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Feestdagen?!
Oud papierronde
30 april vervalt. Kijk voor
overige vervangende
inzameldagen afval op
uw afvalkalender of op
www.meerlanden.nl.

Watertoren niet
open geweest!

“Mag ik u hartelijk danken voor uw inzet”

Koninklijk ‘lintje’ voor zeven
inwoners van Aalsmeer
Aalsmeer - “Mag ik u hartelijk danken voor uw inzet al vele jaren lang”,
lovende woorden van burgemeester Pieter Litjens tegen de zeven
inwoners die afgelopen vrijdag 25
april zijn vereerd met een Koninklijke onderscheiding. Allen waren
met een smoes naar het gemeentehuis gelokt voor deze ‘lintjesregen’.
Zo dacht mevrouw L.A. Piet-Dekkers dat haar man een onderscheiding kreeg voor zijn rit naar Rusland
en dacht mevrouw W.M. Blom-van
Wees een ondertrouw-feestje van
haar zoon te gaan vieren in het gemeentehuis.
Zelfs voor de drie genomineerde brandweermannen, die meestal
toch bijna alles weten, was de onderscheiding een grote verrassing.
Mevrouw Dekkers-Piet uit de Ophelialaan is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau voor haar
vele (bestuurlijke) activiteiten op het
terrein van het kerkelijke leven. Ook
het echtpaar Jansen uit het Locatellihof kreeg deze Koninklijke benoeming. Eerst werd mevrouw L.
Jansen-van Wijngaarden alleen het
podium opgeroepen. “Maar omdat
jullie toch bijna alles samen doen,
komt u ook maar naar voren”, sprak
burgemeester Litjens uitnodigend
naar haar man. Beiden ontvingen de
onderscheiding voor hun vele activiteiten op kerkelijk gebied en voor
de grensoverschrijdende inzet voor
hulporganisaties en dan voor met
name de Dorcas. Beiden zijn heel
actief in de winkel van deze hulporganisatie. Ook benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau zijn de
drie brandweermannen Stef van der
Linden, Ton van Schaik en Jos van
der Wal. Alledrie zetten ze zich in bij
en voor de brandweer sinds 1982.
“Vrijwillige professionels, die hart

hebben voor de brandweer, hart
voor Aalsmeer en hart voor elkaar.
We zijn trots op jullie”, aldus burgemeester Litjens.
De hoogste onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, deze dag was voor mevrouw
Wil Blom-van Wees. De bewoonster
van de Stommeerkade kreeg deze
onderscheiding voor haar langdurige (bestuurlijke) inzet op het terrein van het kerkelijk leven en voor
haar tomeloze inzet sinds 1984 voor
op land- en tuinbouwgebied gerelateerde organisaties. “Een echte belangenbehartiger”, noemde de eerste burger mevrouw Blom, die overi-

gens ook een indrukwekkend sportverleden heeft. Zij heeft deel uitgemaakt van het Nederlandse damesteam van de Schaatsbond, heeft in
die periode een schaatsrecord op
naam gezet en heeft liefst drie keer,
in 1985, 1986 en 1997, met succes
de elfstedentocht gereden. Naast de
onderscheidingen, die voor mannen
zijn overigens kleiner dan de ‘lintjes’
voor vrouwen, kregen de zeven inwoners een mooi boeket bloemen
in oranje tinten. Na het officiële gedeelte was er in het gemeentehuis
de gelegenheid om een drankje te
drinken en natuurlijk de trotse ‘koninklijke inwoners’ te feliciteren!

Aalsmeer - De open dagen van de
Watertoren, die zaterdag en zondag jl op het programma stonden,
konden niet doorgaan. In de nestkast bovenin de toren is een broedende valk ontdekt. Gedurende de
broedtijd mag er geen publiek in de
buurt van de nestkast komen, aldus
een oude afspraak tussen de lokale vogelvereniging en de gemeente.
Noodgedwongen heeft ‘Aalsmeer
2000’ die de open dagen organiseert, het weekend maar verplaatst
tot nader order.

Gereedschap uit
schuur gestolen
Kudelstaart - In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 april is ingebroken in een schuur in de Gaffelstraat. De dieven zijn er vandoor
gegaan met een aanzienlijke hoeveelheid gereedschap.

