd. Even-
als vorig jaar concentreren de ac-
tiviteiten zich aan de Kudelstaartse-
weg. Rondom het Kerkplein en het 
dorpshuis vindt een vrijmarkt plaats 
en zijn er andere activiteiten. In de 
ochtend- en middaguren kunnen 
alle kinderen die hun spulletjes wil-
len verkopen plaatsnemen voor de 
gebruikelijke vrijmarkt. Altijd weer 
goed voor een gezellige drukte en 
natuurlijk tal van koopjes. De vrij-
markt wordt gehouden op de Ku-
delstaartseweg, tussen het Dorps-
huis en Jachthaven Kempers. Gedu-
rende de vrijmarkt zal dit deel van 

de Kudelstaartseweg dan ook afge-
sloten zijn voor verkeer. De jachtha-
ven is wel gewoon bereikbaar. Ove-
rigens is iedereen die deelneemt 
zelf verantwoordelijk voor het na 
afloop netjes opruimen van zijn of 
haar overgebleven spullen. 
Carnavalsvereniging De Pretpeur-
ders zorgt op het kerkplein voor een 
gezellig terras waar van een drank-
je kan worden genoten, terwijl kin-
deren die niet deelnemen aan de 
vrijmarkt of tussendoor even stoom 
willen afblazen lekker kunnen sprin-
gen op het luchtkussen van Chimpie 
Champ. Voldoende reden dus om in 
Kudelstaart te genieten van een su-
pergezellige Koninginnedag!

Vrijmarkt voor kids in Centrum
Aalsmeer - Koninginnedag 30 april 
betekent in het Centrum ook dit jaar 
weer vrij baan voor de jeugdige ver-
kopers. 
In de Zijdstraat mogen jongens en 
meisjes hun spelletjes en spulletjes 
te koop aanbieden. En reken maar 
dat er weer van alles aangeboden 
wordt. 
Veelal verkopen de kids namelijk 
niet alleen hun eigen poppen, au-
to’s en boeken, maar ook worden de 
ouders lief aangekeken of zij wel-
licht ook aantrekkelijke attributen 
hebben om op het kleedje of in de 

kraam te leggen om zo een leuk be-
drag bij elkaar te vergaren. Vast en 
zeker dat ook dit jaar weer kinderen 
op andere manieren proberen geld 
te verdienen. 
Kom grabbelen in de emmer, koop 
een lekker zakje snoep, trakteer je 
moeder op een bloemetje of een 
plantje. De vrijmarkt gaat verder 
vast ook opgeluisterd worden met 
jeugdige muzikanten op gitaar, fluit 
of achter de drums. 
Kom kijken, kopen, luisteren en ge-
nieten. De jeugdige verkopers zijn 
een bezoek waard!

Pluk van de Petteflet. Foto: Martijn de Bok.

Tiflo viert ouderavond met 
theaterspektakel
Aalsmeer - Scoutingvereniging 
Tiflo uit Aalsmeer heeft zaterdag in 
het Alkwin Kollege in Uithoorn een 
ouderavond gehouden. Driehon-
derd ouders en 120 leden kwamen 
bij elkaar voor dit grandioze evene-
ment. Eenmaal in de vijf jaar houdt 
de Tiflo een ouderavond. Een groots 
opgezette theateravond waarbij de 
leden het toneel betreden en dans-
jes, toneelstukjes en liedjes uitvoe-
ren met hun ouders als publiek.
Zowel de organisatie als de leden 
bereiden zich maandenlang voor op 
deze avond. Van het in elkaar zet-
ten van een draaiboek tot het oefe-
nen van de stukjes en van de jong-
ste bevers tot de oudste loodsen, ie-
dereen is er mee bezig. En dit alles 
met maar één doel: een gesmeerd 
optreden. De avond stond dit keer in 
het teken van het Musi-cal Awards 
Gala 2009. Alle stukjes hadden een 
musical als thema en iedereen wilde 

natuurlijk de felbegeerde hoofdprijs 
winnen: de Musical Award 2009.
Het werd een afwisselende avond 
met onder meer een aandoenlijke 
Annie, inclusief vuurrood haar, lief-
de die van het podium spatte tijdens 
Dirty Dancing en de vrolijke avontu-
ren van Pluk van de Petteflet. Alles 
werd hierbij professioneel aan el-
kaar ge-praat door niemand minder 
dan Frits Sissing en Chantal Janzen.
Uiteindelijk besloot de jury dat de 
musical Sister Act zich de beste 
mocht noemen. De nonnen kwa-
men nogmaals het podium op om 
hun lied te zingen en nodigden hier-
bij alle leden van de Tiflo uit om mee 
te doen. De 120 leden en leiding op 
het podium bleken een prima afslui-
ting van een vrolijke avond, die door 
het publiek werd beloond met een 
terechte staande ovatie. Kijk voor 
meer informatie over de Tiflo op 
www.tiflo.nl. 

In cultureel café Bacchus
‘Rood’ op Koninginneavond
Aalsmeer - De Aalsmeerse band 
Rood betreedt op Koninginneavond 
het podium van cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Rood 
mag gerust een band met historie 
genoemd worden. Als coverband 
maakten zij vele poppodia onvei-
lig gedurende de roerige jaren ne-
gentig. Het repertoire, ontleend aan 
grootheden als Gruppo Sportivo en 
Herman Brood, is zorgvuldig ‘op-
gerocked’ alvorens het ten gehore 
werd gebracht. Dit typische Rood-
geluid werd in 1999 vastgelegd op 
de cd ‘Het is lief bedoeld’. Kort hier-
na verlieten de twee gitaristen de 
band en werd Rood gedwongen 

nieuwe wegen in te slaan. Sindsdien 
schrijft en speelt de band haar ei-
gen repertoire. Een repertoire dat, 
ondanks zijn veelzijdigheid, toch 
één kenmerkend stempel draagt: 
het enige, echte Rood-geluid, alsof 
dat nooit is weggeweest. De lekke-
re, poppy-liedjes met een rockrand-
je worden met verve voorgedragen 
door zangeressen Sandra en Ingrid. 
Zij worden bijgestaan door Marco 
van de Peet op gitaar, Ab Hansen op 
bas, Cees Tas op drums en Martijn 
Stuiver op gitaar. Het feestje begint 
donderdag 30 april om 21.30 uur, de 
zaal is open vanaf 21.00 uur, en de 
toegangsprijs bedraagt: uw gift

Kinderbingo in 
meivakantie
Aalsmeer - Op woensdag 29 april 
organiseert buurtvereniging De 
Pomp weer een kinderbingo in ‘t 
Baken in de Sportlaan. 
Vanaf 14.00 uur gaan er drie rondjes 
bingo gespeeld worden en er zijn 

twee momenten met grotere prijzen. 
Jong en oud is welkom, dus heb je 
zin in een gezellige middag, neem 
dan je vriendjes, vriendinnetjes, lo-
gés en buurkinderen mee. 

De bonnetjes kosten 50 eurocent 
per stuk en je mag er zoveel afne-
men als je wilt. Telefonische infor-
matie is te verkrijgen bij Caroline 
Ramp, tel.nr. 344107.
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Aalsmeer - Het lijkt een hachelijk 
avontuur - en dat is het ook! - om 
vanaf de 50 meter hoge watertoren 
te gaan abseilen met als einddoel 
het strand van het Surfeiland. Toch 
kan dit avontuur waarheid worden, 
later dit jaar. Stichting Initiatiefgroep 
Aalsmeer 2000 organiseert weer di-
verse activiteiten rondom de water-
toren en heeft daarbij ook een ab-
seildemonstratie in gedachten. Het 
plan is om ‘Outdoor International’ 
uit Groningen te vragen deze demo 
te verzorgen. Het afdaal-avontuur is 
nog niet vaststaand, maar wel is ze-
ker dat er net als in 2008 weer een 
leuke kindermiddag komt. Vorig jaar 
konden meiden en jongens tram-
polinespringen voor de watertoren. 
Dit jaar zal een soortgelijke mid-
dag worden gehouden, eind augus-
tus. Bovendien zal deze middag dan 
worden gecombineerd met een pre-
sentatie van oude Maarse&Kroon 
bussen. Stichting Veteraan Auto-
bussen Aalsmeer zal een aantal van 

haar mooiste bussen parkeren. Al-
tijd een lust voor het oog, deze klas-
siekers en met recht worden de au-
tobussen van decennia geleden dan 
ook ‘rijdend erfgoed’ genoemd. Ze 
passen prima in het beeld van de 
watertoren omdat dit ‘oudje’ alweer 
zijn 81e jaar beleeft. 

Op TV bij AT5
Dat de Aalsmeerse watertoren fo-
togeniek is, mag bekend zijn. Vorig 
jaar stond het Rijksmonument vol in 
de aandacht met een foto-tentoon-
stelling en een boekje dat werd uit-
gegeven met het Aalsmeerse ‘baken’ 
in de hoofdrol. Bij weinig Aalsmeer-
ders zal de toren (geschilderd of ge-
tekend) niet in huis aan de muur 
hangen. Maar niet alleen voor fo-
tografen en kunstenaars is de wa-
tertoren een dankbaar object. Ook 
programmamakers willen het Rijks-
monument graag in beeld brengen. 
Zoals de Amsterdamse zender AT5. 
Voor het programma ‘Schatten in 

Amsterdam’ gaan groepjes jonge-
ren op ontdekkingstocht naar cul-
tureel erfgoed en monumenten. De 
serie komt in het najaar op de buis. 
Een van de afleveringen wordt be-
steed aan watertorens in en rond 
Amsterdam. Dan kun je inderdaad 
niet om de Aalsmeerse toren heen! 
‘Onze’ toren, naar een ontwerp van 
ir. Sangster, staat bekend als een 
van de mooiste van ons land en daar 
willen Aalsmeerders best een beetje 
chauvinistisch over doen. Elk laatste 
weekend van de maand horen vrij-
willigers van de watertoren alleen 
maar complimenten van inwoners 
over ‘hun’ toren. Het gaat meest-
al om mensen die hun hele leven 
al in Aalsmeer of Kudelstaart wo-
nen, misschien al duizenden keren 
langs de watertoren zijn gereden, 
maar nog nooit binnen zijn geweest. 
En het uitzicht charmeert altijd 
weer. Vanaf een hoogte van 50 me-
ter is niet alleen een groot gedeel-
te van het Westeinderplassengebied 

Abseilen van de toren naar het Surfeiland...

Watertoren dit jaar weer middelpunt van activiteit

Vorig jaar werd het 80-jarig jubileum van de Aalsmeerse Watertoren 
gevierd. Onder meer werd een kindermiddag gehouden met trampoli-
nespringen, een kleurwedstrijd en ballonnen oplaten. Ook burgemees-
ter Litjens kwam met zijn gezin langs. Hij waagde een ‘springsessie’ op 
een van de OMNIA-trampolines!

te zien. Ook diverse ijkpunten in de 
omgeving zijn waar te nemen. Zo is 
er een mooi zicht op het kassenge-
bied van Aalsmeer, de Hornmeer en 
het gigantische complex van veiling 
Flora. Iets verder weg is de Amster-
dam Arena te zien, Schiphol met zijn 
verkeerstorens en zelfs kerktorens 
in Haarlem. Aan de andere kant van 
het uitzichtpunt ziet u, als u geluk 
heeft, de dom in Utrecht. 

Eeuwige trouw...
Hoewel het aantal bezoekers tijdens 
de openingsweekenden niet meer 
zo groot is als in het begin, zijn er 
altijd weer nieuwe belangstellen-
den. Vooral in de lente en zomer, als 
meer dagjesmensen en (boot-)toe-
risten de gemeente bezoeken. Ook 
buiten Aalsmeer is de watertoren 
bekend. Op het internet vergroten 
de eigen site aalsmeerwatertoren.nl 
en de landelijke www.watertorens.
nl de bekendheid. 
Sinds kort is de watertoren ook ge-
schikt om in te trouwen. De ge-
meente, die eigenaar is van de to-
ren, levert een ambtenaar van de 
burgerlijke stand en het bruidspaar 
kan elkaar in het 81 jaar oud Rijks-
monument eeuwige trouw beloven. 
Er is ruimte voor zo’n 50 stoelen op 
de begane grond. In de winter bie-
den heathers genoeg warmte, zo-
mers biedt de stenen toren juist ver-
koeling. Afgezien van trouwpaartjes 
verwelkomt de toren schoolklassen 
en kan de toren verhuurd worden 
als vergader-locatie. Er is een na-
deel en dat is het ontbreken van een 
inpandig toilet. Daarom heeft stich-
ting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, 
die de watertoren beheert, goe-
de afspraken gemaakt met de te-
genoverliggende galerie Sous Ter-
re. Daar bevinden zich mooie, scho-
ne toiletten. In het weekend tijdens 
open dagen en andere evenemen-
ten kan het watertorenbezoek ge-
bruik maken van de wc’s in de ga-
lerie.

Renovatie niet 1,2,3
Dit jaar wordt het Surfeiland ge-
heel opgeknapt. Van een kaal ei-
land zal het recreatie-gebied aan de 
Westeinder veranderen in een ei-

land met horeca, een breder strand, 
een wandelpad en meer gelegen-
heid voor kinderen om te spelen. 
De watertoren komt ook in aanmer-
king voor renovatie. Dat zal echter 
pas volgend jaar gebeuren. Reno-
vatie, hoewel nodig, van een Rijks-
monument is nog niet 1,2,3 te rege-
len. Een dergelijk project moet langs 
een aantal schakels. Dan is er na-
tuurlijk een kostenplaatje waar de 
Aalsmeerse raad zich over moet 
buigen. Ir Sangster die deze Art De-
co toren ontwierp, heeft natuurlijk 
een heel solide bouwwerk neerge-
zet. Doch, na meer dan 80 jaar is 
het geen overbodige luxe om het 
‘kunstwerk’ opnieuw te voegen en 
betonrot aan te pakken. Volgend 
jaar dus. Op kortere termijn staat 
wel het aanbrengen van een nieu-
we schoeiing rondom de toren op 
het programma. Het gras blijft voor-
lopig. De vrijwilligers van ‘stichting 
Aalsmeer 2000’ houden dat netjes. 
Of dit gras er in de toekomst ook 
nog ligt, is nog maar de vraag. Er 

zijn stemmen opgegaan om het bui-
tenterrein te bestraten. Bovenin de 
toren staat de betonnen ‘rondgang’, 
waar bezoekers van het uitzicht 
kunnen genieten, ook een opknap-
beurt te wachten. Bovendien wil de 
stichting het koperen dak verlich-
ten. Dat is namelijk nog niet verlicht. 
Terwijl de 81-jarige gigant al jaren ‘s 
avonds in het schijnsel staat, moest 
zijn ‘pet’ het altijd in het donker stel-
len. Donateurs brachten geld bijeen 
om het mooie groene dak straks 
ook licht te geven. Wat er ook ver-
andert in Aalsmeer, de mooie kolos 
aan de Aalsmeerse Poel blijft altijd 
bestaan...

Wie meer informatie wil over de wa-
tertoren kan contact opnemen met 
de volgende telefoonnummers: 06-
51094994 of 06-50284402. (Ook ivm 
bezichtiging: het laatste weekend 
van april is de toren niet geopend 
wegens een broedende slechtvalk 
bovenin de nestkast.)
Door: Joke van der Zee. 



“De Poel blijft altijd inspireren”
Monic Persoon fotografeerde zeker 
1000 feeërieke zonsondergangen 
Aalsmeer - Monic Persoon is bij-
na geboren op het water. Het ge-
zin Persoon bestaande uit tien per-
sonen woonde in een woonark aan 
de Lleine Poel. 
De boot met een lengte van 24 me-
ter en een breedte van 6 meter heeft 
haar vader, met behulp van handige 
vrienden, zelf gebouwd. “Water en 
boten zijn altijd een onderdeel ge-
weest van ons bestaan. Zodra het 
water dertien graden was mochten 
wij gaan zwemmen. Daar moet je nu 
toch niet meer aan denken. ’s Win-
ters, als het had gevroren, mochten 
wij pas het ijs op als de buurman het 
had goed gekeurd. Buurman liep 
dan op zijn klompen, waaronder een 
aantal scherpe spijkers zaten, over 
het bevroren water. Zo controleerde 
hij of het ijs wel sterk genoeg was. 
Mijn vader had altijd in het riet een 
ladder en een kluwen touw liggen. 

Zo hebben wij menige onfortuinlijke 
schaatser uit het ijs gehaald.”  Mo-
nic en haar broers en zusjes wer-
den per boot naar school gebracht. 
“Wij werden dan afgezet bij de ko-
lenhaven en dan hoefden wij nog 
maar een klein stukje naar de Jo-
zefschool te lopen. Als kind vond je 
dat heel normaal. Later ben ik gaan 
beseffen hoe bijzonder dat was.” Na 
school werd er mee geholpen op de 
kwekerij waar voornamelijk Aspara-
ges en Spaanse Sierpeper werd ge-
kweekt. Vooral tegen de kerst waren 
het drukke tijden wat betreft de ro-
de pepers. 
“Wij moesten alle blaadjes van de 
stengels halen. Ach, dat meewerken 
was voor ons eigenlijk ook heel ge-
woon, je wist niet beter.”

Van kwekerij tot jachthaven
Later werd de kwekerij omgebouwd 

tot jachthaven. Al weer jaren heeft 
haar broer het beheer van de jacht-
haven overgenomen. 
“Het begon met een bootje op het 
erf en als snel volgenden er meer 
boten en arken. Er liepen altijd wel 
een paar bijzondere types op het erf. 
Die nam mijn vader onder zijn hoe-
de. Hij was een zeer sociaal voelend 
mens. Mijn broer had een eigen 
sleepboot en een van mijn zussen 
kon heel goed zeilen. Zij had een 
Tornado waarmee zij menigeen het 
nakijken gaf. Verder waren er ka-
no’s, roeiboten, surfplank. Er was al-
tijd wel een boot voorhanden waar-
mee je kon varen. Wij hadden ook 
een eiland waar wij zoveel plezier 
van hebben gehad. Lekker gezond 
buiten aan het werk.”

Duizend zonsondergangen 
Ook al heeft Monic zelf geen boot, 

zij heeft voldoende vrienden die 
haar regelmatig meenemen de Poel 
op. De meegenomen camera altijd 
in de aanslag. 
“Gelukkig is er nog heel weinig ver-
anderd. De Westeinder is nog steeds 
een goed bewaard stuk natuurge-
bied. Je hebt hele nette eilanden, 
maar die waren er vroeger ook al. 
En er zijn van die mooie verwilderde 
natuureilanden te vinden. Ik ontdek 
nog steeds plekken waar ik niet eer-
der geweest ben. Drie weken gele-
den nog. Ik was toen voor het eerst 
dit jaar weer op de Poel om te foto-
graferen. Er waren van die prachti-
ge verstilde grijstinten. Nu is er van 
dat mooie doorzichtige groen en de 
verschillende kleuren bloesem. De 
Poel blijft altijd inspireren.” 
Ieder jaargetijde kent zijn eigen be-
koring. Het prille lentegroen en de 
uitbundige kleuren in de herfst. De 
natuur weet de mens te bekoren en 
Monic bekoort de mens weer met 
haar bijzondere foto’s. Zoals bij-
voorbeeld haar zonsondergangen. 
Zij fotografeerde er minstens dui-
zend. Een zonsondergang boven de 
Westeinderplassen: Het blijft een 
sprookje om te zien. En net zoals 

het gaat bij het kijken naar spec-
taculair vuurwerk waarbij de oooh-
hhh’s en aaahh’s niet van de lucht 
zijn, zo is ook de reactie bij het zien 
van de zonsondergang foto’s van  
Monic. Zij weet de feeërieke kleur-
schakeringen, die nooit hetzelfde 
zijn, op een bijzondere en eigen wij-
ze vast te leggen. Uitbundig rood 
naast diep paars. Stralend oranje 
gecombineerd met violet, fluores-
cerend groen en blauw. Kleuren die 
alleen te vinden zijn in de natuur en 
op geen enkele wijze, door wie dan 
ook, zijn te evenaren. “Als ik denk: 
Dit kan wel eens een mooie avond 
worden, loop ik even naar boven. 
Binnen twee minuten sta ik aan het 
water.” Aan een zonsopgang is Mo-
nic jammer genoeg nog nooit toe 
gekomen. “Dan moet ik zo vroeg 
opstaan, daar ben ik veel te lui voor”, 
grapt zij: “Maar je moet iets te wen-
sen houden.”

Poel voor veel inwoners 
nog onbekend
Lang niet iedere inwoner van 
Aalsmeer kent de Poel. Monic raadt 
hen aan eens een rondvaart gaan 
maken met Henk van Leeuwen. “Hij 

weet veel van het verleden, met al 
zijn anekdotes, en hij voert je mee 
langs de mooiste plekjes. Dan krijg 
je nog meer bewondering voor de 
seringenkwekers.” Dan zijn er de 
jaarlijkse Drakenwedstrijden. Mach-
tige zeilboten die een hoge snelheid 
kunnen bereiken, al die boten bij el-
kaar is indrukwekkend. Niet voor 
niets komen mensen uit heel Ne-
derland naar Aalsmeer om deel te 
nemen of om te kijken. “Het is goed 
dat zoveel mensen gebruik kunnen 
maken van de Westeinder, met el-
kaar op het water schept een band. 
Die gezelligheid van vroeger is nog 
steeds te vinden. Ok, af en toe wordt 
er te hard gevaren. Maar hard va-
ren is ook heel lekker. Nee, akeli-
ger is het geluidsoverlast dat een 
aantal jongeren produceren. Daar 
zit eigenlijk niemand op te wachten, 
dat is echt zonde van de sfeer die er 
heerst op het water.” 
Toch weet Monic het zeker, Aalsmeer 
zal nooit een Vinkeveen worden. “Ga 
’s avonds om negen uur maar eens 
naar de Poel, dan heerst er een oa-
se van rust.”