Bromfietsers op
elkaar gebotst
Aalsmeer - Op dinsdag 22 april
zijn op het fietspad bij het kruispunt
Legmeerdijk met de Bachlaan twee
bromfietsers op elkaar gebotst. Een
37-jarige Kudelstaarter nam met zijn
bromfiets de bocht en trof een 16jarige bromfietsster, eveneens uit
Kudelstaart.
De man kon de bromfiets niet meer
ontwijken en reed tegen de achterzijde van haar bromfiets. De man
kwam ten val en viel met z’n gezicht tegen de grond. De 37-jarige
is overgebracht naar het Spaarne
ziekenhuis ter behandeling. Beide
bromfietsen raakten behoorlijk beschadigd.

Seizoen gestart,
let op boten!

GEEN KRANT: 0251-674433

Aalsmeer - Het vaarseizoen is van
start gegaan. Vele boten zijn uit de
winterstalling gehaald en liggen in
het water, klaar om de motor te starten. De politie wil hierbij waarschuwen voor eventuele diefstal. Kijk de
beveiliging na. Ligt uw boot vast aan
de ketting, is de motor goed vergrendeld en geef diefstal van brandstoftanks geen kans! Een en ander
kan honderden euro’s aan schade of
diefstal schelen.

Prachtige dag voor eerste
paal ‘De Rietpluim’
Kudelstaart – Voor wie het tot nog
toe niet wist, werd het duidelijk zodra maar liefst 700 kinderen de
bouwplaats in de wijk Rietlanden
betraden. De naam van de nieuw te
bouwen school stond op hun petjes:
de Rietpluim.
Twee aan twee, hand in hand en een
gekleurde ballon stevig vast, wandelden de schoolkinderen van Antonius en de OBS naar de plek waar
volgend jaar hun nieuwe school zal
staan. Midden in de wijk Rietlanden, achter de Madame Curiestraat
zal het gebouw komen. Donderdagmiddag jl. werd hiervoor de 1e paal
in de grond geslagen en dus de
naam officieel onthuld. Wethouder
Overbeek en de bedenkster van de
nieuwe naam (Anneloes, werkzaam
bij Kinderhof) voerden deze plechtige taak samen uit.

De hei-machine stond midden op de
bouwplaats waar de nieuwe school
gebouwd wordt en had een groots
‘klein’ publiek. Een mooi gezicht om
al die kinderen toe te zien kijken.
Toch wel een spannend moment!
Miekje Hoffscholte, directeur van
Kinderhof, vertelde dat Anneloes de
naam Rietpluim had bedacht en dat
deze naam het mooist was bevonden. Een rietpluim in de Rietlanden,
dat sluit naadloos op elkaar aan. Na
de officiële toespraakjes ging de
heipaal de grond in en na de tiende
slag mochten de kinderen hun ballon met kaartje er aan loslaten. Wat
een prachtig gezicht om alle kleuren
ballonnen weg te zien vliegen naar
de blauwe hemel. Het startschot
voor de nieuwe school met daarin
onder andere kinderopvang, speelzalen en een gymzaal is gegeven!

Steun handballers FIQAS
Aalsmeer in bekerfinale
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag, donderdag 1 mei aanstaande, staan
de mannen van FIQAS Aalsmeer in de finale om de NHV beker. De
wedstrijd wordt om 15.30 uur gespeeld in het Topsportcentrum in Almere. Er zijn ruim 2000 plaatsen in deze hal, dus het is belangrijk om
daar met zoveel mogelijk Aalsmeer-supporters te zijn en de ploeg
massaal te steunen. Kaarten voor de finale zijn vanaf 14 april te koop
in de kantine van de Bloemhof, bij de C1000 in de Ophelialaan en via
www.hvfiqasaalsmeer.nl. Er zullen ook supportersbussen gaan rijden.
Hiervoor hangen intekenlijsten in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg, zowel binnen in de hal als bij de buitenaccomodatie. Dus: Steun
FIQAS Aalsmeer en ga mee naar de bekerfinale!
Mocht FIQAS Aalsmeer de beker winnen, dan volgt diezelfde avond
nog een daverend feest in de kantine van sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg met muziek van dj Kees Markman.

Bromfietser overlijdt na
ongeval op Legmeerdijk
Aalsmeer - Een 72-jarige bromfietser uit De Kwakel is donderdag 24
april rond 16.30 uur om het leven
gekomen na een aanrijding met een
vrachtwagen op de verkeerskruising
van de Bachlaan en de Legmeerdijk.

Vermoedelijk reed het slachtoffer
door rood licht. De politie stelde een
technisch sporenonderzoek in. De
57-jarige bestuurder van de vrachtwagen is door de politie verhoord.
Foto Ronald van Doorn.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

OlgA

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

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

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

Nationale Herdenking
op 4 mei
Aalsmeer - In verband met de
Nationale Herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, organiseert de gemeente
Aalsmeer een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst start om
19.45 uur bij de gedenksteen voor
de gevallenen bij het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren vindt het programma buiten plaats.
Programma:
18.00 uur: Halfstok hangen van
de vlaggen (deze blijven ook na
de algemene stilte halfstok hangen).
19.35–19.45 uur: Muziek van
Chr. muziekvereniging Sursum
Corda.
19.40 uur: Aankomst stoet: burgemeester, nestor van de gemeenteraad, de seniorenraad namens de ouderen van Aalsmeer,
leerlingen van de basisscholen de
Hoeksteen en de Wegwijzer namens de jongeren van Aalsmeer
en de familieleden van de gesneuvelden.

19.45-20.00 uur:
Luiden van alle kerkklokken.
19.45-19.59 uur: Gedichten
leerlingen en toespraak burgemeester.
19.59–20.00 uur: Taptoe signaal.
20.00–20.02 uur: Algemene
stilte.
20.02 uur: Eerste couplet van het
Wilhelmus.
20.03 uur: Loslaten van de vredesduiven door Rick Floor.
20.04 uur: Kranslegging door de
gemeente, de senioren en de jongeren. De kransen worden aangegeven door de scouts van de
Scouting Wiol & Willem Barendsz
groep Aalsmeer.
20.05 uur: Gelegenheid tot het
leggen van bloemen door de familieleden van de gesneuvelden
en door belangstellenden. Muziekstukken van Sursum Corda.
Rond 20.15 uur: Einde programma.
De gemeente verzoekt iedereen
om tijdens de algemene stilte de
bezigheden te staken, stil te staan
en geluiden te vermijden.

heid om even op “adem” te komen
en ervaringen met anderen uit te
wisselen. Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische stoornis
zijn een sterk onderbelichte groep.
Dat maakt het voor een mantelzorger minder zichtbaar voor de buitenwereld, waardoor de mantelzorgers/familieleden minder erkenning
en waardering ervaren. De dag is
van 10.30 tot 17.00 uur en deelname kost 7,50 euro per persoon. Aanmelding kan tot 5 mei bij Steunpunt
Mantelzorg Amstelring, tel. 09001866 of via e-mail steunpuntmantelzorg@amstelring.nl.

Herdenking in Kudelstaart
Kudelstaart - De Dorpsraad organiseert ook dit jaar weer de 4 mei
Herdenking bij het monument de
Propellor aan de Schweitzerstraat.
De Herdenking begint om 19.30 uur.
Dit jaar wordt de muziek verzorgt
door muziekvereniging Flora onder
leiding van Dick-Jan Veerbeek. Verder werken mee kinderen van de
OBS en de andere scholen en mevrouw Vivianne Boerma, afgevaardigde van de gemeente.
Dit jaar is er een bijzondere gast uit

Engeland, mr. Cy Grant (88), navigator van Lancaster W4827 in Kudelstaart. En de heer J. Klootwijk
uit Nieuw-Vennep is aanwezig. Hij
heeft veel vliegtuig crashes gedocumenteerd in en rond de Haarlemmermeer. Over deze oud militair en
de heer J. Klootwijk wordt door de
BBC een kort portret gemaakt, zo
mogelijk ook bij de Propellor.
Na de Herdenking is er gelegenheid
om een kopje koffie te drinken in
het Dorsphuis.