Janna van Zon

Vedette 10.30 genomineerd 
voor Hiswa boot van het jaar
Uithoorn - Vedette Jachtbouw 
heeft in een relatief korte tijd een 
eigen lijn schepen weten te ontwik-
kelen die zeer aanspreekt en waar-
mee zelfs een nominatie voor de 
Hiswa boot van het jaar verkiezing 
van 2009 in de wacht is gesleept. De 
jury is gevallen voor de vaareigen-
schappen, het bedieningsgemak en 
het afwerkingsniveau. 
“Het concept van deze degelijke 
boot is goed doordacht, waarbij de 
prijs-kwaliteitverhouding ongetwij-
feld veel mensen aan zal spreken. 
Het innovatieve van deze boot heeft 
vooral betrekking op het productie-
proces, dat het mogelijk maakt een 
dergelijk schip te bouwen voor een 
acceptabele prijs”, aldus de jury. 
Mede wegens deze nominatie was 
Vedette Jachtbouw dit jaar voor het 
eerst op de Hiswa in de Rai present, 
naast de twee andere gebruikelij-
ke grote beurzen Boot Holland in 
Leeuwarden en de Hiswa te water 
in IJmuiden. Ondanks de ‘crisis’ was 
de aandacht voor de Vedette buiten-
gewoon goed. De geïnteresseerden 
zijn van de Vedettes gecharmeerd 
omdat ze de lijn mooi vinden, maar 
vooral ook omdat alles mogelijk is 
bij Vedette Jachtbouw. Er wordt, 
binnen de mogelijkheden, custom 
built gebouwd. “Juist omdat klanten 
hun wensen zo goed kenbaar kun-
nen maken en kwijt kunnen wat zij 
zelf écht mooi vinden, zien we dat 
de ontwikkeling van nieuwe model-
len erg snel gaat”, aldus de jacht-
bouwer. Vedette heeft ervoor geko-
zen om korte lijnen te houden bin-
nen het bedrijf en dus ook aan de 
ontwerp kant. Zo kan er met ge-
mak ingespeeld worden op de wen-
sen van de klant. Recent  rolden er 
een Vedette 9.30 van de tekentafel, 

een Vedette 8.30 en een ware ‘retro’ 
lijn. ‘Retro’ is helemaal ‘in’.  Niet al-
leen kleding, muziek en het interi-
eur van huizen zijn trend gevoelig, 
ook bij schepen is dat het geval. Zo 
vaart er inmiddels een Vedette op 
de Westeinderplassen met rondin-
gen aan de spiegel, die dit moder-
ne schip met traditionele lijnen een 
extra klassiek accent geven. Uit de 
praktijk blijkt dat de Vedette klanten 
bij de keuze van het interieur stee-
vast gaan voor ruim, licht, praktisch 
en zeer compleet. En dat kan bij Ve-
dette Jachtbouw, zelfs in een Ve-
dette 9.30 vindt men daar een natte 
cel met een aparte douche, middels 
een glazen douchedeur gescheiden 
van het toilet. Zeker bij een schip 
van deze bescheiden afmetingen is 
dat uniek. Vedette Jachtbouw is be-
kend van de Vedette schepen, maar 
wat wellicht minder bekend is, is dat 
zij ook open stalen vletjes bouwen, 

de zgn. ‘Sperlingvlet’. Deze scheep-
jes zijn verkrijgbaar vanaf 5 tot 7,5 
meter lengte, ideaal voor de lokale 
wateren. In Aalsmeer vaart een de-
mo rond waarmee altijd een proef-
vaart gemaakt kan worden. Het tim-
merwerk wordt uitgevoerd zoals 
de klant het wenst en de techniek 
wordt uiteraard ingebouwd volgens 
de ‘Vedette Jachtbouw norm’, goed 
dus. “Want”, zo zegt Hans van Veen 
van Vedette Jachtbouw: “Het kost 
me evenveel energie om iets goed 
te doen, als het me kost om te prut-
sen. Dus waarom zou ik dan niet 
meteen voor het eerste gaan!” De 
Sperlingvlet is ook technisch vaar-
klaar leverbaar. Wie meer informa-
tie wil over de Vedettes of de Sper-
lingvlet kan contact opnemen met 
Vedette Jachtbouw in Uithoorn aan 
de Ondernemingsweg 13, telefoon 
0297-366 413.

Gehandicapten weer dagje op het water
Stichting Dag van je Leven zoekt 
boten voor jaarlijkse  botendag
Aalsmeer - Traditiegetrouw organi-
seert Stichting Dag van je Leven ook 
dit jaar weer haar jaarlijkse boten-
dag. Op zaterdag 20 juni vindt voor 
de zesde keer dit grote spektakel 
plaats, waarvoor  lichamelijk en/of 
verstandelijk gehandicapten uit de 
regio worden uitgenodigd.
Ieder jaar worden er veel bootei-
genaren uit Aalsmeer en omgeving 
bereid gevonden om een paar uur 
gastheer of gastvrouw te zijn voor 
een vaartocht op de Westeinder-
plassen. Aan boord krijgen ze één of 
meer gehandicapten vergezeld door 
familie of begeleiders, die ze flink in 
de watten kunnen leggen. Stichting 
Dag van je Leven nodigt in samen-
werking met Ons Tweede Thuis ge-
handicapten  uit Aalsmeer, Uithoorn, 

Amstelveen, Hoofddorp, Amsterdam 
en Nieuw Vennep voor de botendag 
uit. Rond 11.00 uur vertrekken alle 
boten vanuit Jachthaven Kempers in 
Leimuiden voor een leuke vaartocht 
over de kleine en grote Poel. Het is 
altijd een fraai gezicht om te zien 
hoe alle, vaak prachtig versierde, 
boten achter elkaar de haven ver-
laten met aan boord vrolijk zwaai-
ende mensen. De variatie aan bo-
ten is altijd groot, want er vaart van 
alles mee. Luxe motorkruisers, zeil-
boten, sloepen, speedboten, conso-
lebootjes en nog veel meer. Bij te-
rugkomst in de haven blijft het altijd 
nog even feest en wordt er gezel-
lig gezongen en gedanst. Vorig jaar 
konden 175 mensen met een ver-
standelijke of lichamelijke beper-

king met hun begeleiders of familie 
meevaren. Maar liefst 65 boten wa-
ren voor dit spektakel speciaal naar 
Leimuiden gekomen, dus het was 
een gezellige boel in de jachtha-
ven. Heeft u een boot en gunt u ge-
handicapten een paar ontspannen 
uurtjes op het water? Ga dan naar 
de website van Stichting Dag van 
je Leven – www.dagvanjeleven.org 
– of neem contact op met het se-
cretariaat op telefoonnummer 0297-
365038. Ieder jaar krijgt de organi-
satie erg positieve verhalen te horen 
van de booteigenaren en omdat ze 
het zo leuk vinden, varen ze het vol-
gende jaar weer mee. Maar ook de 
groep gehandicapten groeit, omdat 
het zo’n succes is. Dus boten blijven 
hard nodig! 

Voorrang voor natuur in 
de Oosteinderpoel
Aalsmeer - De Bovenlanden vor-
men samen met de Westeinderplas-
sen en de Oosteinderpoel met het 
Modderpoeltje in Oost een waarde-
vol en tegelijkertijd kwetsbaar ge-
bied. De grote attractieve waarde 
van deze gebieden houden verband 
met de directe samenhang tussen 
de vaarroute over de Ringvaart en 
het uitgebreide netwerk van water-
gangen en het oude cultuurland-
schap met de oorspronkelijke trek-

oestercultuur. “Aalsmeer wil inzet-
ten op het behoud van het unieke 
karakter van De Bovenlanden en 
in deze de Oosteinderpoel en het 
Modderpoeltje aanwijzen als na-
tuurgebieden. 
In beide gevallen gaat hem om 
een watergebied met aangrenzen-
de moerasjes en rietlanden. Het be-
houd van de aanwezige kwaliteiten 
staat hier voorop. Belangrijk is dat 
vanaf het Schinkelbos en de Oos-

teinderpoel de groenverbinding 
langs de Bovenlanden richting de 
Westeinderplassen verder tot stand 
wordt gebracht. 
Het doel is om in de daartoe beno-
digde zone de aanwezige kwalitei-
ten te versterken en het gebied als 
ecologische verbindingszone ge-
schikt te maken. In deze zone krijgt 
de natuur voorrang en wordt nieu-
we bebouwing tegen gegaan. Om-
dat de Aalsmeerder graag van de-
ze gebieden wil genieten, zullen de-
ze gebieden (beperkt) toeganke-
lijk moeten worden gemaakt”, al-
dus omschreven in de deze week 
verschenen concept gebiedsvisie 
Aalsmeer 2020.



Westeinderplassen: Tien vierkante 
kilometer recreatief plezier
Aalsmeer - Het landschap van 
Aalsmeer wordt gekenmerkt door 
drie elementen: De hoger gele-
gen Bovenlanden, de laag gelegen 
droogmakerijen en de Westeinder-
plassen. 
De Poel, zoals veel inwoners liefko-
zend hun plassen noemt, is door ver-
vening ontstaan en is als enige van 
de totaal vier polders in Aalsmeer 
niet ingepolderd. De plassen met de 
grote en de kleine poel heeft een 
oppervlakte van liefst tien vierkan-
te kilometer en wordt vooral recre-
atief gebruikt. 
Via de Ringvaart zijn de plassen met 
andere watergebieden verbonden. 
Kenmerkend voor het landschap zijn 
de vele eilandjes die vroeger werden 
gebruikt voor de tuinbouw, met na-
me seringenteelt, maar tegenwoor-
dig vooral een dagrecreatieve func-
tie hebben. De meeste eilanden zijn 
in particulier bezit. Wie geen eiland 
bezit kan maximaal 24 uur achter-
een de boot aanmeren bij de ver-
schillende eilandenstroken van de 
gemeente. 

Kwaliteitsverbetering
De Westeinderplassen wordt regel-
matig het best bewaarde geheim 
van Aalsmeer genoemd. 
Van massatoerisme, zoals op bij-
voorbeeld de Vinkeveense plassen, 
zijn inwoners overigens ook niet ge-
diend, zo blijkt uit de concept ge-
biedsvisie Aalsmeer 2020, die vo-
rige week is gepresenteerd: “Ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
de waterrecreatie zijn inwoners van 
Aalsmeer vooral gericht op kwali-
teitsverbetering: De waterrecrea-
tie dient aan te sluiten bij de dorp-
se schaal van Aalsmeer. Belangrijk 
aspect is verder dat open ruimtes, 
water en groen, voor iedereen be-
leefbaar moeten zijn.” Wel is de inzet 
van de bestuurders, en hier zijn ei-
genaren van jachthavens en winkels 
blij mee, om het toerisme en de re-
creatie in de gemeente te versterken 
door de toeristen en recreanten lan-
ger in de gemeente te laten verblij-
ven en te interesseren voor meerde-
re delen van de gemeente. Daarbij 
zal sprake moeten zijn van een goed 

evenwicht tussen het toeristisch-re-
creatief product, het dorpse karak-
ter en natuur en landschap. 

Westeinder sterke troef
“Op het gebied van recreatie en toe-
risme heeft Aalsmeer met de West-
einderplassen een zeer sterke troef 
binnen de gemeentegrenzen”, zo 
stellen de bestuurders en: “De ge-
meente wil de aanwezige potenties 
uitbouwen met als doel een kwali-
tatief hoogwaardig product voor de 
waterrecreant. 
Dit beeld van aantrekkelijke en 
kwalitatief hoogwaardige waterre-
creatiegemeente gaat actief uitge-
dragen worden.”  In de gebiedsvisie 
staat verder geschreven dat het be-
langrijk is om het groene karakter 
van de vele eilandjes in de Westein-
derplassen te behouden. 
De eilandjes zorgen voor een groe-
ne omlijsting in de Westeinder en 
het is voor de aantrekkingskracht 
en de kwaliteit van het gebied be-
langrijk om dit karakter in stand te 
houden.

Op het gebied van recreatie en toerisme heeft Aalsmeer met de Westeinderplassen een zeer sterke troef binnen de 
gemeentegrenzen. Wie geen boot heeft, kan de Poel ontdekken door in te stappen in de boot van de Westeinder rond-
vaart. Opstappunt is het Praamplein.

De herinrichting en vergroting van het Praamplein betekent niet dat de aanlegplaatsen voor boten gaan verdwijnen. 
Deze komen terug. Op bijgaande tekening is de afmeermogelijkheid voor toeristen aan het centrum te zien. Met de 
Westeinder rondvaart wordt ook rekening gehouden. De opstapplaats komt bij de ingang van de Historische Tuin, zie 
ook tekening.

Wens: Verbinding tussen de 
Westeinderplassen en Drecht
Aalsmeer - De Westeinderplassen 
moet een aantrekkelijk en kwalita-
tief hoogwaardig watersportgebied 
worden, zo stellen de bestuurders 
in de onlangs gepresenteerde ge-
biedsvisie Aalsmeer 2020. 
Om de directe verbindingen met 
andere watersportgebieden te ver-
beteren, is de aanleg van een ver-
binding tussen de Westeinder en 
de Drecht een wens. Dit vindt ver-
moedelijk plaats op Zuid-Hollands 
grondgebied. Voor de jachthavens 
aan de Westeinderplassen is, zo stelt 
de gemeente, een herstructurering 
of herverkaveling dringend gewenst 
om de bedrijven ruimte voor nieu-
we ontwikkelingen en kwaliteitsver-
betering te bieden. Volgens de be-
stuurders heeft het gebied langs de 
Uiterweg op langere termijn te wei-
nig draagkracht om zestig water-
sportbedrijven een duurzame be-
staansmogelijkheid te bieden. De 
gemeente wil daarom een proces 
faciliteren, waarbij door samenvoe-
ging van meerdere kleine jachtha-

vens een nieuw bedrijf ontstaat. Per 
plan is daarvoor maatwerk noodza-
kelijk. Als instrument om deze ont-
wikkeling op gang te brengen kan 
worden gedacht aan het uitwisselen 
van natuurgebied, trekheestergron-
den en recreatief gebied. Een der-
gelijke ontwikkeling is alleen mo-
gelijk in de vorm van een intensie-
ve samenwerking tussen de sector, 
de gemeente en de provincie. En het 
opzetten van een ontwikkelingsplan 
voor de Westeinderplassen is vol-
gens de bestuurders noodzakelijk. 
“Op basis van een dergelijk plan kan 
financiering gezocht gaan worden 
voor dit miljoenenproject.”

Ligging aan water
De bestuurders willen, net als ve-
len, de waterrecreant ook graag 
met andere voorzieningen en kwa-
liteiten in de gemeente kennis la-
ten maken. Daarvoor is het noodza-
kelijk het Dorp te ontsluiten via het 
water en een nieuw waterfront rond 
de watertoren tot stand te brengen. 

“ Het is van essentieel belang om 
Aalsmeer en het water dichter bij el-
kaar te brengen”, zo stellen de be-
stuurders. Daarvoor zijn als voor-
beeld twee uitwerkingen opgesteld: 
‘Levendig waterdorp‘, gericht op 
het ontsluiten van het centrum van 
Aalsmeer voor de waterrecreant, en 
‘beleef het waterfront’, dat gericht is 
op het creëren van genoemd nieuw 
waterfront rond de watertoren. In-
zet is uiteraard het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van Aalsmeer. Het 
moet er toe leiden dat de verblijftijd 
wordt verlengd en de bestedingen 
van de recreanten in Aalsmeer wor-
den verbeterd. “Aalsmeer heeft de 
ambitie een unieke kans te verzilve-
ren door het water letterlik het dorp 
‘in te trekken’. Door het huidige, in-
troverte ruimtelijke karakter om te 
buigen naar een veel grotere fysie-
ke gerichtheid op het water wil en 
kan Aalsmeer van haar ligging aan 
het water het nieuwe visitekaartje 
maken”, besluiten de bestuurders in 
de visie.

Lekker weer naar buiten in 
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - Vanaf maandag 27 
april is het weer mogelijk om ge-
bruik te maken van de buitenbaden 
van zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef in de Hornmeer. Er is hard ge-
werkt om alle baden en het buiten-
terrein in orde te krijgen. Het unie-
ke buitenbad van zwembad De Wa-
terlelie heeft drie jaar geleden een 
ware metamorfose ondergaan en is 
helemaal ingesteld op de recreant 
van vandaag. 
Voor iedereen zijn er mogelijkheden 
voor een gezellige dag. Voor de al-
lerkleinsten is er een kleurig peuter-
bad met diverse speelobjecten in en 
om het water, een strand-gedeel-
te voor de wat oudere kinderen met 
glijbaantje en waterkanon en voor 
diegene die echt willen zwemmen is 
er een 25 meter bad waar altijd twee 
banen vrij zijn om banen te zwem-
men. Ook vindt men in het 25-me-
ter bad een springplank en natuur-
lijk de grote familieglijbaan. Voor ie-
dereen van jong tot oud mogelijk-
heden genoeg om een hele gezelli-
ge zwemdag te hebben. De buiten-

Jonkies voor nijlganzen
Aalsmeer - Een discussiepunt bij 
luchthaven Schiphol en de gemeen-
ten Aalsmeer en Haarlemmermeer: 
De vele nijlganzen in de omgeving. 
In de zomer pendelen de water-
vogels van de Westeinderplassen 
overdag naar een slaapplek in on-
der andere het Haarlemmermeer-

se Bos. Ze kwakken er tijdens hun 
trek hevig op los en menigeen kijkt 
omhoog als weer een groep langs 
vliegt. Voor Schiphol vormen de ve-
le ganzen een gevaar voor het vlieg-
verkeer. 
Verder zijn het veelvraten en is hun 
poep een plaag voor menig eiland-

bezitter. Maar ze zijn toch ook wel 
weer leuk, zeker nu de ganzen jon-
gen hebben en deze ‘donsjes’ trek-
ken veel aandacht. Menig fietser of 
wandelaar stopt even bij de Stom-
meerweg, ter hoogte van het Bonte 
Schort, waar de families zich veel-
al ophouden.

baden zijn alleen geopend bij een 
minimum watertemperatuur van 18 
graden en goede weersomstandig-
heden. Wanneer aan deze voorwaar-
den wordt voldaan kan er dus al in 
de meivakantie gezwommen wor-
den in het buitenbad! Het zwembad 

is in de meivakantie geopend van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
10.30 en 18.00 uur, zaterdag tussen 
10.00 en 14.30 uur en zondag van 
10.00 tot 14.00 uur. Bij mooi weer 
in het weekend geopend tot 17.30 
uur. Voor meer informatie kan ge-
beld worden met zwembad De Wa-
terlelie, tel. 0297-322022 of kijk op 
de website www.esa-aalsmeer.nl. 
Daar vindt u elke dag de actuele 
openingstijden van het buitenbad 
op de homepage.

Unieke wandelpromenade 
langs Poel: Het waterfront
Aalsmeer - Het gebied tussen 
Aalsmeer dorp en het Fort Ku-
delstaart is uniek, zo stellen de be-
stuurders in de concept gebiedsvi-
sie Aalsmeer 2020. Het is een van 
de weinige openbaar toegankelijke 
plekken aan de Westeinderplassen. 
De gemeente vindt dat de openba-
re toegankelijkheid gehandhaafd 
moet worden en dat dit gebied te-
gelijkertijd nog beter kan worden 
benut door het een functionele en 
kwalitatieve opwaardering te geven. 
Het gebied is vanwege de ligging 
en de gebiedskenmerken kansrijk 
om te kunnen fungeren als een ver-
bindend element tussen twee toe-
ristisch-recreatieve schakels: Re-
creatie-eiland Vrouwentroost en 
Aalsmeer Dorp. De visie van de ge-
meente voor dit gebied is er op ge-
richt om een herkenbare en aan-
trekkelijke wandelpromenade langs 
het gehele waterfront van Aalsmeer 
te realiseren. De insteek daarbij is 
het behouden en versterken van 
een aantrekkelijk verblijfsgebied om 
de Westeinderplassen optimaal te 
kunnen beleven en gebruiken. 
Bij de ontwikkeling van deze zone 
wordt rekening gehouden met de 
wens om in te zetten op een aan-
tal kleinschalige elementen, pas-
send bij de aard en schaal van het 
gebied. Het weidse uitzicht over de 
Poel wordt als zeer waardevol erva-
ren en moet, zo stellen de bestuur-
ders, behouden blijven. De wandel-
promenade zal met een zekere allu-
re moeten worden aangelegd, zodat 
het waterfront uitnodigend wordt 
en mensen ook daadwerkelijk naar 
zich toe trekt voor een wandeling, 
een terrasje, etc. 
De watertoren kan in dit verband 
een belangrijke rol spelen, als hier 
een publieke functie in kan worden 
gerealiseerd.

Westeinderplaspolis: Voor 
watersporters van Verbeek
Aalsmeer - De Westeinderplaspo-
lis Verbeek Advies is een zelfstan-
dig assurantiekantoor in Aalsmeer. 
Ruim vijfenveertig jaar verzekeren 
zij goederen en kapitaal in de wij-
de omgeving. Voor de watersport-
ontwikkelden zij een unieke verze-
kering In Aalsmeer liggen bijna zes 
duizend boten. De eigenaren van 
deze boten kunnen hun pleziervaar-
tuigenverzekering onderbrengen bij 
Erik Verbeek. Hij biedt een collec-
tieve verzekering aan met een goe-
de dekking. Deze verzekering met 
de naam Westeinderplaspolis is in-
teressant voor bootbezitters die hun 
thuishaven hebben in Aalsmeer.  Er 
kan gekozen worden voor een po-
lis met WA, WA-casco of WA-casco 
plus. De verzekeringsadviseur Erik 
Verbeek woont en werkt midden in 
het Westeinderplassen gebied. Hij 
kent als geen ander de vragen en 
problemen van booteigenaren. Erik 
is opgegroeid tussen de boten en 
heeft jarenlang ervaring met ver-

zekeren en de schade afhandeling. 
Samen met zijn vader ontwierp hij 
het idee van de Westeinderplaspo-
lis, een polis met een goede dekking 
en een lage premie. 

Onafhankelijk
Bij Erik Verbeek kunt u tevens te-
recht voor een goed assurantie ad-
vies. Zijn kantoor biedt verzekerin-
gen aan voor alle soorten en is onaf-
hankelijk, waardoor Erik voor u po-
lissen kan vergelijken van alle ande-
re maatschappijen. Zijn kracht is dat 
hij de tijd neemt om naar de klant 
te luisteren. Hij kan vervolgens een 
bootpolis aanbieden die het bes-
te bij u past. Een polis aanbieden is 
een deel van het verzekeren, maar 
bij schade de zaak goed afhande-
len dat is een kunst. Deze kunst ver- 
staat Erik Verbeek, hij zal zich vanaf 
het moment van de schade melding, 
inzetten voor zijn klant. Verbeek Ad-
vies, Uiterweg 317, tel: 0297-327272 
of kijk op  www.verbeekadvies.nl.

Reeds nu wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om langs het water 
van de Westeinderplassen te lopen en even plaats te nemen op een der pick-
nicktafels om van het weidse uitzicht te genieten. Een tweede mogelijkheid 
om bootjes te water te laten, is overweging meer dan waard. Nu wordt gebruik 
gemaakt van de steiger voor de brandweerboot. Bij mooi weer is het een ko-
men en gaan met auto’s met op de aanhanger een bootje.
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Van de hak 
op de tak

Speelruimte
Aalsmeer - Als kind hadden wij in 
het Farregat de ruimte. In een ge-
bied van nauwelijks enkele kilome-
ters lang en een paar honderd meter 
breed konden we onze speellusten 
wel kwijt. Het Farregat, Aalsmeer-
oost, had veel te bieden. Water, wind 
en zon. Of sneeuw, ijs en schaatsen. 
En meer dan dat. Mijn broer Jaap en 
ik: even oud en even stout, waren te 
vinden, o.a., op de Hoge Dijk, op het 
schoolplein van de openbare lage-
re school, in het Oosterbad, op de 
Oosteinderpoel of in de bloemen-
veiling ‘Bloemenlust’. In dat territori-
um was er genoeg te beleven in on-
ze kinderjaren en jeugd. Het woord 
vandalisme kenden we niet eens. Wel 
was het kattekwaad soms zo heftig 
dat de plaatselijke agenten er aan te 
pas moesten komen. Broer Jaap pik-
te op zijn 14e eens een motorfiets 
van mijn vader. Pa had meer moto-
ren, maar aan deze motor ontbra-
ken de remmen en de verlichting. Ik 
zie Jaap nog racen over de Oostein-
derweg. Hij stond boven op de mo-
tor. Een eindje achter hem aan fiets-
ten met gekromde ruggen onze twee 
plaatselijke veldwachters Grijpstra en 
Van der Merbel. Toen ze Jaap bijna te 
pakken hadden, gaf hij, weer zittend, 
gas en stuurde de motorfiets over 
een bruggetje, langs een huis, rich-
ting Hoge Dijk. Even verderop, achter 
ons huis, zette hij de motorfiets neer. 
Toen de agenten Van de Merbel en 
Grijpstra, nog naar adem snakkend, 
arriveerden, zat Jaap onschuldig op 
een stoel te wachten op de afloop.

Zodra het Oosterbad weer geopend 
was, waren we daar vrijwel iedere 
dag te vinden. Soms gingen we er 
met een bootje naar toe en meerden 
af aan het diepe. Bij mooi weer kri-
oelde het van de kinderen. Als kind 
kleedde je je om in het schapenhok. 
Er was en schapenhok voor de mei-
den en een voor de jongens. De jon-
gens zwommen onder de vlonders 
van het meisjes schapenhok om via 
de kieren in het plankier een glimp 
op te kunnen vangen van de mei-
den. In de wanden waren er gaat-
jes gepulkt om doorheen te loeren. 
Vervolgens werden die gaatjes weer 
dicht gestopt met kauwgom. Dat ge-
loer van de jongens was onschuldig 
omdat ze eigenlijk niets zagen. Bad-
meester Geurts had de wind eron-
der en zette na twee waarschuwin-
gen de jongens het zwembad uit. 
Meestal zat daar mijn broer wel bij. 
Geen nood, we zwommen dan vanaf 
de boot in één van de poeltjes of slo-
ten totdat Jaap het zwembad weer in 
mocht. Het Oosterbad was een van 
de hoogtepunten van onze jeugd. In 
de winter, als in de omgeving van het 
Oosterbad het water bevroren was, 
dan was er vlakbij een ijsbaan. Op 
een eilandje stond een koek en zopie 
met hete snert en warme chocolade-
melk in de aanbieding. Als het goed 
gevroren had tijdens de winter kreeg 
je van school ijsvrij.

Ieder jaar was er kermis op het wei-
land van boer Loogman. De kermis 
was rond Koninginnedag. Daar gin-
gen we op een middag naar toe met 
de hele school. Spelletjes als koek-
happen, ringwerpen, zaklopen en 
vlaggetje steken vormden een span-
nend feest. De kermis was niet groot, 
maar spannend genoeg voor vele 
Farregatters. Ik herinner me nog die 
grote ton waar je met een trap naar 
boven kon en vanaf daar kon kijken 
naar de steile wandrace. De waag-
halzen, waaronder mijn vader (Zwar-
te Jaap) kwamen met hun motorfiet-
sen de ton inrijden. Flink gasgevend 
om op snelheid te komen en alsmaar 
rondjes rijdend kleefden man en mo-
torfiets tegen de wand en kwamen 
ze zo hoog mogelijk in de ton. Broer 
Jaap vond het prachtig, ik vond het 
eng...
In de mooie maanden in het voorjaar 
en de zomer speelden we op de Ho-
ge Dijk. We hadden geen wipkippen 
of voorgevormde speeltoestellen no-
dig. Er was veel groen waar je avon-
tuurlijk kon spelen. Hutten bouwen, 
vissen met een netje in de sloot naar 
watervlooien, kikkerdril of donder-
kopjes. Je verstoppen achter struiken 
of het hoog groeiende fluitenkruid.
Bijna alles deed ik met mijn broer sa-
men. De herinnering blijft...

Coq Scheltens

Aalsmeer - Aalsmeer is de eerste 
gemeente waarmee Brandweer Am-
sterdam-Amstelland een Dienstver-
leningsovereenkomst (DVO) heeft 
afgesloten. Dit is een bijzonder mo-
ment omdat in deze overeenkomst 
is vastgelegd welke taken en werk-
zaamheden de brandweer in de ge-
meente Aalsmeer verricht en wat de 
kosten daarvan zijn. Voor kazerne 
Aalsmeer, onderdeel van Brandweer 
Amsterdam-Amstelland, die bezet 
wordt door vrijwilligers, vormen de-
ze afspraken de basis voor het werk 
dat zij doen. 
Op 31 maart heeft het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer de tekst van 
de DVO van 2009 goedgekeurd. 
Hiermee is Aalsmeer de eerste van 
de zes gemeenten die de dienst-
verleningsovereenkomst (DVO) af-
sluit met Brandweer Amsterdam-
Amstelland. In de DVO zijn de dien-
sten die de brandweer levert op het 
gebied van de basisnorm brand-
weerzorg (eerstelijns, specialismen 
en grootschalig optreden) opgeno-
men en de kosten die hiermee ge-
moeid zijn. Ook de optionele zorg 
die de gemeente Aalsmeer afneemt 
van de brandweer is opgenomen in 
de DVO, bijvoorbeeld hulpverlening 

die geboden wordt bij ongevallen 
op de Westeinderplassen. Om toe te 
groeien naar de basisnorm brand-
weerzorg in 2012 wendt de ge-
meente extra middelen aan, onder 
andere voor het aannemen, oplei-
den en oefenen van nieuwe vrijwil-
ligers en het realistisch oefenen. In 
2009 rapporteert de brandweer over 
de voortgang en de behaalde resul-
taten. In 2009 worden deze Dienst-
verleningsovereenkomsten in Am-
sterdam-Amstelland voor het eerst 
in gebruik genomen. Ook de ande-
re vijf gemeenten die deel uitma-
ken van de Veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland, Amstelveen, Am-
sterdam, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn, sluiten dit jaar een DVO 
af met Brandweer Amsterdam-Am-
stelland. De verwachting is dat hal-
verwege 2009 met alle gemeenten 
in de regio Amsterdam-Amstelland 
een Dienstverleningsovereenkomst 
is afgesloten. Wilfred van Rand-
wijk, kazernemanager Aalsmeer, is 
blij met deze ontwikkelingen: “Door 
deze samenwerkingsovereenkomst 
wordt de dienstverlening zakelijker 
en inzichtelijker. Dat is voor beide 
partijen prettig. Verder ben ik zeer te 
spreken over de werving van meer 
vrijwilligers.”

Aalsmeer trots op samenwerking met 
brandweer Amsterdam-Amstelland

De Dienstverleningsovereenkomst is ondertekend door burgemeester Pieter 
Litjens van Aalsmeer en Caroline van de Wiel, commandant Brandweer Am-
sterdam-Amstelland.

Aalsmeer - Ze kwamen aan op een 
duofiets, de burgemeesters Pieter 
Litjens van Aalsmeer en Berry Groen 
van Uithoorn, afgelopen maandag 
20 april. Een sportieve start werd 
hiermee gegeven aan de nieuwe or-
ganisatie Gemeenschappelijke Re-
geling. G2 is de nieuwe naam voor 
dit samenwerkingsverband tussen 
Aalsmeer en Uithoorn. In het ge-
meentehuis werd met een ferme 
druk op de rode knop gedrukt waar-
na op twee grote schermen het logo 
te voorschijn kwam. En tot slot was 
er koffie en thee met taart. Per 1 mei 
treedt G2 officieel als nieuwe orga-
nisatie naar buiten. Dit samenwer-
kingsverband tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn is een bun-
deling van krachten met als doel de 
dienstverlening aan de  burger nog 
verder te verbeteren. De samenwer-
king heeft betrekking op de onder-
delen Wmo-voorziening, Werk en 
Inkomen en WOZ/belastingen. Ook 
de ontwikkeling van het e-program-
ma (digitale dienstverlening) wordt 
vanuit het samenwerkingsverband 
geregeld. Op 29 januari jl. gaven de 
colleges van B&W Aalsmeer en Uit-
hoorn toestemming om de samen-
werking aan te gaan. Burgemees-
ter Groen en burgemeester Litjens 
ondertekenden toen de Gemeen-
schappelijke Regeling. Inmiddels 
is het Dagelijks Bestuur samenge-
steld. Dit bestaat uit de beide bur-
gemeesters en de wethouders Jaap 

Overbeek vanuit Aalsmeer en Maar-
ten Levenbach vanuit Uithoorn.

Ontstaan G2 en toekomst
De gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn werken al een aantal jaren sa-
men op de bovengenoemde onder-
delen. Zij deden dit in verschillende 
vormen. Met name het ontwikkelen 
van het e-programma is een activi-
teit die zij gezamenlijk voor de toe-
komst zullen uitwerken en opbou-
wen. Hierbij is sprake van het bij-
eenbrengen van gezamenlijke ken-
nis en kunde, wat door de gemeen-
ten als een groot voordeel wordt ge-
schouwd. Daarnaast is het  gelet op 
de kosten zeer aantrekkelijk om ge-
zamenlijk de inkoop van de nodige 
systemen te doen. 

Nieuwe naam, logo en huisstijl
Maandag 20 april is de nieuwe 
naam voor het samenwerkingsver-
band officieel bekendgemaakt: G2. 
Ook is het logo en de huisstijl ge-
presenteerd. Het logo is een kleur-
combinatie van het donkerrood van 
de gemeente Aalsmeer en de kleur 
geel van de gemeente Uithoorn. De 
G en de 2 zijn in elkaar geklemd om 
de samenwerking te benadrukken. 
Naast het logo staat de tekst: de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen en dit geeft aan dat 
het om een samenwerkingsverband 
gaat. De samenwerking gaat aan in-
woners onder andere onder de aan-

dacht gebracht worden middels za-
delhoezen voor fietsen met het logo 
en de tekst ‘dat zit wel goed’.

Nog beter
De inwoners zullen overigens in eer-
ste instantie niet veel merken van de 
samenwerking. Achter de schermen 
wordt hard gewerkt de dienstverle-
ning aan de inwoners van Aalsmeer 
en Uithoorn nog beter te maken. Op 
termijn zal men de vruchten pluk-
ken van de samenwerking. Wat wel 
direct zichtbaar is, zijn het briefpa-
pier en de enveloppen van de on-
derdelen WOZ/belastingen, Wmo-
voorzieningen en Werk en Inkomen. 
Per begin mei 2009 zal alle corres-
pondentie op het G2 briefpapier 
zijn. Volgende week  wordt een in-
formatiefolder verspreid onder alle 
inwoners van Aalsmeer en Uithoorn. 
Daarin is meer te lezen over de ver-
schillende onderdelen van G2, waar 
ze zijn gehuisvest en hoe ze te be-
reiken zijn. 

Burgemeesters geven sportieve start op duofiets

Gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn werken samen!

Weg afgezet voor gaslek in dorp
Aalsmeer - Woensdagmorgen om-
streeks elf uur werden brandweer 
en politie ingeseind vanwege een 
mogelijk gaslek nabij het ING-kan-
toor aan de Van Cleeffkade. Een 
sterke gaslucht werd geroken en de 
politie nam het zekere voor het on-
zekere en zette de Van Cleeffkade 

af. Verkeer en voetgangers kon een 
tijdje niet van het Raadhuisplein af 
via de brug. Ook de ingang van de 
Marktstraat was ontoegankelijk ver-
klaard. 
Mogelijk heeft het ‘lek’ te maken 
met werkzaamheden die plaats heb-
ben rondom het bankkantoor. 

Aalsmeer - Op verzoek van de ge-
meente Aalsmeer en ‘de Meerlan-
den’ begonnen de inwoners van 
Aalsmeer massaal plastic afval te 
scheiden van het huisvuil. Helaas 

kon men het verzamelde afval niet 
kwijt; de afvalbak bleek vol. Zie 
hier het resultaat in winkelcentrum 
Hornmeer op zaterdagavond.
                                 Anny Visser.

Téveel plastic verzameld voor 
de afvalbakken in Hornmeer...

ingezonden

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
23 april, komen burgemeester, wet-
houders en fracties bijeen voor de 
tweewekelijkse bijeenkomst van het 
beraad en de raad. De avond in de 
raadzaal in het gemeentehuis begint 
om 20.00 uur met het beraad. Voor-
zitter tijdens het beraad is dit keer 
Pierre Tuning van PACT Aalsmeer 
en behandelstukken is het uitbeste-
den van de taken van de afdeling 
Beheer, Toezicht en Onderhoud aan 
De Meerlanden en opstarten admi-
nistratieve onteigeningsprocedure 
uitvoering bestemmingsplan Noord-
vork ter realisering van de bestem-
ming verkeer. Verder komt de con-

cept-gebiedsvisie Aalsmeer aan-
dacht voor kwaliteit aan de orde, 
evenals de wijziging verordening 
Maatschappelijke ondersteuning. 
Na een korte pauze start rond 22.00 
de raad en dan neemt burgemees-
ter Pieter Litjens de voorzittersha-
mer ter hand. Een drietal ingeko-
men stukken van Aalsmeerse inwo-
ners staan op de agenda ter kennis-
neming en uit het beraad gaat op-
nieuw gesproken worden over het 
uitbesteden van de taken van BTO 
en Maatschappelijke ondersteu-
ning. De sluiting is gepland rond 
kwart over tien. Beraad en raad zijn 
openbaar, publiek is welkom.

Vanavond beraad en raad

Wijkraad de 
Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper 
komt bij elkaar op maandag 27 april 
om 19.30 uur in het gebouw van 
de Binding in de Zijdstraat 53. Het 
eerste half uur van de bijeenkomst 
kunnen bewoners van het Dorp  on-
derwerpen voor de wijkraad inbren-
gen en bespreken met het bestuur.

Aalsmeerders zijn blij 
met dorpse karakter
Aalsmeer - De meeste Aalsmeer-
ders vinden dat Aalsmeer een dorps 
karakter heeft en zijn van mening dat 
dit dorpse karakter behouden moet 
blijven. Het dorpse karakter heeft 
zowel een sociale betekenis, onder 
andere door het hechte verenigings-
leven, als een fysiek-ruimtelijke be-
tekenis door veel groen en weinig 
gestapelde bouw. De Aalsmeerder 
maakt zich zorgen over de wildgroei 
aan bebouwing in de linten, de ver-
rommeling van het landschappelijk 
decor, de staat van onderhoud van 
de openbare ruimte en het verdwij-
nen van voorzieningen als winkels, 
horeca, recreatie en publieke dien-
sten. Verder wordt gestapeld bou-
wen in eerste instantie niet als een 
positieve en passende ontwikkeling 
beoordeeld. Men vindt gestapeld 
bouwen alleen op die plekken aan-
vaardbaar als deze goed in de om-
geving en het landschap worden in-

gepast. In die gevallen is een maxi-
mum aantal van vijf bouwlagen aan-
gegeven. Dit alles uit blijkt uit de en-
quête die gehouden is voor het ont-
wikkelen van de concept gebieds-
visie Aalsmeer 2020, die deze week 
is gepresenteerd. Aalsmeer aan-
dacht voor kwaliteit is de titel en al-
le facetten waaronder wonen, wer-
ken, infrastructuur, sterke en zwak-
ke punten komen hier in aan de or-
de. De gemeente Aalsmeer heeft 
het imago van een bloemen- en wa-
terdorp. “In Nederland kent de toe-
rist/recreant Aalsmeer vooral van-
wege de aanwezigheid van de En-
demolstudio’s en het bloemencor-
so, die echter beide Aalsmeer (heb-
ben) verlaten. Het wegvallen is nog 
meer aanleiding om te komen tot 
nieuwe impulsen die bijdragen aan 
een verbetering van het imago in re-
latie daarmee tot een aantrekkelij-
ker toeristisch-recreatief product”, 

zo stellen de bestuurders. In deze 
heeft Aalsmeer de Westeinderplas-
sen nog. In de brede regio geniet 
Aalsmeer bekendheid als waterre-
creatiegebied. “Op het gebied van 
recreatie en toerisme heeft Aalsmeer 
met de Westeinderplassen een zeer 
sterke troef binnen de gemeente-
grenzen. De gemeente wil de aan-
wezige potenties uitbouwen met 
als doel een kwalitatief hoogwaar-
dig product voor de waterrecreant.” 
De algemene visie op Aalsmeer tot 
slot: Aalsmeer kiest voor een duur-
zame en kwalitatief sterke ontwik-
keling van economie, wonen en re-
creatie met als voorwaarde het be-
houd van de leefbaarheid, het dorp-
se karakter, de bereikbaarheid en 
het op peil brengen en houden van 
voorzieningen. De concept gebieds-
visie Aalsmeer 2020 gaat de komen-
de weken besproken worden in het 
beraad en de raad.

Poolbiljart weer 
heropend
Aalsmeer - In verband met gewij-
zigde omstandigheden is afgelopen 
dinsdag 14 april in opdracht van bur-
gemeester Pieter Litjens het dwang-
bevel tot sluiting van de horecage-
legenheid The Fifties aan de Markt-
straat 22 opgeheven. Het poolbiljart 
heeft inmiddels haar deuren open.

Aalsmeer - Op uitnodiging van de 
plaatselijke PvdA-afdeling komt de 
bekende politicus Jan Pronk van-
avond, donderdag 23 april, naar 
Aalsmeer om te spreken over de 
Europese Verkiezingen. De Euro-
pese Unie is de laatste jaren onder 
vuur komen te liggen getuige het 
referendum van enkele jaren gele-
den en de discussie hoe het verder 
moet is niet echt op gang gekomen. 
De sterke punten van de Europese 
eenwording zijn bekend, maar toch 
blijft Europa een abstract onder-
werp. Vandaar dat de komst van Jan 
Pronk, als schrijver van het PvdA-
verkiezingsprogramma voor de aan-
staande Europese verkiezingen, dit 
abstractieniveau een meer realis-
tisch gezicht kan geven. Met na-
me op sociaal-economisch terrein is  
versterking van de rechten van de 
burgers noodzakelijk. Uitgangspunt 
voor de PvdA is een Europees So-
ciaal Beleid  met meerwaarde. Soci-
aal beleid dient zo dicht mogelijk bij 

de mensen die het betreft te worden 
gemaakt. Opbouw en uitkering van 
pensioenen is in dit verband een hot 
item. Elke lidstaat gaat hier anders 
mee om. In tijden van crisis wor-
den vaak maatregelen genomen die 
meestal tot verslechtering leiden, 
wat het vertrouwen van de individu-
ele burgers in Europa niet ten goe-
de komt. Een Europese aanpak is in 
deze noodzakelijk. Uniformiteit in 
opbouw  van pensioenrechten, fis-
cale regelingen, moment en hoogte 
van uitkering is meer dan ooit nood-
zakelijk. Een gezamenlijke aanpak 
op basis van solidariteit waarbij be-
staande goede regelingen in de af-
zonderlijke lidstaten het uitgangs-
punt dient te zijn.
Dit en meer zal Jan Pronk in zijn 
toespraak naar voren brengen. De 
avond wordt gehouden in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat en be-
gint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Iedereen is van har-
te welkom. 

PvdA-politicus Jan Pronk 
te gast in Oude Veiling

Amstelvener botst 
met Hoofddorper
Hoofddorp - Na een aanrijding in 
Hoofddorp, dinsdag 21 april, is de 
politie op zoek naar getuigen. Rond 
17.50 uur raakte een 22-jarige brom-
fietser uit Amstelveen in botsing met 
een 57-jarige Hoofddorper in een 
bestelbus. Dat gebeurde op de krui-
sing van het fietspad van de Hoofd-
weg westzijde en oostzijde net ten 
noorden van de Weg om de Noord. 
De bromfietser liep er een arm- of 
sleutelbeenbreuk door op. De toe-
dracht van het ongeval is de politie 
niet duidelijk en getuigen worden 
verzocht te bellen: 0900 - 8844.
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Aalsmeer - De fractie van AB is 
van mening dat het college veel te 
weinig onderneemt om de proble-
matiek van zwerfvuil serieus aan te 
pakken. Ook de staat van onder-
houd van veel wegen, beschoeiin-
gen en groenvoorzieningen vindt de 
partij alarmerend. 

Desondanks ontkent wethouder 
Fransen dat er sprake is van een 
probleem en heeft hij zijn inzet be-
perkt tot een (grotendeels mislukte) 
bezuinigingsoperatie. 
Om hem het probleem duidelijk te 
maken, heeft de fractie van AB in 
maart aangekondigd om een zwart-
boek samen te stellen. Aalsmeer-
ders werden door AB om hulp ge-

vraagd en die heeft de partij gekre-
gen! Heel veel foto’s en emails heeft 
AB ontvangen van Aalsmeerse in-
woners die ook van mening zijn dat 
het zo niet verder kan. Het zwart-
boek is vanaf heden online in te 
zien via de website van AB: www.
aalsmeersebelangen.nl. Kijk en hui-
ver! De fractie hoopt dat ook de 
wethouder vaststelt dat hij eindelijk 
eens aan het werk moet met serieu-
ze verbeteringen en het voorkomen 
van verpaupering. Een extra vee-
gronde gaat dit probleem (helaas) 
niet oplossen. 
Heeft u vragen, opmerkingen of mis-
schien nog nieuwe foto’s?  Stuur dan 
uw email naar g.vanderhoeven@
aalsmeer.nl van AB.

Zwerfvuil en slechte staat van wegen...

Zwartboek AB is online!

Definitief einde aan periode van onzekerheid

Heilijgers Bouw en BAM starten in mei 
met afbouwen wijk Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Voor de kopers van bij-
na 200 woningen in het faillissement 
van bouwbedrijf Van Hoogevest op 
meerdere locaties in de Randstad is 
vrijdag 17 april definitief een einde 
gekomen aan een periode van gro-
te onzekerheid. 
De afbouw van de woningen wordt 
overgenomen door bouwers Heilij-
gers Bouw en BAM Woningbouw. 
Stichting Waarborgfonds Koopwo-
ningen (SWK) en de bedrijven Hei-
lijgers Bouw en BAM Woningbouw 
(Heilijgers/BAM), beide deel uitma-
kend van Koninklijke BAM Groep 
nv, hebben een overeenkomst ge-
sloten om de werkzaamheden aan 
de woningen uit de boedel van Van 
Hoogevest woning- en utiliteits-
bouw over te nemen. 
SWK verzorgt voor 44 aangeslo-
ten bedrijven de GIW-garantie van 
koopwoningen. Heilijgers/BAM zijn 
reeds gestart met het oplossen van 
klachten bij reeds eerder opgelever-
de koopwoningen en medewerkers 

van Heilijgers/BAM rijden al met 
een klussenbus door de wijk. Ver-
der is Heilijgers/BAM gestart met 
de voorbereiding van de werkzaam-
heden bij woningen die nog niet zijn 
opgeleverd. Dit betreft woningen 
op de locaties Nieuw Oosteinde in 
Aalsmeer, Fliertsebeek in Renswou-
de en Central Living in Amersfoort. 
De bouwwerkzaamheden zullen in 
mei 2009 weer gestart worden. Hei-
lijgers/BAM informeren de kopers 
zo spoedig mogelijk over de defini-
tieve startdatum. 

Nieuwe overeenkomst
Alle kopers van woningen van Van 
Hoogevest zijn reeds per brief geïn-
formeerd over de aanstaande her-
vatting van de bouwwerkzaamhe-
den. Ook de besturen van de kopers-
verenigingen van Fliertsebeek en 
Nieuw Oosteinde zijn op de hoogte 
gesteld. De kopers krijgen van SWK 
een nieuw waarborgcertificaat. Hei-
lijgers/BAM meldt de bouwprojec-

ten opnieuw bij SWK aan en neemt 
alle garanties over die voortkomen 
uit het destijds door Van Hoogevest 
afgegeven waarborgcertificaat. SWK 
zal voor de kopers met Heilijgers/
BAM en de curatoren van Van Hoo-
gevest een overeenkomst tot con-
tractsoverneming afsluiten. Hierin 
wordt de overgang van de rechten 
en plichten van de afgesloten koop- 
en/of aannemingsovereenkomst 
van Van Hoogevest formeel gere-
geld. Bij een eventuele overschrij-
ding van het aantal werkbare dagen 
is de regeling uit de waarborgrege-
ling van toepassing. De betekenis 
van het nu bereikte akkoord is van 
groot belang voor zowel de kopers 
als voor SWK en de reputatie van de 
Nederlandse bouwwereld. 
Het akkoord over de overdracht van 
de waarborgcertificaten en de her-
vatting van de bouw toont aan dat 
de garantie die is afgegeven in de 
praktijk ook een keiharde garantie 
blijkt te zijn. 

Kudelstaart - Vrijdag 17 april is de 
geheel herstelde propeller, een ge-
denkteken uit de Tweede Wereld-
oorlog, teruggeplaatst op zijn sok-
kel aan de Schweitzerstraat. De pro-
peller is een overblijfsel van een in 
1942 in de Westeinderplassen neer-
gestorte  bommenwerper van het 
Nieuw Zeeland squadron. De pro-
peller is in 1987 geplaatst als oor-
logsmonument en is een eerbe-
toon aan de bemanningsleden van 
het squadron. Zij maakten onder-
deel uit van de geallieerde strijd-
krachten die Nederland wilden be-
vrijden van de bezetting door Na-
zi’s. Het Nieuw Zeelandsquadron 
was in 1942 opgericht en opereerde 
onder Engelse vlag. Het oorlogsmo-

nument) vervult een belangrijke rol 
bij de Kudelstaartse 4 mei herden-
king, waar altijd veel belangstelling 
voor is. Vorig jaar bleek dat de pro-
peller in zeer slechte staat was en 
na diverse verzoeken vanuit de Ku-
delstaartse bevolking en vanuit de 
stichting Aircraft Recovery Group 
1940-1945 heeft de gemeenteraad 
van Aalsmeer besloten de propeller 
grondig te laten repareren.
De propeller is uit elkaar gehaald en 
weer in elkaar gezet door de Aircraft 
Recovery group. De  reparatie is uit-
gevoerd door de Multinal Group. 
Het monument staat er weer in vol-
le glorie bij en kan weer het middel-
punt zijn tijdens de 4 meiherdenking 
in Kudelstaart.

Propeller Kudelstaart terug

                                                                           Foto’s: Joke van der Zee

“We hebben elkaar ontmoet bij de zangvereniging”

Echtpaar Map en Leen Kniep 
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Het leek wel Koningin-
nedag afgelopen maandag 20 april 
in de Ophelialaan. Alle buurtjes van 
de familie Kniep hadden de vlag uit-
gehangen voor dit diamanten echt-
paar. Exact zestig jaar geleden ga-
ven Map Harting en Leen Kniep el-
kaar het ja-woord en deze mijlpaal 
was uiteraard een bezoek van wet-
houder Jaap Overbeek, een mooi 
boeket bloemen en een felicitatie 
van de Koningin waard. Bij zangver-
eniging Haleluja hebben de twee el-
kaar net voor de Tweede Wereldoor-
log ontmoet. Tijdens de repetities 
stonden de heren en dames van het 
koor tegenover elkaar. Map (Ma-
thilde) en Leen hadden al snel oog-
contact en sloten vriendschap. Een 
vriendschap die uiteindelijk werd 
bezegeld met het huwelijk. De eer-
ste vijf jaar van hun huwelijk woon-
den ze in bij Jan Batenburg aan de 
Aalsmeerderweg. Het was na de 
oorlog moeilijk om een huis te vin-
den. Toen de woningen in de Op-
helialaan gebouwd werden, teken-
den het stel voor een huis en ze zijn 
nooit meer weg gegaan. Beiden vin-
den het jammer, maar op 8 mei aan-

staande komt aan 55 jaar fijn wonen 
in de Ophelialaan dan toch een ein-
de. Leen is net 91 jaar geworden en 
Map wordt in augustus 89 jaar. Het 
tweetal heeft meer verzorging no-
dig, het huis met drie verdiepingen 
is te groot geworden. Ze gaan een 
appartement betrekken in zorgcen-
trum Aelsmeer. “Met uitkijk op de 
Ringvaart.“ 

“Vensterbank opgemeten”
Toch gaan ze niet van harte, zo laten 
beiden weten, maar Map en Leen 
zien ook wel in dat het beter voor 
ze is. Mat, dochter van een kweker, 
is gek op bloemen en planten. “Ze 
heeft echt groene vingers. Het is al-
tijd fleurig in huis”, vertelt een van 
de twee dochters. Map: “De bloe-
men en plantjes gaan mee naar het 
zorgcentrum. Haar dochter lachend: 
“We hebben de grootte van de ven-
sterbanken al op moeten meten.” 
Map heeft tijdens haar huwelijksja-
ren voor haar twee dochters en zoon 
gezorgd en heeft heel veel genaaid 
en gebreid. “Ze was er een kei in, 
kon naaien en breien als geen an-
der.” 

Handelsavondschool
Leen belandde in de bloemenhan-
del en wist zich via de handels-
avondschool op te werken tot admi-
nistratief medewerker en boekhou-
der bij het Proefstation. Onder an-
dere heeft hij voor de eerste Floriade 
in Rotterdam gewerkt. “Hij wist alles 
van bloemen en planten en had ver-
stand van financiën.” En zijn hobby: 
De boekhouding voor anderen doen. 
De handelsavondschool was in de 
jaren zestig de belangrijkste school 
in Aalsmeer. Directeur was mees-
ter de Hertog en hij was degene 
die de avondopleidingen in het le-
ven heeft geroepen. In Nieuw-Oost-
einde wordt een wijk vernoemd naar 
inwoners die veel voor de gemeente 
hebben betekend. Meester de Her-
tog maakt hier deel van uit en Leen 
Kniep vindt dit helemaal terecht. “Ik 
heb veel aan hem te danken”, be-
sluit de bruidegom. Tot slot namens 
het hele team van De Nieuwe Meer-
bode: Hartelijk gefeliciteerd, een fijn 
feest toegewenst 2 mei en succes 
met de verhuizing.
Tekst en foto Jacqueline Kriste-
lijn

Aalsmeer - Het vergroten van de 
capaciteit, het beperken van de hin-
der en het vereenvoudigen van de 
handhaving. Dat zijn officieel de 
doelen die Schiphol en de Lucht-
verkeersleiding de komende ja-
ren met de partijen aan de Alders-
tafel willen realiseren. Eind okto-
ber vorig jaar heeft GEUS met en-
kele gelijkgestemde ‘kritische’ ver-
enigingen de ‘Alderstafel’ verlaten. 
De achtergebleven bewonersver-
enigingen en dorpsraden (meren-
deels uit de Haarlemmermeer) wer-
ken nu de Aldersadviezen uit, sa-
men met de andere partijen, waar-
onder Schiphol en de LVNL. De ‘kri-
tische’ verenigingen zijn daarbij niet 
welkom. Wie meer wil weten over de 
Aldersadviezen en de gevolgen er-
van voor de inwoners van Aalsmeer, 

komt dinsdag 28 april naar de open-
bare ledenvergadering van GEUS. 
Om 20.00 uur vangt deze aan in ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a. Zowel wethouder Ronald 
Fransen, portefeuillehouder Schip-
holzaken, als voorzitter Jan Boom-
houwer geven hun visie op hetgeen 
door de gemeente resp. de vereni-
ging kan worden ondernomen ten 
gunste van Aalsmeer volgens het 
motto: Waar nodig elk voor zich, 
waar mogelijk samen met elkaar. Na 
de pauze vindt de formele ledenver-
gadering plaats, de stukken daar-
voor liggen vooraf ter inzage. Kan-
didaten voor de verkiesbare plaats 
in het driemensbestuur kunnen zich 
tot en met vrijdag 24 april aanmel-
den bij de waarnemend secretaris 
H. Beijerbergen, tel. 342910.

Algemene ledenvergadering GEUS
Schiphol 2012: Wordt u daar 
beter van of slechter?

Brommers knallen 
tegen elkaar op
Hoofddorp - Twee 16-jarige meisjes 
op een brommer raakten maandag 
20 april betrokken bij een botsing 
met een andere bromfiets. De mei-
den, uit Hoofddorp, reden op op de 
kruising van de Kruisweg en Hout-
wijkerveld waar ze werden aangere-
den door een 21-jarige bromfietser, 
ook een Hoofddorper. Dat gebeur-
de rond 21.30 uur. Alle drie moes-
ten naar het ziekenhuis, maar de 
verwondingen van de jonge dames 
bleken mee te vallen. De man bleef 
een nacht voor observatie.  

Ongelukkige val 
van ladder 
Burgerveen - Een  58-jarige man 
uit Burgerveen is zondag 19 april 
om 13.15 uur bij zijn woning aan 
Ruigenhoek heel ongelukkig ten val 
gekomen. De man stond op een 3-
meter-hoge ladder zijn dakgoot op 
te knappen. Door onbekende oor-
zaak is de ladder omgevallen, en is 
de man met zijn ribben op de rand 
van een schutting terecht gekomen. 
Daarbij heeft hij vermoedelijk in-
wendig letsel opgelopen. Hij is over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Overval op huis 
in Hoofddorp 
Hoofddorp - In een woning aan de 
Maria Tesselschadelaan te Hoofd-
dorp vond zondag 19 april om 21.45 
uur een gewapende overval plaats. 
Twee mannen belden aan en be-
dreigden de bewoner met een vuur-
wapen. Diverse keren is hij daarmee 
door hen op het hoofd geslagen. Tij-
dens de worsteling in de gang be-
gon hij te schreeuwen, waardoor de 
daders snel wegrenden. Voor zijn 
verwondingen moest het slachtof-
fer naar het ziekenhuis. De politie 
is een buurtonderzoek gestart. Wie 
meer informatie kan geven, belt met: 
politie Hoofddorp: 0900 - 8844.

4 Bootmotoren 
gestolen
Aalsmeer - Vanaf een jachtha-
ven aan de Stommeerweg zijn in de 
nacht van donderdag 16 op vrijdag 
17 april vier buitenboordmotoren 
gestolen. De motoren waren voor-
zien van sloten, maar werden des-
ondanks meegenomen.

Kop-staart twee 
bromfietsers
Aalsmeer -  Twee bromfietsen zijn 
maandag 13 april, rond half drie in 
de middag, met elkaar in aanrijding 
gekomen op de Oosteinderweg. De 
achteropkomende 16-jarige be-
stuurster uit Mijdrecht, kon niet op 
tijd remmen, toen de voor haar rij-
dende eveneens 16-jarige bromfiet-
ster, ook uit Mijdrecht, remde. Bei-
de bestuurster kwamen ten val en 
raakten licht gewond. De voertui-
gen raakten zwaar beschadigd.

Damestas weg 
na insluiping 
Aalsmeer - Via een niet afgesloten 
woning aan de Legmeerdijk kon een 
insluiper woensdagmorgen 15 april, 
rond vijf uur, een aangrenzend be-
drijf binnen komen. Daar ging het 
alarm af, maar dit verhinderde hem 
niet om een damestas mee te ne-
men.

Fiets gevonden
Aalsmeer -  In de Begoniastraat 
is 14 april een vrij nieuwe blauwe 
sportfiets aangetroffen. Het is niet 
bekend van wie deze fiets is. De ei-
genaar kan zich melden bij het poli-
tiebureau aan de Dreef.

Sigaretten weg 
na inbraak
Uithoorn - Na verbreking van de 
voordeur van een winkel op het 
Amstelplein op vrijdagnacht 17 april 
rond 2.30 uur is een hoeveelheid si-
garetten gestolen. Het alarm is af-
gegaan, maar de daders wisten toch 
met de buit te ontkomen.

Antennedieven 
in Zijdelwaard
Uithoorn - De politie in Uithoorn 
heeft acht aangiften van diefstal 
van auto-antennes ontvangen. De-
ze werden afgelopen week gestolen 
(vooral) in Zijdelwaard. Mensen die 
informatie hebben over iemand, die 
loopt te pronken over zijn nieuwe 
verzameling worden verzocht con-
tact op te nemen met het wijkteam 
Uithoorn via 0900-8844. Ook is het 
mogelijk om anoniem een melding 
doen via M: 0800-7000.
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Vanaf 22 april weer aanmelden 
voor de Kindervakantieweek
Aalsmeer - Natuurlijk is er ook de-
ze zomervakantie weer een Kinder-
vakantieweek!  De Kindervakan-
tie week wordt ieder jaar tijdens de 
laatste week van de zomervakan-
tie georganiseerd voor kinderen in 
de leeftijd 6 tot en met 12 jaar. De 
week staat garant voor een bom-
vol programma met activiteiten zo-
als het bouwen van hutten, de zes-
kamp, een disco en heerlijk zwem-
men. Manon, Tessa en de vrijwilli-
gers hebben een leuk, actief en ge-
zellig programma in petto. 
De week vindt plaats van maandag 
10 tot en met vrijdag 14 augustus en 
de locatie is ook dit jaar weer jon-
gerencentrum N201 aan de Zwar-
teweg 90. Yvonne en Kim zijn er dit 
jaar niet meer bij. Na acht jaar heb-
ben zij besloten het stokje door te 
geven. Manon en Tessa zullen de 
week met veel enthousiasme voort 
zetten om er ook dit jaar weer een 
geslaagde kindervakantieweek van 
te maken! Opgeven voor deze week 
is noodzakelijk. Er kunnen maxi-
maal 150 kinderen deelnemen aan 
de week en vol is echt vol! Opge-
ven kan door een e-mail sturen 
met  daarin de naam van het kind/

de kinderen en achternaam, volle-
dige adres gegevens, leeftijd, tele-
foonnummer en mailadres in ver-
band met verdere informatie via de 

mail naar kindervakantieweek@de-
binding.nl. Er wordt een bevesti-
gingsemail teruggestuurd en dit is 
dan tegelijkertijd het bewijs dat het 

kind welkom is op de kindervakan-
tieweek. Ouders kunnen overigens 
alleen hun eigen kinderen opgeven 
en wacht niet te lang, vol is vol. 
Opgegeven kan vanaf 22 april 12.00 
uur tot en met vrijdag 15 mei. Aan-
meldingen die voor 22 april 12.00 
uur binnen komen worden niet in-
geschreven. Voor meer informa-
tie over de Kindervakantie week 
kan een kijkje genomen worden op 
www.debinding.nl 

Groep 4 van Wegwijzer 
op bezoek in bibliotheek
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
bezocht groep 4 van basisschool 
de Wegwijzer de bibliotheek in de 
Marktstraat. Dat je niet alleen ver-
halenboeken, maar ook weetjesboe-
ken hebt, was snel duidelijk. Want 
een verhaal over een olifant met een 
broek aan die oom Bob heet is na-
tuurlijk maar een verhaal. Maar dat 
een slurf een handig lichaamsdeel 
is waar een olifant van alles mee 

kan doen, dat zijn echte weetjes. Na 
de kennismaking met deze verschil-
lende soorten boeken mochten de 
leerlingen zelf aan de slag. Door de 
hele bibliotheek verspreid, zochten 
ze in boeken naar antwoorden bij de 
zoekopdrachten. 
Na een uurtje moest de klas weer 
naar school. Jammer, want zo’n uit-
stapje naar de bieb kan niet lang 
genoeg duren.

Verdedigen ging prima!

Schoolkorfbal bij VZOD
Kudelstaart - Afgelopen 18 april 
vond het jaarlijkse schoolkorf-
baltoernooi bij de korfbalvereni-
ging VZOD plaats! Met een heer-
lijk zonnetje begon de onderbouw, 
de groepen 3 en 4, aan het toernooi. 
De acht teams, verdeeld over twee 
poules, namen het tegen elkaar op 
in zes wedstrijdronden van ieder 10 
minuten, waarna er kruiswedstrij-
den  werden gespeeld. Tussendoor 
was er een strafworpencompeti-
tie, waarbij ze op tweeënhalve me-
ter van de korf moesten proberen 
te scoren. Het was leuk om het en-
thousiasme van de kinderen (en hun 
ouders) te zien. Uiteindelijk wonnen 
de Panters van de Oosteinderschool 
de competitie van de onderbouw, de 
Druiven van de OBS Kudelstaart be-
haalde de eerste plaats van de straf-
worpencompetitie.
In de middagpauze werd er op ver-
zoek van ouders en coaches een 
demonstratiewedstrijd tussen de A2 
en de B1 van VZOD gespeeld, zo-
dat de deelnemers van het toernooi 
konden zien hoe een echte korfbal-
wedstrijd er uit ziet. 
’s Middags begon het toernooi voor 
de bovenbouw en gingen de zes 
scholen de strijd aan voor de eerste 
plaats in de eigen poule én voor de 
Atie Westerdijk Wisselbeker. Er werd 

erg fanatiek gekorfbald door ieder-
een en ook langs de kant werd er 
flink meegeleefd met het spel. In de 
poule van groep 5 is de Graankor-
rel 5B eerste geworden. Opvallend 
in deze poule was de prima twee-
de plek voor het team van de Samen 
Eén school. In de poule van groep 
6/7 werden de Perziken van de OBS 
Kudelstaart 7A eerste. Graankor-
rel 8A werd eerste in de poule van 
groep 8. 
De wisselbeker, voor de best preste-
rende school, ging dit jaar mee met 
de Graankorrel. Ook werd dit jaar de 
Fair Play prijs uitgereikt, want VZOD 
stelt het erg op prijs dat er gewoon 
leuk en eerlijk gespeeld wordt. De-
ze prijs, een echte korfbal voor op 
school, was dit jaar voor de Hoek-
steen met het team Magical Won-
ders 8C. Uit de reacties na afloop bij 
de prijsuitreiking bleken de deelne-
mers het naar hun zin te hebben ge-
had. Met behulp van heel veel vrij-
willigers is het schoolkorfbaltoer-
nooi weer een groot succes ge-
worden waaraan 170 kinderen heb-
ben deelgenomen. En mochten er 
nu kinderen erg enthousiast van het 
korfballen zijn geworden kunnen ze 
altijd vrijblijvend een paar keer bij 
VZOD mee trainen. Meer informatie 
en veel foto’s op www.vzod.nl

Zuidooster naar lammetjes
Aalsmeer - Ook dit jaar waren de 
kleuters van de Zuidooster weer 
uitgenodigd bij familie van der Ven 
aan de Aalsmeerderweg om naar de 
lammetjes te komen kijken. Maar 
liefst vijf kleutergroepen mochten  
komen kijken. Meneer van der Ven 
en zoon Bert waren druk bezig met 
van alles uit te leggen aan de kin-
deren. Ook mochten de kinderen de 

paplammetjes melk geven. De kin-
deren vonden het prachtig en zon-
gen uit volle borst hun geleerde len-
teliedjes. Mevrouw van der Ven had 
voor alle kinderen iets lekkers en 
voor alle ouders en juffen een lekker 
kopje koffie. Het was weer een ge-
slaagde ochtend en de kinderen ho-
pen volgend jaar weer van de par-
tij te zijn.

Skeeleren voor jeugd bij VZOD
Kudelstaart - Wil jij goed leren 
skeeleren en ben je tussen de 5 en 
12 jaar? Kom dan op dinsdagavond 
12 mei naar de skeelerbaan in Ku-
delstaart aan de Wim Kandreef. Je 
krijgt dan een leuke en goede trai-
ning van ervaren instructeurs van de 
schaatstrainingsgroep VZOD. 
Spelenderwijs maak je kennis met  
alle onderdelen van het skeeleren. 
Je kunt vanaf 12 mei elke dinsdag-
avond van 18.45 tot 19.45 uur skee-
leren. 
Het seizoen loopt van dinsdag 12 

mei tot en met dinsdag 15 septem-
ber. Er is geen training in de vakan-
ties van de basisscholen. Een abon-
nement kost 30 euro. 
Iedereen is welkom, kom op iets wat 
rolt en met een helm naar de skee-
lerbaan. Als het regent gaat het niet 
door, de baan wordt dan te glad. 
Wie nog vragen heeft kan bellen 
naar Eline van der Zwaard, tel. 06-
13737202 of stuur een mailtje naar 
elinevanderzwaard@hotmail.com. 
Je kunt ook kijken op de website 
van VZOD: www.stgvzod.nl.   

Sporten en zwemmen voor 
jong en oud in meivakantie!
Aalsmeer - De meivakantie is dit 
jaar van maandag 27 april tot en met 
dinsdag 5 mei. Het personeel van de 
ESA heeft van alles georganiseerd 
om het de vakantie vierende kinde-
ren naar de zin te maken. In sporthal 
De Proosdijhal kunnen de kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar zich heerlijk 
komen uitleven tijdens de sport en 
spel instuiven op de maandagen 27 
april en 4 mei. Lekker spelen, klim-
men, rennen, knutselen of tekenen. 
Kortom teveel om op te noemen! De 
kinderen zijn van harte welkom van 
9.30 tot 12.00 uur. De entree is 2 eu-
ro of 3.50 euro voor een patatje en 
een glas limonade erbij. Ook de ou-
ders zijn natuurlijk van harte wel-
kom om met hun kinderen mee te 
komen.

Extra vrijzwemmen
Ook in de meivakantie is er weer 
volop gelegenheid om te komen 
vrijzwemmen in zwembad De Wa-
terlelie. Elke dag kunnen de kinde-
ren komen spelen en zwemmen in 
het water met alle speelmaterialen. 
Op maandag 27 en dinsdag 28 april 
is het zwembad geopend van 10.30 
tot 14.30 uur, op woensdag 29 april 
van 10.30 tot 15.45 uur, op vrijdag 1 
mei van 10.00 tot 13.00 uur, op za-
terdag 2 mei van 13.00 tot 14.30 uur, 
op zondag 3 mei van 10.00 tot 14.00 
uur en op maandag 4 en dinsdag 5 
mei van 10.30 tot 14.30 uur. Tijdens 
de vrijzwem-uren worden regelma-
tig spelletjes en kleine wedstrijdjes 

georganiseerd voor jong en oud.
Donderdag 30 april (koninginne-
dag) is De Waterlelie gesloten!

Buitenbad
Zwembad De Waterlelie hoopt op 
mooi weer tijdens de meivakantie. 
Het buitenbad is vanaf maandag 27 
april open bij goede weersomstan-
digheden en een minimale water-
temperatuur van 18 graden. Bij de-
ze goede weersomstandigheden 
is het buitenbad in de meivakan-
tie geopend op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 10.30 tot 
18.00 uur en op zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 14.30/17.30 uur.

Borstcrawlinstuif
De borstcrawl is voor veel kinderen 
een lastige slag en wat extra aan-
dacht om de puntjes op de i te zet-
ten is soms nodig. In de meivakantie 
wordt een borstcrawlinstuif gege-
ven van twee lessen voor kinderen 
vanaf het oranje lintje tot en met op-
leiding voor C. Dit geldt voor de kin-
deren die deelnemen aan de zwem-
lessen of aan de schoolzwemlessen. 
De mini cursus wordt gegeven op 
de maandagen 27 april en 4 mei van 
9.45 tot 10.30 uur of op maandag en 
dinsdag 28 april van 14.30 tot 15.15 
uur. Opgeven kan aan de receptie 
van het zwembad. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Meer informatie 
over alle activiteiten en actuele ope-
ningstijden: www.esa-aalsmeer.nl  
of bel 0297-322022.

Voorstellingen 27 en 28 april
Circus Bongo presenteert 
show ‘Happy Birthday’
Aalsmeer - Circus Bongo komt naar 
Aalsmeer. De nostalgische woon-
wagens en de authentieke thea-
tertent gaan opgebouwd worden 
in de Beethovenlaan, op het terrein 
bij de kinderboerderij in de Horn-
meer. Voorstellingen worden gege-
ven op maandag 27 om 19.00 uur en 
dinsdag 28 april om 14.00 uur.  De 
sfeervolle aankleding en de prach-
tige decoraties zijn reeds 30 jaar de 
ingrediënten van het Nederlandse 
Circus Bongo. Wat in 1978 begon 
als kindercircus groeide uit naar een 
volwassen circusbedrijf, waarbij is 
vastgehouden aan de sfeer van lang 
vervlogen tijden. Wie het circus be-
zoekt komt terecht in een circus uit 
een prentenboek. Een computerge-
stuurde licht- en geluidsinstallatie 
verraadt echter dat er een voorstel-
ling gaat plaatsvinden die eigentijd-
se technieken combineert met au-
thentieke circusvormen. 
Speciaal voor de nieuwe produc-
tie ‘Happy Birthday’ is een bijzon-
dere selectie gemaakt van circus-
artiesten. Zowel op het gebied van 
dierendressuur als acrobatiek viert 
Circus Bongo met deze productie 
hoogtij. Want de voorstelling is in-
middels meer dan alleen paardje 
links, paardje rechts. Het is een to-
taal concept waarbij de artiesten, de 
kostuums en rekwisieten zijn afge-
stemd op een verhaal met theatra-
le vormen. Een artistiek team werk-

te maar liefst een jaar lang aan deze 
nieuwe voorstelling.      
Het duo Phoenix jongleert in hoog 
tempo met ballen, ringen en kegels. 
Maria Lagranova is een trapeze ar-
tieste met de gratie van een film-
ster. Sommige nummers zijn speci-
aal gemaakt voor deze show. Zo is 
de Zwitserse Jeannine van huis uit 
jongleur, maar dit jaar weet zij de-
ze techniek te combineren met het 
ronddraaien van een rohrad. Het 
geheel vormt een unieke combinatie 
van kracht, jongleren en adembene-
mende acrobatiek. Deze jongedame 
brengt tevens een act op het slap-
pe koord.  Handstand en motora-
crobaat Roberto Lagroni is de Brad 
Pitt van de circuswereld. Wanneer 
hij met zijn ronkende motor de cir-
cuspiste binnenrijdt, toont hij hand-
standacrobatiek van hoge klasse 
en laat hij de rock en roll tijd herle-
ven. Zijn act is een combinatie van 
kracht, gratie, lichaamsbeheersing 
en uitstraling. Niet voor niets vormt 
hij het slotstuk van de voorstel-
ling. Kaarten vanaf 10 euro zijn op 
voorstellingsdagen tussen 11.00 en 
12.00 uur verkrijgbaar aan de kassa. 
De kassa is tijdens speeldagen ook 
30 minuten voor aanvang geopend.  
En, alle opa’s en oma’s die van het 
circus houden opgelet: Als opa voor 
1 kleinkind betaalt en oma voor 1 
kleinkind betaalt. Dan is de toegang 
voor opa en oma gratis.
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Henri Joosten winnaar van 
Engelse Easter Thunderball
Rijsenhout - Henri Joosten van 
Garage Rijsenhout bedrijfswagens 
heeft tijdens de Easter Thunderball 
op Santa Pod de klasse Pro Modi-
fied op zijn naam geschreven. De 
Nederlander stuurde in de finale 
zijn ’55 Chevrolet Bel Air als eerste 
over de finish en pakte daarmee een 
fraaie overwinning. Helaas werd de 
Easter Thunderball weer eens ge-
plaagd door regen waardoor zowel 
de vrijdag- als de zaterdagkwalifi-
catie in het water viel. Pas op zon-
dagmiddag konden de eerste runs 
worden gemaakt waardoor de kwa-
lificatie beperkt bleef tot twee ses-
sies. Een tegenvaller voor Hen-
ri Joosten die juist naar Engeland 
was afgereisd om zoveel mogelijk 
runs te kunnen maken. Door de ve-
le regen had de man uit Rijsenhout, 
die dit jaar zijn 25-jarig dragrace-
jubileum viert, met zijn begin 2008 
uit Amerika gehaalde ’55 Chevro-
let Bel Air afgelopen seizoen nog 
maar vier runs kunnen maken. Voor 
aanvang van het seizoen 2009 wil-
de Joosten met zijn in Rijsbergen en 
MPM-kleuren gestoken Bel Air dus 
zoveel mogelijk meters afleggen. Op 
de koude en toen al late avond zet-
te Joosten in de tweede run een tijd 
van 7,57 seconden op de klokken, 
goed voor een vijfde kwalificatiepo-
sitie. Op paasmaandag moest Joos-

ten het daarmee in de eerste elimi-
natieronde opnemen tegen rege-
rend Engels Pro Mod kampioen Bert 
Englefield. In een met 7,21 secon-
den (189 mph) opnieuw snellere tijd 
liet de Nederlander zijn Engelse te-
genstander in het stof bijten. In de 
halve finale was zijn volgende te-
genstander Graham Ellis. Die maak-
te het Joosten wel heel gemakkelijk 
door voor de start (geen oliedruk) al 
op te geven. Daarmee was de finale 
in zicht. Joosten had echter het bes-
te voor het laatst bewaard en maak-
te daarmee duidelijk dat het team in 
een paar runs veel over de afstelling 
van de Bel Air had geleerd. In 6,89 
seconden (204 mph) liet de Rijs-
bergen coureur zijn tegenstander 
Roger Moore (9,97 seconden) vol-
strekt kansloos. Een prachtige over-
winning waardoor Joosten voorlopig 
ook aan de leiding gaat van het En-
gels Pro Modified kampioenschap. 
“Een prachtig weekend met een on-
verwacht resultaat. We hebben nu 
in twee dagen vijf runs kunnen ma-
ken en dat is al meer dan in heel 
2008. We hebben met het afstellen 
van de auto flinke stappen vooruit 
kunnen maken, maar de auto be-
weegt nog te veel over de baan en 
gaat niet strak rechtuit. Daar moe-
ten we nu aan werken”, besluit een 
opgetogen Joosten.

7 Topelftallen zondag te 
gast bij RKDES 
Kudelstaart - Aanstaande zondag 
26 april wordt op het sportcomplex 
van RKDES aan de Wim Kandreef 
alweer voor de 19e achtereenvol-
gende keer een groot toernooi voor 
D- junioren gespeeld. Het jeugdbe-
stuur van de voetbalvereniging RK-
DES is er opnieuw in geslaagd een 
toernooi te organiseren waaraan D-
elftallen van zes topclubs uit het be-
taalde voetbal en een selectie van 
de KNVB West 1 zullen deelnemen.
PSV, AZ, Sparta, Willem II, Heeren-
veen, Feijenoord en KNVB West 1, 
hebben in de afgelopen jaren alle-
maal meerdere keren deelgenomen 
aan het RKDES-toernooi en twij-
felden ook niet toen ze voor 2008 
wéér werden uitgenodigd.  De goe-
de organisatie maar ook de uitste-
kende accommodatie van de Ku-
delstaartse vereniging  zijn  enke-
le afwegingen voor deze clubs om 
ieder jaar weer terug te komen. De 
deel¬name van KNVB, AZ, PSV, 
Willem II, Feijenoord, Heerenveen 
en Sparta, maar ook de deelname 
van RKDES staat garant voor een 
dag vol fantastisch en spannend 
voetbal op topniveau waarvan ie-
dere voetballiefhebber kan genie-
ten. Of er op dit toernooi genoten 
kan worden van toekomstige top-
voetballers zal de toekomst uitwij-
zen. Vast staat dat er inmiddels veel 
spelers in de Eredivisie of zelfs bij 
buitenlandse topclubs voetballen 
die aan het RKDES-toernooi heb-
ben deelgenomen. De ploegen zijn 
voor dit toernooi ingedeeld in twee 

poules. In poule A spelen AZ, Spar-
ta, Feijenoord en RKDES en in pou-
le B gaan PSV, KNVB West I, Wil-
lem II en Heerenveen het tegen el-
kaar opnemen.
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 spe-
lers en begeleiders van alle elftallen 
een lunch verzorgd. Om 13.15 uur 
wordt het programma vervolgd met 
de laatste poulewedstrijden, waar-
na om 14.30 uur de halve finalewed-
strijden gespeeld worden. Om 15.10 
uur vinden de wedstrijden plaats om 
de 5e tot en met de 8e plaats. De 
middag wordt afgesloten met een 
wedstrijd om de 3e en 4e plaats en 
de finalewedstrijd tussen de beide 
winnaars van de kruisfinales. De-
ze beide wedstrijden beginnen om 
15.50 uur. 
De prijsuitreiking vindt direct na af-
loop van deze wedstrijden om cir-
ca 16.25 uur plaats. De wedstrijden 
worden geleid door KNVB-scheids-
rechters. Omdat het niet mogelijk 
is om een dergelijk groot opgezet 
toernooi te organiseren zonder extra 
financiële middelen, wil de Jeugd-
commissie van RKDES via deze weg 
de vele sponsors hartelijk bedanken 
en tevens uitnodigen om een be-
zoek te brengen aan ons sportcom-
plex aan de Wim Kandreef. Maar ui-
teraard bent u als ‘gewone’ belang-
stellende natuurlijk ook van harte 
welkom.

Spanning clubcompetitie 
Schaakclub Aalsmeer stijgt
Aalsmeer - Met nog slechts vijf 
ronden te gaan in de clubcompetitie 
van Schaakclub Aalsmeer wordt de 
spanning steeds groter. Door twee 
verliespartijen in de laatste twee 
ronden is kopman Erik Korenwinder 
zijn riante voorsprong flink kwijtge-
raakt. Joran Donkers profiteerde af-
gelopen vrijdag optimaal door vlie-
gensvlug te winnen van Arie Spaar-
garen. Het gat tussen hen bedraagt 
nu nog slechts 150 punten, ofte-
wel een overwinning en een remi-
se. Kan Erik zijn ervaring gebruiken 
in de eindstrijd en is Joran bestand 
tegen de druk? Of pakt Joran koel-
bloedig de laatste belangrijke pun-
ten en wint hij zijn eerste clubkam-
pioenschap? De strijd daarachter is 
zeker niet minder spannend. Bart 
Auee staat nu op de derde plaatst 
na een hard bevochten remise met 
nummer vier, Cees Verburg. Het 
onderlinge verschil bedraagt min-
der dan 20 punten en is niet noe-
menswaardig. Samen strijden ze 
ook om de titel in de B groep. Maar 
daar zijn ze niet alleen in, want Ger-
rit Harting komt ook opstomen. Vrij-
dag gaf Gerrit een mooi staaltje van 
zijn kunnen tegen opkomend talent 
Elham Wasei. Gerrit speelde een 
schitterend dameoffer, waarmee hij 
Elhams dame wist te verschalken, 
terwijl Gerrit zelf een pion tot nieu-
we dame liet promoveren en Elham 
kansloos liet. Arie Spaargaren blijft 
ondanks zijn verlies partij nog goe-
de kans houden op de overwinning 
in de B groep. Jos Bakker speelde 
een sterke pot tegen Han Capray 
en wist dankzij zijn loperpaar goe-
de kansen te creëren. Winnen was 
echter nog niet zo makkelijk en Han 
zette zijn hakken in het zand en ver-
dedigde fanatiek. 
Met succes, want Jos kwam niet ver-
der dan een puntendeling. Hierdoor 
kwam Han aan kop in de C groep. 

Hij wordt echter op de hielen ach-
terna gezeten door Elham Wasei en 
Ron Klinkhamer, die afgelopen vrij-
dag verrassend het lootje legde te-
gen Tom van der Zee. “Hij heeft het 
gewoon goed gespeeld”, was het 
veelzeggende commentaar van Ron. 
De partij tussen Vincent Jongkind 
en Rik Konst had een wel heel bizar 
verloop. Beide weken al snel af van 
de gebaande paden en hadden veel 
tijd nodig voor de eerste paar zet-
ten. Rik wist hierbij een zeer prettige 
stelling te verkrijgen, waarbij hij na 
een fout van Vincent zelfs een toren 
kon winnen. Vincent probeerde zich 
eruit te bluffen met een vervaarlijk 
uitziende paardenzet, die in werke-
lijkheid niets dreigde. De bluf had 
echter succes, want Rik koos voor 
de ‘veilige’ oplossing en verzuimde 
een volle toren te winnen. Rik stond 
nu nog altijd iets beter, maar lang-
zaam maar zeker vocht Vincent zich 
terug in de partij. Op het moment 
suprème verzuimde Rik de goede 
voorzetting, waarna Vincent er als 
de kippen bij was om de zwarte ko-
ning te verschalken.  Rob van Haaf-
ten had een goede avond en speel-
de een partij uit een stuk. Hoe Jan 
van der Laarse zich ook los probeer-
de te wurmen, Rob hield hem ste-
vig in de tang en verijdelde iede-
re ontsnappingspoging. Ten slotte 
zat er voor Jan niets anders op dan 
zich over te geven aan de ijzerster-
ke Rob. Uitslagen 25ste ronde club-
competitie:
Vincent Jongkind-Rik Könst              1-0
Arie Spaargaren-Joran Donkers            0-1
Bart Auée-Cees Verburg            rem
Elham Wasei-Gerrit Harting            0-1
Han Carpay-Jos Bakker             rem
Tom van der Zee- Ron Klinkhamer         1-0
Jan van Willigen-Clemens Koster          rem
Jan van der Laarse-Rob van Haaften      0-1
Abdul Wasei-Martin Steinhart          0-1
Ahmadshah Ebadi-Marco Hutters          0-1

Rob van Haaften speelde weer eens ijzersterk.

ZABO in de Bloemhof 
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie wordt op za-
terdag 25 april voortgezet met een 
nieuwe speelronde. De wedstrijden 
vinden plaats in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg in Oost. Publiek 
is van harte welkom en de toegang 
tot de tribunes van de sportzaal is 
gratis. 
Het programma luidt als volgt: Om 
18.35 uur DGL tegen LEMO-Gaat-

Los. Om 19.20 uur Mantel Make-
laars tegen Easy Beveiliging. Om 
20.05 uur De Jet Set BV tegen Ac-
con en om 20.50 uur tenslotte Pil-
ler Sport tegen LEMO. Het team van 
Sportcafé de MiDi’s is vrij. Na 25 
april volgen er nog twee competitie-
ronden. De voorlaatste speelronde 
is op zaterdag 2 mei en de slotronde 
vindt plaats in de Bloemhof op za-
terdag 16 mei.   

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 4 lichtpunt 
in matige week
Aalsmeer - Bloemenlust 1 blijft het 
lastig hebben in de zware derde 
klasse. Deze week waren de spelers 
van Oranje Zwart 1 in de Bloemhof 
met 3-7 te sterk voor de Aalsmeer-
ders. Hoewel een gelijkspel ze-
ker ook mogelijk was geweest. De 
Franse Renault-turbo Hervé Panteg-
nies sloeg heel knap 2 punten bin-
nen door met overtuiging zijn eer-
ste en zijn derde partij te winnen. 
Het spel van zijn tweede tegenstan-
der lag hem duidelijk minder en hij 
moest het antwoord schuldig blij-
ven. Johan Berk was deze keer goed 
voor één overwinning en geheel te-
gen de gewoonte in bleef Ed Cou-
wenberg na drie spannende par-
tijen helaas met lege handen ach-
ter. In het dubbelspel kwamen Ed en 
Hervé steeds dichterbij gamewinst, 
maar het bleek niet genoeg (8-11, 
9-11, 10-12).
Na de 6-4 winst bij concurrent Kom-
bijsport 3, moest Bloemenlust 2 het 
deze week in Beverwijk opnemen 
tegen het één plaats hoger op de 
tweede plaats geklasseerde Rapidity 
9. Na verlies van Ton de Hollander in 
de openingswedstrijd, zorgden Wim 
v.d. Aardweg en invaller Willem Vis-
ser voor een 1-2 voorsprong. Ton en 
Wim leken in het dubbelspel op weg 
om de voorsprong verder uit te bou-
wen, maar het Rapidity-duo kwam 
goed terug en won de beslissende 
vijfde game met het kleinst moge-
lijke verschil (9-11, 11-4, 9-11, 11-8, 
11-9). Na deze 2-2 tussenstand was 
het voor Rapidity “erop en erover”. 
De weerstand van Bloemenlust was 
gebroken en de Beverwijkers liepen 
uit naar een ruime 8-2 zege.
Bloemenlust 3 is nog volop in de 
race om het kampioenschap in de 
zesde klasse, maar zonder sterspe-
ler Zjimmy werden er dure punten 
verspeeld tegen het lager geklas-
seerde Bloemenkwartier 4. De 4-
6 nederlaag kwam mede tot stand 
door drie verliespartijen in de maxi-
male vijf games, dus met gering ver-
schil. Irene Gerritsma was vooral in 
haar eerste twee wedstrijden goed 
op dreef en tekende voor twee over-
winningen. Wim Visser kwam juist 
in zijn eerste twee partijen net te-
kort en verloor beiden pas na een 

vijfde game. Zijn derde en laatste 
partij was zeer spannend en dit keer 
bleef hij aan de goede kant van de 
score (16-14, 14-12, 11-9). Mees v.d. 
Broeck kon perioden van prima spel 
op de beslissende momenten niet 
omzetten in winst. Het vierde punt 
werd door Irene en Wim gescoord 
door overtuigend het dubbelspel te 
winnen. Met de wedstrijd tegen de-
gradant Nieuw Vennep 6 nog voor 
de boeg heeft Bloemenlust 3 het 
kampioenschap nog helemaal in ei-
gen hand.
Tilly Faber, Philippe Monnier en Rob 
Faber van Bloemenlust 4 moes-
ten naar Uithoorn voor de uitwed-
strijd bij VDO 8. De veruit onderaan 
staande tegenstander was voor de-
ze gelegenheid flink versterkt met 
een zeer jeugdige invalster uit het 
eerste jeugdteam. 
Deze jongedame bleek veel te sterk 
en ontfutselde zelfs de tot dan toe 
ongeslagen Philippe zijn 100%-sco-
re, al had ze daar wel vijf games 
voor nodig. Tilly en Rob redden het 
uiteraard ook niet, al boden zij re-
gelmatig goed tegenspel. Alle overi-
ge partijen gingen naar Bloemenlust 
4, dat derhalve toch met 7-3 ruim-
schoots won. 
Het waren bijna allemaal eenvou-
dige zeges, behalve de eerste par-
tij van Tilly. Zij won pas na spannen-
de strijd in de vijfde game. Het dub-
bel Philippe/Rob won ook gemak-
kelijk, mede omdat de sterke inval-
ster daarbij langs de kant bleef.

Eerste team van schaakclub 
AAS Kampioen!
Aalsmeer - Het eerste team heeft 
met het behaalde kampioenschap in 
de tweede klasse van de landelijke 
schaakcompetitie geschiedenis ge-
schreven door kampioen te worden 
van deze klasse en aldus promotie 
af te dwingen naar de eerste klasse 
KNSB, de op een na hoogste klas-
se binnen de bondscompetitie. Om 
dit te bereiken was een benauw-
de overwinning nodig op het twee-
de team van Het Witte Paard uit Sas 
van Gent, het werd 5-3 voor de Azen 
maar een nederlaag was ook mo-
gelijk geweest. Naaste concurrent 
en tegenstander in de laatste ron-
de Kennemer Combinatie 1 speel-
de een 4-4 gelijkspel tegen Oegst-
geest 1. Hierdoor is de voorsprong 
van AAS 1 nu 3 punten op KC 1, 
waardoor het resultaat in de laat-
ste ronde niet meer van belang is 
voor de eerste plaats. Wederom een 
hoogtepunt in de 22 jarige geschie-
denis van schaakclub AAS, nadat er 
12 jaar geleden naar de KNSB werd 
gepromoveerd, de daarop volgen-
de promotie naar de tweede klas-
se en nu nog een tree hoger. AAS 1 
had voor deze wedstrijd twee inval-
lers nodig, Henk Noordhoek en Pe-
ter Poncin. Beiden kweten zich uit-
stekend van hun taak, beide scoor-
den een vol punt. Herman Neufeg-
lise was ongeveer twee uur voor-
dat de wedstrijd begon nog onder-
weg met het vliegtuig uit Tunesië, 
maar zonder vertraging was hij ruim 
op tijd voor de wedstrijd. Nog hele-
maal in vakantie stemming wist hij 
de zwarte stelling flink in te snoe-
ren en liet uiteindelijk 2-0 voor AAS 
noteren. Maar de spelers van HWP 
hadden de lange reis vanuit Sas 
van Gent niet gemaakt om zich bij 
een nederlaag neer te leggen. Paul 
Schrama kwam met zwart onder 
druk te staan in de opening. Met 
enige krachtzetten probeerde Paul 
de gang van zaken in beter vaarwa-
ter te krijgen, maar tevergeefs: de 
stand was 2-1. Het werd daarna 2-
2 doordat Jeffrey van Vliet zijn partij 
niet meer kon redden. AJ Keessen 
bracht de Azen weer op voorsprong. 
Hij had een pion geofferd in de ope-
ning en daar wel iets voor terugge-
kregen, maar de witspeler ontwik-
kelde zich nauwkeurig. Met eens 
schijnoffer werden wat stukken ge-
ruild waardoor AJ gewoon een pion 
achter leek te staan, maar dat bleek 
het moment waarop wit een foutje 
en AJ kon afwikkelen: 3-2.  Maar er 
leken zich donkere wolken samen 
te pakken boven de hoofden van de 
nog spelende Azen. Leon Koster en 
Mark Trimp hadden beide een moei-
lijk middenspel achter de rug waar-
in ze allebei moesten vechten om 
in de partij te blijven. Leon had zich 

net na de opening vergist en had 
een pion ingeleverd. Met veel han-
gen en wurgen wist hij een eind-
spel te bereiken. Leon zou Leon niet 
zijn als hij niet stug door zou vech-
ten. Mark dacht een goede stelling 
te hebben opgebouwd om met het 
loperpaar een koningsaanval in te 
gaan zetten, maar op de damevleu-
gel werd hij dusdanig beziggehou-
den dat daar niet veel van terecht 
kwam. Net na de veertigste zet keek 
hij tegen een eindspel met minuspi-
on aan waarin hij nog een pion ging 
verliezen, zijn enige kans was nog 
de ongelijke lopers, maar met alle-
bei ook nog een toren op het bord 
leek het een kwestie van tijd. Henk 
Noordhoek zette de Azen weer op 
het goede spoor. Met wat handige 
schaakjes creëerde Henk een on-
stuitbare vrijpion en scoorde zo het 
verlossende vierde punt, hetgeen 
minstens (en naar het scheen, ook 
maximaal) een gelijkspel betekende. 
Maar waar de Azen wel op hoopten, 
maar niet meer verwachtten, ge-
beurde toch: Leon’s tegenstander 
mistte een winst waarna hij ineens 
niet meer had dan eeuwig schaak 
en door torenruil af te dwingen wist 
Mark een eindspel met ongelijke lo-
pers te bereiken. Door de getoon-
de stugge tegenstand kwam dus 
toch de 5-3 overwinning tot stand, 
iets wat genoeg voor het kampioen-
schap bleek te zijn toen de naas-
te concurrent niet verder was ge-
komen dan een 4-4 gelijkspel. Het 
overwinningsmaal smaakte de Azen 
daarom extra zoet. Dat dit een ech-
te teamprestatie is blijkt wel uit de 
persoonlijke scores van dit seizoen. 
Vrijwel alle vaste krachten scoren 
ergens tussen de 50 procent en plus 
één, terwijl de invallers Henk Noord-
hoek, Peter Poncin en Ben de Leur 
ook goed zijn voor een gezamenlijke 
score van 6,5 uit 9. Enige uitschieter 
is Redmar Damsma die met 5 uit 7 
de topscoorders lijst aanvoert.

Teamcaptain Ben de Leur is zeer te-
vreden met het kampioenschap van 
het eerste team.

Medailleregen springers Omnia 
Aalsmeer - Zaterdag 18 april vond 
de eerste landelijke plaatsingwed-
strijd trampolinespringen plaats in 
Apeldoorn. Zeven springers van SV 
Omnia 2000 deden mee in de ca-
tegorie B. Dit keer begon met de 
wedstrijd met het synchroon- sprin-
gen. In de categorie jeugd meisjes 
B sprongen Robin van As en Ben-
te Geleijn. Zij sprongen drie mooie 
oefeningen en haalden in totaal 
106.00 punten. Het synchroon-cijfer 
werd eerst bepaald door een elek-
tronisch kastje, maar dit werkte niet 
helemaal eerlijk. Daarom is de uit-
slag nog steeds niet helemaal vol-
ledig. Voorlopig staan de meiden 
op een zesde plek. Melvin Dokter 
sprong in de categorie junior jon-
gens B. Hij sprong samen met Tim 
de Moor uit Alkmaar. Zij waren het 
enige synchroon- paar in hun cate-
gorie. Zij behaalden in totaal 70.30 
punten en gingen met een gouden 
plak naar huis. Yanaika Holst kwam 
uit in de categorie Junior meis-
jes B. Zij sprong samen met Jessi-
ca Kollen uit Leusden. Zij begonnen 
met een mooie verplichte oefenin-
gen en zetten de wedstrijd zo voort. 
Met 110.60 punten werden zij eer-
ste, een topprestatie! Ilse Vergoos-
sen en Mirjam v.d. Leeuw kwamen 
uit in de categorie senior dames B. 
De dames sprongen tweemaal de 
beste keuze-oefeningen in hun ca-
tegorie. Maar ze lieten wat puntjes 
in de netheid liggen bij de verplichte 
oefening. De dames werden twee-
de met 110.30 punten. Perry Alder-
den kwam uit in de categorie senior 
heren B. Hij sprong samen met Pa-
trick Warmer uit Alkmaar. Zij lieten 
drie mooie oefeningen zien en haal-
den 103.40 punten. Ook zij waren 
het enige paar in hun categorie en 
werden hiermee eerste. ’s Middags 

vond de individuele wedstrijd plaats. 
Robin van As sprong drie mooie oe-
feningen en werd met 78.10 punten 
zesde. Bente Geleijn sprong dit jaar 
voor het eerst in de categorie jeugd 
meisjes B en deed het erg goed. 
Zij sprong drie goede oefeningen 
en behaalde 71.60 punten en werd 
zestiende. Melvin Dokter deed mee 
in de categorie junior jongens B. Hij 
sprong een erg mooie keuze oe-
fening en behaalde in totaal 77.70 
punten en werd hiermee eerste. Ya-
naika Holst kwam uit in de catego-
rie junior meisjes B. Zij sprong drie 
nette oefeningen en behaalde 78.20 
punten en werd hiermee tweede. De 
punten in haar categorie lagen dicht 
bij elkaar, want haar synchroon- 
partner Jessica Kollen werd eerste 
met 78.40 punten!  In de categorie 
senior dames B sprongen Mirjam en 
Ilse. Mirjam sprong drie prima oefe-
ningen en behaalde 77.80 punten en 
werd tweede. Ilse sprong drie goede 
oefeningen en behaalde 76.90 pun-
ten. Zij werd hiermee vijfde. Mir-
jam en Ilse sprongen beide de beste 
keuze- oefeningen in hun categorie! 
Perry was de laatste springer van SV 
Omnia 2000. Hij kwam uit in de ca-
tegorie senior heren B. Hij sprong 
drie hele goede oefeningen en werd 
met 81,40 punten eerste. Alle deel-
nemers springen drie wedstrijden 
waarvan de beste  twee tellen. De 
springers moeten bij de beste ze-
ventig procent zitten van het totaal 
aantal springers in hun categorie. 
Alle springers van SV Omnia 2000 
zijn nog in de race voor een plek 
op het Nederlands Kampioenschap. 
Trainer Rien de Ruiter kan terug kij-
ken op een zeer geslaagde eerste 
wedstrijd! 
De volgende wedstrijd is op zater-
dag 2 mei in Goes.

Snelschaken bij 
AAS vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond is er bij schaakvereniging 
AAS weer snelschaken. Iedere huis- 
en clubschaker is van harte welkom 
om de strijd op de 64 velden aan te 
gaan. Speeltempo is 5 minuten per 
partij per persoon. Zowel leden als 
schaakliefhebbers zijn welkom in 
De Binding in de Zijdstraat 55. Aan-
vang  is 20.00 uur en deelname is 
gratis!
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RKDES B1 kampioen 1e klasse
Kudelstaart - Met nog vier wed-
strijden te gaan kon het bijna niet 
meer misgaan voor RKDES.  Acht 
punten voor op de nummer twee, 
Blauw-Wit. Het kampioenschap 
lonkte. Iedereen dacht terug aan 
de avond ervoor, AZ kon kampioen 
worden thuis tegen Vitesse, maar 
verloor 2-1. Op Sportpark Calsla-
gen moest zich niet het zelfde sce-
nario gaan afspelen. RKDES was er 
op gebrand deze wedstrijd te win-
nen en voor het fantastische publiek 
het kampioensschap veilig te stel-
len. Blauw-Wit zou er alles aan doen 
om het feestje te verstieren, zodat zij 
nog een kans maakte op het kampi-
oensschap. In plaats van 12 uur be-
gon de wedstrijd om half 1, omdat 
Blauw-Wit in de file stond. Nadat de 
scheidsrechter gefloten had kon de 
wedstrijd beginnen. Vanaf de eer-
ste minuut werd er gestreden voor 
elke bal en dat resulteerde al snel 
in twee gele kaarten voor Blauw-
Wit. Een vrije trap van Ivo werd ter-
nauwernood gered door de kee-
per maar bij de volgende vrije trap 
was het wel raak. Wesley schoot de 
bal richting het doel, de keeper liet 
los en Maarten was er snel bij en 
schoot de bal binnen. 1-0. Een paar 
minuten later was het aan de ande-
re kant bijna raak. Een snelle aan-
val leidde tot een hard schot in de 
kruising, maar keeper Tijn zat er 
fantastisch bij en tikte de bal over 
zijn doel. Een paar minuten later 
was het weer Blauw-Wit dat door 
brak, maar Sven zat er goed tussen. 
Voor de rest stond de verdediging 
als een huis. Arnaud won veel kop-
duels, Wesley verplaatste het spel 
goed en de backs Marvin en Kjeld 
stonden lekker te bikkelen en won-
nen veel duels. Sven en Ivo contro-
leerden het spel op het middenveld, 
Lorenzo gaf  mooie passes, en Joey, 

Glenn en Maarten verzorgden een 
goed samenspel in de voorhoede. 
Maar de tweede goal bleef uit. De 
scheidsrechter floot voor de rust. De 
tweede helft begon RKDES voort-
varend. Een gevaarlijk indraaiende 
corner van Lorenzo werd ternau-
wernood van de lijn gehaald. RK-
DES probeerde  er het beste van te 
maken, maar Blauw-Wit bood goed 
tegenstand. RKDES kwam heel 
goed weg bij de volgende kans van 
Blauw-Wit. Een duel tussen de spits 
en Arnaud werd met veel geduw en 
getrek gewonnen door de spits, oog 
in oog met Tijn faalde hij opzichtig 
door de bal naast het doel te schie-
ten. Even later scoorde Blauw-Wit, 
maar topgrensrechter Martin was 
attent en de goal werd terecht af-
gekeurd wegens buitenspel. RKDES 
werd wakker geschut. De 2-0 werd 
gemaakt na een fantastische aanval. 
Ivo gaf de bal laag voor na een goe-
de steekbal van Lorenzo, Maarten 
legde de bal terug op Joey die de 
bal hard en laag binnenschoot. Mat-
thijs en Rick kwamen in de ploeg en 
speelden goed en fel, waardoor de 
ploeg weer extra energie kreeg. Het 
kampioenschap was helemaal een 
feit toen Blauw-Wit met tien man 
kwam te staan. De spits van Blauw-
Wit liep onnodig hard door op Tijn 
en mocht vertrekken. Een paar mi-
nuten later floot de scheids voor het 
einde. RKDES B1 kampioen 2008-
2009. Ontlading, blijdschap, bloe-
men en champagne. In één woord 
fantastisch en dik en dik verdiend. 
Deze jongens deden het dit seizoen: 
Tijn, Marvin, Arnaud, Kjeld, Wesley, 
Sven, Matthijs, Ivo, Lorenzo, Raju, 
Joey, Glenn, Maarten en Rick van 
de C1. Dit kampioensschap was niet 
gelukt zonder de fantastische lei-
ding van Martin, Ton en Eric en de 
trainingen van Jan en Edwin.

Van links naar rechts:  Danique Gielen, Maaike Waaier en Lenie van Noort.

5 Kilometer vrije slag zwemmen
Danique Gielen 3e op NK 
Aalsmeer - Donderdag 16 april is 
in de middagpauze van de Amster-
dam Swimcup het Nationaal Kampi-
oenschap over 5 kilometer vrijeslag 
verzwommen. Voor Oceanus kwam 
Danique Gielen aan de start. Terde-
ge voorbereid voor dit evenement 
van ruim een uur zwemmen, zwom 
Danique haar 100 banen. Terwijl een 

aantal zwemsters heel snel van start 
gingen en later moesten opgeven, 
ging Danique puur op haar techniek 
van start. Na een kleine kilometer 
was ze echter al aangeland op de 
derde plaats, die ze vervolgens niet 
meer afstond. 
Een mooie bronzen NK medaille 
was haar beloning. 

Aalsmeer - Meezwemmen met 
de toppers, samen met olympische 
deelnemers in één serie zwemmen, 
dat is toch een droom? Niet meer 
voor een aantal Oceanuszwemmers 
die mee mochten doen aan de Am-
sterdamSwimcup. 
Het toernooi begon al op donderdag, 
dus medewerking van school was 
wel vereist. Gelukkig ging dat alle-
maal soepel. De eerste deelneem-
sters waren Nikki van der Hoorn, Ta-
mara Grove en Isabelle Grootes op 
de 200 meter vrijeslag. 
Nikki ging er als een speer van-
door en won overtuigend haar se-
rie in 2.15.50, een dik persoonlijk re-
cord en NK-limiet. Tamara zwom in 
dezelfde serie iets boven haar in-
schrijftijd, net als Isabelle die een 
serie later startte. Daarna was het 
de beurt aan Donald Hillebregt, die 
de 200 school ging zwemmen. In 
een qua tijd oplopende race werd 
hij negentiende. 
Chantal Grove en Wyke Nieuwen-
huizen startten daarna op de 50 
meter rugslag. Chantal verras-
te met een NK-limiet in 33.69, Wy-
ke was niet helemaal tevreden met 
haar 34.83. Bastiaan Waanders dook 
daarna te water voor de 200 me-
ter rugslag, waarop hij een aantal 
plaatsen winst boekte en 23e werd. 
Daarna was het de beurt aan Jef-
frey Reijnders en Donald Hillebregt 
voor de 400 meter wisselslag. Ze 
eindigden op stek 18 en 19, met een 
mooi persoonlijk record voor Jef-
frey van 5.15.69. In de middagsessie 
met de finales zwom Danique Gie-
len de 1500 meter vrijeslag. Met van 
een paar uur daarvoor de 5 kilome-
ter nog in de benen zwom ze naar 
een fraaie vierde plaats in een per-
soonlijke en een clubrecordtijd. Op 
vrijdagochtend was de opening voor 
de heren met de 200 meter vrijeslag. 
Bastiaan  Waanders zwom wederom 
in fraaie stijl naar een pr van 2.05.48, 
terwijl Donald Hillebregt vlak bij zijn 
pr bleef met 2.12.42. Liefst vijf da-
mes aan de start voor de 100 me-
ter rugslag. Chantal Grove zette 
haar goede reeks voort met een 25e 
plaats in 1.11.49 en weer een NK li-
miet. Zus Tamara volgde met 1.14.97, 
ook een dik pr en NK limiet. Isabel-
le Grootes verbeterde haar inschrijf-
tijd tot 1.15.41 en werd 43e, Wyke 
Nieuwenhuizen zat daar vlak achter 
met de 47e tijd en Robin Pagano Mi-
rani zat daar weer dicht achter met 
1.17.63. Donald ging alweer te wa-
ter, dit keer voor de 200 wissel. Zo’n 
10 zwemmers wist hij achter zich te 
houden met zijn 39e plaats. Daarna 
wachtte hem ook nog de 800 me-
ter vrijeslag. 
Na een flitsende start (hij klokte in 
zijn serie de snelste opening) liepen 
de tijden langzaam op om in 9.31.72 
te eindigen, goed voor de 12e eind-
tijd. Bastiaan Waanders had het ge-
noegen om in de finales van de 800 
meter vrijeslag te mogen aantre-
den. Zijn inschrijftijd van 9.21 werd 
verpletterd tot 9.03.83, een zevende 
plek was zijn deel. Ook op zaterdag 
verscheen weer een grote groep van 
Oceanus aan de start. Bastiaan was 
weer de eerste van de dag. 
Op de 50 vrij snoepte hij 0.30 secon-
den van zijn tijd af. Daarna mocht 
Chantal Grove aantreden voor de 
200 meter wisselslag. Het leverde 
ruim 6 seconden winst op en een 
37e plaats. Robert Rohaan snelde 
daarna op de 50 school naar een 
17e plaats in 32.38, Ron Langelaan 
kwam tot 32.68 (21) en Donald Hil-
lebregt zwom 35.22, waarmee hij 
38e werd. 
Zo’n 100 deelneemster waren er 
voor de 100 meter vrijeslag, waar-
onder de toppers Marleen Veldhuis, 

Ranomi Kromowidjojo en Femke 
Heemskerk. Vijfendertig dames wa-
ren sneller dan één minuut. Zo snel 
zijn onze dames (nog?) niet, maar er 
kwamen wel goede tijden uitrollen 
voor Nikki van der Hoorn (1.02.67), 
Isabelle Grootes (1.04.13) en Tamara 
Grove (1.04.52). Voor de 400 meter 
vrijeslag heren meldden zich Basti-
aan Waanders, Jeffrey Reijnders en 
Donald Hillebregt. Ze eindigden als 
28e, 37e en 38e met vooral voor Jef-
frey een flinke tijdsverbetering (15 
seconden). 
De zaterdagochtend werd afgeslo-
ten met de 800 meter vrijeslag da-
mes. Nikki van der Hoorn bleef net 
binnen de 10 minuten en binnen de 
NK-limiet, Danielle Grootes zwom 
een goede, regelmatige 800 meter 
met 14 seconden winst als resultaat. 
Tamara Grove en Isabelle Grootes 
gaven nauwelijks op elkaar toe met 
10.18.26 en 10.19.54, een 19e en 
20e plaats. In de snelste serie, die 
in het avondprogramma werd ge-
zwommen, zwom Danique Gielen 5 
seconden sneller dan ooit en werd 
zevende. De laatste dag mocht we-
derom Bastiaan Waanders als eerste 
van start. Dit keer voor de 100 rug. 
Met 3 seconden vooruitgang een 
goed resultaat. Chantal Grove ging 
voor haar derde rugslagafstand (nu 
de 200 meter) van start en dat lever-
de haar weer een pr en een Nk li-
miet op. Robin Pagano Mirani bleef 
net boven haar tijd van Drachten en 
werd 36e. 
Robert Rohaan dook op de 100 
school onder de 1.10 met 1.09.82, 
Ron Langelaan stelde zijn seizoen-
tijd bij tot 1.13.09 en Donald Hille-
bregt beëindigde zijn toernooi met 
een 42e plaats. 
Oceanus eindigde haar optreden 
met de 400 meter vrijeslag bij de 
dames. Danique Gielen verbeterde 
zich ook hier weer, nu met 3 secon-
den, tot 4.38.34, goed voor de 14e 
plaats. Nikki van der Hoorn beves-
tigde haar goede vorm met 4.46.46, 
22e en zo’n 10 seconden sneller dan 
in Drachten een maand eerder. Isa-
belle en Danielle Grootes waren al-
lebei ook net even sneller dan in 
Drachten.
Komende zondag komt Oceanus 
aan de start bij het Nederland Ju-
nioren Kampioenschap over 800 en 
1500 meter vrijeslag. Oceanus heeft 
de grootste ploeg met acht deelne-
mers. Bij de meisjes starten op de 
800 meter Maxime van den Heuvel, 
Tamara Grove en Danielle Grootes, 
bij de jongens over 1500 meter 
Thomas Verouden, Jeffrey Reijn-
ders, Vincent Moolhuijsen, Bastiaan 
Waanders en Nils Mollema. Daar-
mee is op alle programma-nummers 
minstens één deelnemer van Ocea-
nus aanwezig. 

STG VZOD fietst in Limburg
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april, 
de dag voorafgaande aan de wieler-
klassieker Amstel Gold, is een toer-
tocht georganiseerd voor recrean-
ten. Ook een groep leden van STG 
VZOD verscheen  aan het vertrek. 
De belangstelling was overweldi-
gend, waardoor slechts tien leden 
zich hebben kunnen inschrijven. 
Terwijl de zon ruimschoots schijnt in 
de rest van het land, was het in het 
Limburgse land bewolkt. 
Zorgvuldig werd bepaald welke kle-
ding het best gedragen kon worden. 
Rond half 10 vertrok de groep voor 
een rit van 150 kilometer. 
De benjamin van de groep, Stijn 
Brommer, liet zich direct zien in de 
beklimmingen. De rest van de leden 
spaarde de krachten voor de stijle 
klimmetjes aan het einde. 
Rond het middaguur verscheen zelfs 

een waterig zonnetje, waardoor het 
aangenaam aanvoelde en het tran-
spiratievocht langzaam op kwam. 
Natuurlijk is onderweg gestopt voor 
lekkere Limburgse vlaai, dat genut-
tigd werd met prachtig uitzicht op 
het Limburgse landschap.
Na 100 kilometer begonnen de be-
nen toch vermoeid te raken. Het 
laatste deel gaat over de stijle Kruis-
berg, de Eyserbosweg, de Keuter-
berg en tenslotte de Cauberg. Erik 
Eveleens, Jordy Buskermolen en Pie-
ter de Jong, die zich aan het begin 
gespaard hebben, reden vlot naar 
boven. Ook de rest van de groep 
kon de 150 kilometer zonder pro-
blemen volbrengen.
STG VZOD kan terugkijken op prima 
verlopen, gezellige fietsdag in het 
Limburgse. Voor meer informatie en 
foto’s: www.stgvzod.nl.

P.V. De Telegraaf
Eerste prijs voor Dirk Baars
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april is 
de tweede vitesse vlucht vervlogen. 
De weersomstandigheden leken 
optimaal. Dat was het ook in Neder-
land, maar in België niet. Motregen 
en slecht zicht belemmerden een 
vroege lossing. 
Maar dan om 13.40 uur was het 
toch zover. Bij een kalme N-O wind 
kregen de 532 duiven de vrijheid. 
Ze moesten er wel aan trekken, met 
een oplopende wind haalde de eer-
ste duif ruim 70 kilometer per uur. 
Deze duif was van Dirk Baars die 
eindelijk weer eens een eerste prijs 
behaalde. Dat valt niet mee in zo’n 
sterke vereniging. De totale uitslag 
was als volgt:

1. D. Baars. 2. C. v. Vliet. 3. J. Vijf-
huizen. 4. Comb. v. Leeuwen-v. Grie-
ken. 5. Comb. v. Ackooy. 6. A. v.d. 
Wie. 7. Comb. Wiersma en Zn. 8. M. 
de Block. 9. J. v. Duren. 10. J. v. Dijk. 
11. Th. v.d. Wie. 12. P. v.d. Meyden. 
13. G. v.d. Bergen. 14. H. Spaarga-
ren. 15. H. Kluinhaar en dr. 16. J. v. 
Ackooy. 17. B. de Groot.

Tussenstand ploegenklassement
1. Oerlemans Confectie 1106 pnt
2. A.A. Sloopwerken 1080 pnt
3. Lasbedrijf v. Vliet 1059 pnt
4. Zuivelsp. Langelaan 1057 pnt
5. Bosman Kassenbouw 1009 pnt
Volgende week wordt gevlogen van-
uit Nijvel.

Tinie winnaar
ouderensoos
Kudelstaart- Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen don-
derdag is het klaverjassen gewon-
nen door Tinie Lindeman met 5154 
punten, gevolgd door Ab van der 
Laarse met 5083 punten. De derde 
plaats was Daan Sandee met 5078 
punten en als vierde is  Mary Pole-
ij geëindigd met 5062 punten. Het 
jokeren is gewonnen door  Bets 
Teunen met 83 punten, op tweede 
plaats eindigde Gerard de Wit met 
103 punten.

Waterpolo Jeugd onder 19 
van Oceanus kampioen
Aalsmeer - Naast Dames 1, Heren 
2 en Gemengd onder de 11 heeft 
nu ook het Herenjeugd team van 
Oceanus het kampioenschap be-
haald. Dit behaalde zij door onder 
leiding van Ed van Diemen afgelo-
pen zaterdag van de nummer twee 
in de competitie met 12-5 te win-
nen. Vanaf de eerste periode be-
paalde Oceanus duidelijk het tempo 
van de wedstrijd. Dit tempo lag zo 
hoog dat de Jeugd van De Dolfijn uit 
Amsterdam het niet bij konden hou-
den. Na de eerste 2 perioden stond 
Oceanus ook al met 6-0 voor. Hierna 
werd de tactiek aangepast om beter 
geoefend en voorbereid te zijn voor 
het NK. In de aanval bleef Oceanus 
ongestoord doorgaan. Echter in de 
verdediging vielen door de andere 
tactiek wat gaten. Hierdoor wist de 
Dolfijn enkele keren door te breken. 
Verschil kon het echter niet meer 
maken. Oceanus won met 12-5. De-
ze jongens van amper 18 jaar trai-
nen nu nog hard door om ook op 
het NK te kunnen schitteren. Enke-
le trainingspunten zijn bij deze wed-
strijd bovengekomen waar nu extra 
op getraind zal worden.

Heren en dames
Heren 1 maakte hun opwachting te-
gen de mannen uit Utrecht: Zwem-
vereniging Utrecht. Deze mannen 
staan hoger geplaatst in de com-
petitie dus een zware wedstrijd was 
te verwachten voor de Aalsmeerse 
mannen. Na een kleine achterstand 
in het begin wist Oceanus toch de 
overhand te krijgen. Gedurende de 
tweede en derde periode stonden zij 
ook voor. In de laatste periode wist 
ZV Utrecht echter terug te komen. 
Gelukkig wist Oceanus in de laatste 
minuut nog te scoren en hiermee 
een 9-9 gelijkspel te houden. 
Heren 2 is al enkele weken kampi-
oen, maar moeten nog wel de com-
petitie uitspelen. Zo mochten zij za-
terdag afreizen naar Zaandam. Hier 

werd met 4-8 gewonnen van Alli-
ance 3.
Heren 3 kan geen kampioen worden 
maar nog wel promoveren als zij de 
tweede plaats behouden. Hiervoor 
moest dus nog wel een overwinning 
behaald worden op de Waterwolf uit 
Amsterdam. Door in de eerste peri-
ode 4 maal te scoren was de wed-
strijd eigenlijk al beslist. Eindstand: 
9-5 voor Oceanus. Heren 4 wist ook 
met 9-5 te winnen van De Aalschol-
ver. Echter behaalde zij de voor-
sprong pas in de 3e periode. Da-
mes 1 van Oceanus mocht afgelo-
pen zondag op bezoek bij de Amstel 
in Vinkeveen. 
Dit damesteam is al kampioen maar 
De Amstel is nummer twee, dus er 
werd wel een hoop actie verwacht. 
De wedstrijd begon goed voor de 
dames van Oceanus. Met een 0-2 
voorsprong werd de eerste perio-
de afgesloten. Hierna wist de Am-
stel nog wel terug te komen maar 
door te hard werken wist Oceanus 
de voorsprong te behouden en met 
5-6 in hun voordeel de wedstrijd af 
te sluiten. Deze dames zijn nu nog 
steeds ongeslagen!

Jeugd
Naast de vele Heren en Dames-
teams van dit weekend is het aan-
deel van de jeugd natuurlijk ook niet 
te vergeten. Jongens onder 17B wis-
ten met een krappen 5-4 te winnen 
van De Waterwolf. Gemengd on-
der 15B wist met dezelfde uitslag 
te winnen van ZPCH uit Hoofddorp.  
Het enige verlies voor Oceanus dit 
weekend was bij Gemengd onder 
de 13. Dit team verloor met 1-13 van 
het veel sterkere Waterwolf. Zater-
dag 25 april zijn de laatste wedstrij-
den van het seizoen. Deze afsluiting 
meemaken? Tussen 15.00 en 20.30 
uur zijn in zwembad de Waterlelie 
aan de Dreef de wedstrijden te be-
zichtigen. Meer informatie op www.
zsc-oceanus.nl.

Zwemmers Oceanus succesvol 
bij AmsterdamSwimcup

Gelijkspel VVA 1 bij ZOB A1
Aalsmeer - De op twee na laat-
ste competitiewedstrijd moest de 
A1 van VV Aalsmeer afgelopen za-
terdag aantreden in Zuidoostbeem-
ster, waar ZOB A1 fungeerde als te-
genstander. Eerder dit seizoen was 
er jammerlijk verloren (5-6) en ook 
vandaag zouden de Aalsmeerders 
de punten niet cadeau krijgen, ge-
zien de goede resultaten van ZOB 
in de tweede periode. 
Een directe vrije trap bracht ZOB 
aan de leiding in de 11e minuut en 
dat was ook direct het eerste mo-
ment dat er wat gebeurde voor één 
van beide doelen. In het vervolg van 
deze vlakke eerste helft kwamen 
beide ploegen zelden tot goed uit-
gespeelde kansen en het was volle-
dig aan VV Aalsmeer zelf te danken 
dat ZOB de voorsprong kon verdub-
belen, aangezien aan dit doelpunt 
een grove verdedigingsfout voor-
af ging. In de rust zijn er ongetwij-
feld harde woorden gevallen, want 
het VV Aalsmeer dat aan de twee-
de helft begon, leek in niets op het 
elftal dat zich de eerste helft veel 

te gemakkelijk had laten aftroeven. 
Met goed combinatiespel werden 
er volop kansen gecreëerd en na 25 
minuten spelen in de tweede helft 
was de stand 2-3 in het voordeel 
van de Aalsmeerse ploeg, waarvoor 
Jurgen Besuijen, Lennart vd Dussen 
en Calvin Koster trefzeker waren. In 
de slotfase kregen beide ploegen 
kansen en was VV Aalsmeer uitein-
delijk de minst fortuinlijke. Uit een 
corner in de 89e minuut kwam ZOB 
op gelijke hoogte en zo eindigde 
de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel. 
De rentree van Lennart Eberharter 
aan Aalsmeerse zijde, na maanden-
lang blessureleed, was hoopgevend 
voor de laatste wedstrijden. Daar-
naast kende ook Cedric den Dekker 
een sterke invalbeurt voor de ge-
blesseerd uitgevallen Mark Vermeu-
le. Aanstaande zaterdag speelt VV 
Aalsmeer zijn laatste thuiswedstrijd 
van het seizoen om 10.00 tegen Am-
stelveen A1, waarna de ploeg een 
week later afsluit met een uitwed-
strijd bij kampioen Blauw Wit Am-
sterdam A1.

Siem Burgers op 1 
met klaverjassen
Aalsmeer - Komende vrijdag 24 
april wordt in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan een klaverjas (kop-
pel-)avond gehouden. Die begint 
om 20.00 uur; de zaal gaat open om 
19.30 uur. 
Tijdens de vorige klaverjasavond 
blonk Siem Burgers weer uit in het 
kaartspel. Met 5786 punten zette 

hij de avond op zijn naam. Tweede 
is geworden Frits Zeldenthuis met 
5415 punten en als derde eindig-
de Kees Joore, die 5323 punten bij-
een kaartte. Op vier en vijf eindig-
den resp. Mia Huykman (5295 pun-
ten) en Bep van Netten (5167 pun-
ten). De poedelprijs ging naar Mar-
ja van Schip voor 3362 punten. Rina 
Tas won bij het jokeren (423 punten) 
en tweede werd Nel Schouten met 
428 punten. De poedelprijs was voor 
Corrie Zaal (710 punten).
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Klaverjassen bij BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
23 april, staat weer een gezellige 
klaverjasavond op het programma 
bij buurtvereniging Oostend. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld in buurthuis ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Zowel leden als 
liefhebbers zijn van harte welkom. 
Koffie en thee staan vanaf 19.30 uur 
klaar. Wie overtroeft mevrouw T. van 

der Made die tijdens de speelavond 
op 9 april liefst 5680 punten bijeen 
kaartte? Op twee en drie zijn de he-
ren P. Villerius met 5652 en P. Kant 
met 5395 punten geëindigd. Plaats 
vier was voor mevrouw Buijs, de 
poedelprijs mocht mevrouw T. Buw-
alda in ontvangst nemen en de mar-
senprijs is uitgereikt aan de heer B. 
van Bemmelen.

Sjoelcompetitie in De Reede
Aalsmeer - Vanavond,  donderdag 
23 april, komen leden van Sjoelclub 
Rijsenhout weer bijeen in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat voor 
een gezellige speelavond. De deel-
nemers worden verzocht om 18.30 
uur aanwezig zijn. 
Het sjoelen op 16 april is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirk-
jan Baardse met 2027 punten, in de 

A-klasse door Nel Fegel met 1792 
punten, in de B-klasse door Thomas 
van Braker met 1726 punten, in de 
C-klasse door Rinie Ravensbergen 
met 1784 punten en in de D-klasse 
door Martje de Graaf met 1531 pun-
ten. Tweede plaatsen zijn genoteerd 
voor Jan Joore, Bertus Baas, Hans 
Schijf, Ben Fegel en Ria van Oud-
heusden.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 25 april

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Vlug en Vaardig 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Kismet’82 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – AMVJ 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – AFC 8 14.30 u
Wartburgia 6 - Aalsmeer 6 16.15 u
Ouderkerk 5 - Aalsmeer 7 12.30 u
VEW 3 - Aalsmeer 8 14.30 u
Kon.HFC Vet.2 - Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Amstelveen A1 10.00 u
SCW A1 - Aalsmeer A2 14.30 u
Aalsmeer C1 – Argon C2 12.00 u
Spaarnwoude C2 - Aalsmeer C2 12.00 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – Sp.Martinus D4 12.00 u
Vogelenzang D2 - Aalsmeer D2 11.30 u
Ouderkerk E1 - Aalsmeer E1 10.00 u
Aalsmeer E2 – Roda’23 E4   9.00 u
KDO E3 - Aalsmeer E3 12.00 u
Aalsmeer E4 – Buitenveldert E6   9.00 u
Aalsmeer F1  - Roda’23 F1 10.00 u
Arsenal F3 - Aalsmeer F2   9.00 u
Aalsmeer F3 – Abcoude F8   9.00 u
Aalsmeer F4 – RKAVIC F5   9.00 u

Dames
Kockengen DA.1 - Aalsmeer DA.1 12.30 u

R.K.A.V.
AFC 7 - RKAV 2 14.45 u
RKAV Vet.2 – Buitenboys Vet.2 14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Breukelen C1 14.30 u
Buitenveldert MC.1 - RKAV C2 10.30 u
RKAV C3 – RCH C2 13.00 u

Pupillen
Roda’23 D3 - RKAV D1 13.00 u
RKAV D2 – HSV’69 D1 11.30 u
RKAV D3 – AFC D11 11.30 u
Tos Actief E1 - RKAV E1 11.30 u
RKAV E2 – SDZ E1 11.30 u
RKAV E3 – Bijlmer E2 10.15 u
RKAV E4 – De Dijk E4 10.15 u
Pancratius E16 - RKAV E5   9.00 u
Zwanenburg E 10 - RKAV E6 10.30 u
RKAV F1 – Weesp F1 10.15 u
RKAV F2 – Legm.vogels F5   9.00 u
RKAV F3 – Buitenveldert F4   9.00 u
RKAV F4 – Legm.vogels F8   9.00 u
RKDES F5 - RKAV F5   9.30 u
KDO F4 - RKAV F6 12.00 u

Meisjes
RKAV MC.1 – Sp.Martinus MC.2 10.00 u
RKAV MD.1 – Roda’23 MD.1 11.30 u
RKAV MD.2 – Roda’23 MD.2 11.30 u
Diemen ME.1 - RKAV ME.1 10.15 u
De Meer F6 - RKAV MF.1 10.00 u

R.K.D.E.S.

Pupillen
RKDES D1 – VVC D2 11.00 u
Weesp D3 - RKDES D2   9.00 u
DIOS D5 - RKDES D3 12.30 u
RKDES E1 – Haarlem E3 11.00 u
RKDES E2 – Tos Actief E2   9.30 u
Legm.vogels E4 - RKDES E3   9.30 u
RKDES E4 – Tos Actief E3   9.30 u
Roda’23 E13 - RKDES E5 10.15 u
Diemen E8 - RKDES E6 11.00 u
OSV F2 - RKDES F1   9.00 u

Nw.Sloten F4 - RKDES F2 12.00 u
RKAVIC F3 - RKDES F3 10.00 u
RKDES F4 – Abcoude F7 11.00 u
RKDES F5 – RKAV F5   9.30 u
Amstelveen F6 - RKDES F6   9.00 u
RKDES F7 – ROAC F5 11.00 u
RKDES F8 – SCW F4 11.00 u
SVOW F1 - RKDES F9 10.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Ouderkerk DA.1 13.00 u
Terrasvogels MB.1 - RKDES MB.1 12.00 u
VSV MC.1 - RKDES MC.1 14.45 u
RKDES MC.2 – Roda ’23 MC.1 13.00 u
RKDES ME.1 – CTO’70 E4   9.30 u

S.C.W.
Roda’23 1 - SCW 1 14.30 u
Marken 3 - SCW 2 14.30 u
Amstelveen 4 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – Roda’23 Vet.1 14.30 u
Nieuwendam Vet.2 - SCW Vet.2 14.00 u
TOV Vet.1 - SCW Vet.3 12.15 u

Junioren
SCW A1 – Aalsmeer A2 14.30 u
VVC B2 - SCW B1 13.00 u
Hoofddorp C5 - SCW C1 14.30 u
Hoofddorp C8 - SCW C2 12.00 u

Pupillen
SCW D1 – Ouderkerk D2 11.30 u
SCW D2 – TABA MD.1   9.00 u
SCW E1 – SDW E1   9.00 u
SCW E2 – KDO E4   9.00 u
SCW E3 – NFC/Brommer E2   9.00 u
SCW F1 – DIOS F2 10.00 u
Sp.Martinus F4 - SCW F2 10.15 u
SCW F3 – Amstelveen F4   9.00 u
RKDES F8 - SCW F4 11.00 u
SCW F5 – VVC F 14 10.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Amstelveen DA.1 12.00 u
SCW MB.1 – Abcoude MB.1 13.45 u
Buitenveldert MD.4 - SCW MD.1 10.15 u
SCW ME.1 – Onze Gazellen E6 11.30 u
DSS F17 - SCW MF.1 11.00 u

Zondag 26 april

R.K.A.V.
’s Graveland 1 - RKAV 1 14.00 u
DCG 4 - RKAV 2 11.30 u
AFC 5 - RKAV 3 11.45 u
Hoofddorp 10 - RKAV 4 14.30 u
Ouderkerk 5 - RKAV 5 14.00 u
DCG 6 - RKAV 6 13.30 u

Junioren
RKAV A2 – RKDES A1 11.30 u
RKAV B1 – RKAVIC B1 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Abcoude 1 14.00 u
RKDES 2 – Abcoude 3 11.00 u
Pancratius 4 - RKDES 3                   14.00 u
RKDES 4 – Sp.Maroc 5                    14.00 u
DIOS 6 - RKDES 5                           11.00 u
Legm.vogels 3 - RKDES 6                12.00 u
NFC/Brommer 3 - RKDES 7            14.00 u

Junioren
RKAV A2 - RKDES A1                     11.30 u
RKDES B1 – Legm.vogels B2           12.00 u
RKDES B2 – Legm.vogels B4           10.00 u
Kon.HFC C1 - RKDES C1                 11.30 u
RKDES C2 – Pancratius C7              10.00 u
RKDES C3 – Kon HFC C8                12.00 u

Halve finale ritmische gymnastiek
Britt en Melissa naar NK
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
18 april hebben de Ritmische gym-
nastes Melissa Lagerburg en Britt 
Wagenaar (categorie 4) en Natasja 
Rommerts (categorie 3B) deelgeno-
men aan de halve finale ritmische 
gymnastiek. Via de voorwedstrij-
den hebben zij zich voor deze wed-
strijd weten te plaatsen. De wed-
strijd werd door SV Omnia 2000 zelf 
in Sporthal De Bloemhof georgani-
seerd. Voor Natasja, die zich in groep 
1  als tiende had geplaatst,  stonden 
vroeg in de ochtend haar individue-
le oefeningen met bal en een oefe-
ning met touw op het programma. 
Beide oefeningen gingen niet zo 
goed. Natasja was erg zenuwachtig 
en maakte helaas veel foutjes. Met 
touw werd zij 23e en met bal bezette 
zij de 19e plaats. Uiteindelijk eindig-
de zij na twee oefeningen als 23e. 
Helaas voor haar individueel geen 
plaatsje in de finale. Later in de och-
tend kwam Natasja samen met Britt 
uit bij de duo’s 3B. Bij de voorwed-
strijd hadden zij zich als vijfde we-
ten te plaatsen dus de verwachtin-
gen waren redelijk hoog. Zij moes-
ten met elkaar een oefening met lint 
en een oefening met knotsen laten 
zien. Tijdens de voorwedstrijd draai-
de het duo een zeer mooie oefening 
met lint, maar nu lieten zij het toch 
wel een beetje liggen. 
Met knotsen werden zij 11e en met 
lint bezette zij de 16e plaats. De da-
mes eindigde uiteindelijk als 12e. 
Dus ook voor dit duo geen plaats 
in de finale. In de middag was ook 
Melissa gearriveerd. Britt, als der-
de door naar deze halve finale, en 
Melissa, als eerste door naar deze 
halve finale, kwamen beide indivi-
dueel uit in categorie 4. Voor hen 
stond een oefening zonder materi-
aal en een oefening met knotsen op 
het programma. Beide dames zijn 
behoorlijk aan elkaar en aan de an-
dere gymnastes gewaagd. Melissa 
deed het goed met knotsen en ein-
digde  als tweede. Met haar oefe-
ning zonder materiaal had ze meer 
moeite, want hierbij eindigde ze als 

vijftiende. Bij Britt was het juist an-
dersom. Zij eindigde haar oefening 
zonder materiaal als derde en haar 
oefening met knotsen als veertien-
de. Britt eindigde uiteindelijk heel 
mooi als achtste en Melissa wist 
zelfs beslag te leggen op de zesde 
plaats. De uiteindelijk uitslag van 
Britt en Melissa leverde hun een 
A finale plaats op tijdens het aan-
staande NK in Ahoy Rotterdam op 
20 en 21 juni.
Op 17 mei is het de beurt aan de 
gymnastes Annelotte Vos (catego-
rie 1Bsr), Ilse Huiskens (catego-
rie 1B) en Lotte Brouwer (catego-
rie 2B). Deze dames hebben zich in 
hun eigen categorie weten te plaat-
sen en zullen op 17 mei hun halve fi-
nale in Dordrecht hebben. Meer we-
ten over Ritmisch Gymnastiek of wil 
uw dochter eens een les meedoen? 
Kijk dan op de website www.svom-
nia.nl of neem contact op met het  
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 
0297-322312.

Nacompetitie handbal
FIQAS eenvoudig langs Quintus
Aalsmeer - Voor de vijfde en één 
na laatste wedstrijd in de nacom-
petitie moesten de mannen van FI-
QAS Aalsmeer zaterdag 19 april 
naar Kwintsheul om te spelen te-
gen het v.d.Voort/Quintus van Re-
né Romeijn. Eerder in die nacom-
petitie was thuis al eenvoudig van 
Quintus gewonnen (34-23), en ook 
nu hadden de Aalsmeerders weinig 
moeite met deze tegenstander. Er 
werd goed en geconcentreerd aan 
de wedstrijd begonnen en met na-
me de verdediging (met daar achter 
een sterk keepende Jeffrey Groene-
veld) was erg goed. Daardoor kon 
FIQAS Aalsmeer al vroeg in de wed-
strijd uitlopen naar een ruime voor-
sprong en was bij rust al een mar-
ge van negen bereikt: 8-17. De spe-
lers die eerder zware wedstrijd had-
den gespeeld voor Jong Oranje (Wai 
Wong, Jeffrey Boomhouwer en Jim-
my Castien) kregen rust met het oog 
op het belangrijke duel van a.s. za-
terdag. In de tweede helft werd het 
spel weliswaar iets rommeliger en 
slordiger, maar desondanks kwam 
FIQAS Aalsmeer geen moment in 
gevaar. Het werd geen spannende 
of hoogstaande wedstrijd, maar het 
ging uiteindelijk om de punten en 
die werden vrij makkelijk behaald. 
De eindstand werd 38-24 in het 
voordeel van FIQAS Aalsmeer, dat 
aanstaande zaterdag 25 april in de 
thuiswedstrijd met Eurotech/Bevo 
moet gaan uitmaken wie als eerste 
eindigt in kampioenspoule B. De-
ze wedstrijd begint om 20.30 uur in 

De Bloemhof aan de Hornweg. In de 
andere poule kan de eerste plaats 
Kras/Volendam niet meer ontgaan, 
maar om de nummer twee positie 
moet nog gestreden worden door 
E&O en de Limburg Lions (Topteam 
Limburg). De winnaars van bei-
de poules spelen vervolgens twee 
kruisfinales tegen de nummer twee 
uit de andere poule op 2 en 9 mei.    

Jubileumboeken te koop
Bij de wedstrijd FIQAS tegen Euro-
tech/Bevo zaterdag zal in de hal van 
de Bloemhof een kraampje staan 
waar onder andere jubileumboeken 
(75 jaar handbal in Aalsmeer), shirts 
en caps te koop zijn. De opbrengst 
is ter financiële ondersteuning van 
de verenining. 

Bekerloting: FIQAS 1 tegen 2
Maandag 20 april is in Oosterbeek 
geloot voor de halve finales van het 
NHV bekertoernooi en daarin tref-
fen de mannen van FIQAS Aalsmeer 
1 en FIQAS Aalsmeer 2 elkaar! Het 
lot koppelde Kras/Volendam en de 
Limburg Lions (Topteam Limburg/
Sittardia) aan elkaar in de ande-
re halve finale. Beide wedstrijden 
staan gepland voor donderdag 7 
mei om 20.00 uur. En hoewel het na-
tuurlijk jammer is dat nu één van de 
Aalsmeerse teams zal worden uit-
geschakeld is het voordeel van de-
ze loting natuurlijk dat in ieder geval 
ook één Aalsmeers team de beker-
finale zal bereiken op 21 mei in het 
Topsportcentrum in Almere.  

Van Heteren wint 
ouderensoos
Aalsmeer - De laatste speelmid-
dag van de ouderensoos van buurt-
vereniging Oostend heeft 16 april 
plaatsgevonden. Het klaverjassen is 
gewonnen door mevrouw van  He-
teren met 5073 punten. Op twee is 
mevrouw van der Stelt geëindigd 
met 5034 punten en op drie me-
vrouw Koot met 4921 punten. De 
poedelprijs mocht mevrouw van der 
Made mee naar huis nemen. De 
beste rummicup-speler bleek me-
vrouw de Vries, gevolgd door me-
vrouw Kriebel. 
De poedel ging naar mevrouw 
Speelman. Voor de startdatum van 
het nieuwe seizoen kan de web-
site van de buurtvereniging www.
bvoostend.come2me.nl geraad-
pleegd worden.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens A van FIQAS naar 
het NK zaalhandbal 
Aalsmeer - De jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer nemen komende za-
terdag, 25 april deel aan het Neder-
lands Kampioenschap zaalhandbal 
voor A-junioren. Dit toernooi wordt 
gespeeld in de Sporthallen Zuid in 
Amsterdam en de Aalsmeerse jon-
gens zijn ingedeeld in een poule 
met E&O (Emmen), V&L (Geleen) en 
Huissen. Hun eerste wedstrijd is om 
10.05 uur tegen E&O, om 11.45 uur 
gevolgd door een treffen met V&L. 
De jongens spelen hun laatste wed-
strijd om 13.25 uur tegen Huissen. 
Alle wedstrijden van de A1 worden 
gespeeld in hal 1 - de grote  hal – 
van de Sporthal Zuid en de jongens 
kunnen wel wat supporters gebrui-
ken!    

Jongens B1 tweede
Zaterdag 18 april speelden de jon-
gens B1 van FIQAS Aalsmeer in de 
Sporthallen-Zuid in  Amsterdam 
het NK zaalhandbal. Er waren twee 
poules gemaakt: een poule met de 
nummers 1 van de competities en 
een poule met de nummers 2 van de 
competities. De B1 zat in de laatste 
poule met HV Dongen, Swift Arn-
hem en BFC. Alleen BFC was een 
bekende tegenstander voor de jon-
gens. De andere poule bestond uit 
v.d.Voort/Quintus, Kras/Volendam, 
E&O en Achilles. De eerste wed-
strijd tegen Dongen werd gewon-
nen met 17-14. De tweede wedstrijd 
tegen Swift Arnhem verliep anders. 
De jongens speelden niet over-
tuigend maar hielden wel lang de 
voorsprong. Het vervelende was al-
leen dat ze die aan het einde weg-
gaven waardoor de B1 verloor met 
24-25. 
De derde wedstrijd tegen BFC 
moest gewonnen worden, wilde FI-
QAS Aalsmeer nog verder komen 
dan alleen de poulefase en dat lukte 
ook, een overwinning van 19-16 liet 
Aalsmeer noteren. 
De jongens eindigde als eerste in 

de poule waardoor ze in de kruis-
finale tegen de nummer 2 van de 
andere poule moesten: E&O. Ook 
deze einduitslag was in het voor-
deel van de FIQAS B1, 19-15. Fina-
le dus, tegen Kras/Volendam. En het 
werd een spannende finale waarin 
Aalsmeer lang de voorsprong had. 
Toch was het Volendam die nog net 
wat meer energie over had om de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. 
Einduitslag: 16-13 in het voordeel 
van Volendam. 
De jongens van FIQAS Aalsmeer 
zijn nu tweede van Nederland, en 
ondanks dat het verlies zuur was 
zijn de jongens trots op deze pres-
tatie en dat mogen ze zeker zijn! 
De volgende dag, zondag 19 april, 
stond alweer een wedstrijd op het 
programma. Lotus kwam op visite 
en deze ploeg werd door de B1 in-
gemaakt met 35-22. Op initiatief van 
het NHV, afdeling Midden Neder-
land, zijn er op woensdag 15 april 
afdelingskampioenschappen voor 
C-jeugd gespeeld in Almere. Voor 
FIQAS Aalsmeer mochten de C1 
jongens aantreden omdat zij kam-
pioen geworden waren in hun pou-
le. De mannen gingen deze middag 
de strijd aan met LHV uit Leusden 
en wonnen met 19-16. De C2 mei-
den van FIQAS Aalsmeer hadden 
afgelopen zaterdag 17 april een ont-
moeting met KDO op het program-
ma staan. Altijd leuk, zo’n streek-
derby: FIQAS Aalsmeer tegen KDO 
de Kwakel en deze werd gewon-
nen door Aalsmeer met 6-11. Zon-
dagochtend 19 april moesten de D-
meiden van FIQAS Aalsmeer naar 
Heemskerk voor een wedstrijd te-
gen TOP/DSS, een sterke tegen-
stander, maar de meiden hadden er 
zin in. Uiteindelijk werd de stand 9-
9, een super prestatie! De meiden 
hebben nu twee weken rust en kun-
nen dan op 9 mei weer vol aan de 
bak tegen de altijd lastige tegen-
stander VOC.

Waterpoloteam onder de 11 
van Oceanus kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is het jongste waterpoloteam van 
Oceanus (teamleden van onder de 
11 jaar gemengd) kampioen gewor-
den. Het team bestaat uit Annebel 
Hendrix, Kai Houdijk, Yves-Mauri-
ce Vork, Bart Sommeling, Rick ter 
Reehorst, Rowdy Wies, Kevin Peters, 
Mike van Weerdenburg, Sam de Be-
ij en Sybe Andringa. Het waterpo-
loseizoen is verdeeld in twee helf-
ten. In de periode tot de kerst werd 
Oceanus tweede. Na de jaarwis-
seling werden alle wedstrijden ge-
wonnen. Enige weken geleden werd 
de eerste plaats nog gedeeld met 
ZPCH uit Hoofddorp. De uitwed-
strijd (14 april) en de thuiswedstrijd 
waren dus de sleutelwedstrijden om 
het kampioenschap. De uitwedstrijd 
werd met 5-12 gewonnen en omdat 
de onderlinge resultaten beslissend 
waren voor het kampioenschap was 
het dus afgelopen zaterdag een erg 
spannende wedstrijd. Het team trad 
aan in de blauwe, door  sponsor The 
green lifestyle  ter beschikking ge-
stelde, zwemkleding; negen jon-
gens onder aanvoering van Annebel 

Hendrix. Coach Erwin Sommeling en 
trainer Erwin Vork stonden gespan-
nen op de kant. De zwemzaal van 
het zwembad zat afgeladen vol. Al-
le supporters zagen ZPCH zeer fel 
van start gaan; hetgeen direct resul-
teerde in een 0-1 voorsprong voor 
ZPCH. Echter het team en de bege-
leiding van Oceanus bleven rustig 
en vertrouwden op de techniek en 
conditie van de jongste waterpolo-
ploeg van Oceanus. De achterstand 
werd omgezet in een voorsprong 
die langzaam werd uitgebouwd. Het 
eindresultaat was een 10 - 7 voor-
sprong op ZPCH. De trainer en de 
coach werden in het water gegooid 
en na afloop van de wedstrijd wer-
den de spelers gehuldigd. Ze ont-
vingen allemaal een mooie Ocea-
nus handdoek, een bos bloemen en 
er werd een fles kinderchampagne 
ontkurkt. 
Aanstaande zaterdag om 15.00 uur 
speelt het team hun laatste thuis-
wedstrijd van het seizoen tegen 
zwemvereniging De Robben.  

Door: Erwin Sommeling

Toestelturnen SV Omnia 2000
Goud voor Isa ten Brink! 
Aalsmeer - Op zondag 19 april vond 
de finale plaats van de rayonwed-
strijden toestelturnen in de lagere 
divisies. Deze finale werd gehouden 
in de  Weth.Verheijhal in Amster-
dam-Oost. Wie zich bij de voorwed-
strijden in maart  bij de beste tien 
geplaatst had, mocht deelnemen 
aan deze finale. De finale-groepen 
waren ingedeeld op leeftijd en ni-
veau. SV Omnia had zich onder lei-
ding van de  trainsters  Anneke Nap 
en Gerda Kockelkorn  wel met veer-
tien turnsters geplaatst voor deze fi-
nale! De finalisten van Omnia turn-
den op niveau  12, 13 en 14  in de 
zesde, zevende en achtste divisie. 
In categorie Basis niveau 14 turnde  
GuoXin Verhoef. Zij was als vijfde de 
finale ingegaan, maar nu wist ze van 
de zenuwen helaas  haar matoefe-
ning niet meer. Zij eindigde op de 
negende plaats met  32,2     pun-
ten. In categorie Basis niveau 13 
turnden Joy Hoving en Leonie Hel-
ling. Joy eindigde met 31,8 punten 
op de   zesde plaats en Leonie, die 
deze keer een prachtige balkoefe-
ning had , werd tweede  met 34,5 
punten. Zij won dus de zilveren me-
daille! In categorie instap niveau 13 
turnden vier Omnia-turnsters: Bo-
nita Goede, Esmee Maarse, Kimber-
ly Colijn en Iris Engel. Bonita en Es-
mee  eindigden  beiden op de ze-

vende plaats met 33,5  punten, Kim-
berly werd vierde met  35,9 punten 
en  Iris wist de bronzen medaille te 
winnen door met 36,1 punten op de 
derde plaats te eindigen.  In cate-
gorie pupillen 1 niveau 12 turnden 
Naomi Raijmakers, Arlette Maar-
se en Isa ten Brink. Zij vielen alle 
drie in de prijzen!  Naomie en Arlet-
te eindigden beiden op de tweede 
plaats met 32,5  punten. Isa  werd in 
de voorronde tweede en was beslist 
van plan om in de finale kampioen 
te worden. Dit is haar gelukt want 
ze eindigde op de eerste plaats met 
33,0 punten. Isa ontving de gouden 
medaille en is dus rayonkampioe-
ne!  In categorie pupillen 2 niveau 
12 turnden Doris van Voorst en Li-
sa Geerlings. Doris werd  zesde met 
32,2 punten en Lisa eindigde op de 
vijfde plaats met 33,0 punten.  In ca-
tegorie jeugd niveau 12 turnden Da-
ni Brandsema en Demi van Andel. 
Dani werd  vijfdee met 31,9  pun-
ten en Demi, die bij het inturnen nog 
van de brug viel, wist zich goed te 
herstellen en  eindigde op de twee-
de plaats met 34,3 punten. Een mooi 
eindresultaat!  Veertien turnsters in 
deze finale, waarvan  er  zes turn-
sters een medaille wonnen:   1x 
goud, 4x zilver en 1x brons!  SV Om-
nia kan terugkijken op een succes-
volle finale!  