Sjoelen in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Donderdag 24 april
hebben de sjoelers in ‘t Middelpunt
het seizoen afgesloten. Het was een
zeer gevarieerde avond.
Ook vond de bekendmaking van
de groepsprijzen van het seizoen
plaats. De gelukkige winnaars zijn
de heer D. Boer, mevrouw J. Schuttel en de heren J van de Koppel en
J. Bleeker.
Er was ook koppelsjoelen. De dames de Vries en van der Merbel zijn
op plaats één geëindigd, mevrouw

Bogaard met de heer Kooy op twee
en mevouw de Boer met de heer de
Vries op drie.
Na de pauze werd het geluksspel
gespeeld. Ieder mocht één keer
gooien en de winnaar was de heer
van der Merbel.
Het was echter zo gezellig, dat er
nog een ronde volgde. De punten
werden opgeteld bij de eerste route. Dit keer was de hoogste eer voor
mevrouw de Nooij. Zij ging met de
taart naar huis.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Otmar
Vrees. Thema ‘Waar moet ik nee tegen zeggen?’
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag:
10.00u. Thema: ‘Feest van de navolging’. Spreker: Henk Vink. Crèche
voor de kleinsten, speciaal programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Donderdag: 10u. ds. A.
Jansen. Gez. dienst met NGK.
Zondag: 10.00u. en 16.30u. drs. A.
Vennik uit Groningen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst met
Yolande Brandenburg. Extra collecte. 19u. Herdenkingsdienst. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.

Geref. gemeente Nederland
Donderdag: 10.00u.
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Donderdag: dienst in Triumph.kerk,
10u. dhr. J. Büchner, Amstelveen.
Zondag dienst om 10u. met dhr. J.
Büchner in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Donderdag 10u. ds. J. Eschbach, Amersfoort. Zondag 10u.
dienst ds. K. Jansen, Utrecht.
Oost:. Donderdag 10u. J. de Goei,
Amersfoort. Zondag om 10u. ds C.
G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Donderdag 9.30u. ds. A. van Vuuren. Zondag 10u. ds G.D. Kamphuis,
Amersfoort. 18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Oliemans wint
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos in
het Parochiehuis is op 23 april gewonnen door de heer A. Oliemans
met 5367 punten. Plaats twee was
voor heer R. Buskermolen met 5188
punten, plaats drie voor de heer A.
van de Polder met 5122 punten en
op vier is de heer C. Kooy geëindigd met 4968 punten. Bij het pandoeren behaalde mevrouw D. Wittebol de hoogste eer met 665 punten.
Op twee, drie en vier zijn de heren
W. Buskermolen, K. van de Meer en
T. Verlaan geëindigd met resp. 635,
565 en 535 punten.

Ontspanningsdag mantelzorgers
pyschiatrische aandoening
Aalsmeer - Op 22 mei organiseert
het Steunpunt Mantelzorg Amstelring in samenwerking met Stichting
Welzijn van de Mens en de afdeling preventie van de Geestgronden
een ontspanningsdag voor mantelzorgers/familieleden van GGZ cliënten, woonachtig in Haarlemmermeer, Uithoorn, Aalsmeer, OuderAmstel en Amstelveen. De ontspanningsdag in Theehuis Cruquius aan
de Cruquiusdijk 1 in Haarlemmermeer bestaat uit een rondleiding in
het gemaal de Cruquius, een aantal ontspanningsactiviteiten en een
lunch. De dag geeft de gelegen-

Hemelvaartsdag
donderdag 1 mei
en zondag 4 mei

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. M.C.
Plomp, Eindhoven.

Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

KERKDIENSTEN

Koffie in de Spil

Zilveren insigne voor wijkhoofd
Nel Jongkind van Diabetesfonds
Aalsmeer - Met een bescheiden,
ietwat verlegen glimlach ontving
mevrouw Nel Jongkind, wijkhoofd in
Aalsmeer voor het Diabetes Fonds,
op 24 april uit handen van Ria Bremer en directeur Bert Kuipers het
zilveren ‘kolibrie’ speldje. Elke collecteleidster of elk wijkhoofd, dat
al méér dan 15 jaar aaneengesloten in deze functie meewerkt om de
Diabetescollecte mogelijk te maken, ontvangt dit insigne! De CLcollecteleidster voor Aalsmeer en
Kudelstaart, Nancy van Oorde is
enórm trots dat Nel Jongkind al de
zesde zilverenspelddraagster in onze gemeente is. De anderen zijn Cobie Berghoef, Marijke Haremaker,
Diana Bonhof, Els Bosscher en Nancy zelf. Diverse andere wijkhoofden
zitten hen ‘op de hielen’, want Leny Millenaar, Cees Lievaart en Marja v/d Sluis draaien ieder ook al
heel veel jaren mee. Nancy hoopt
dat ook de wijkhoofden Tineke van
Andel, Petra Verschueren, Marlene de Jong, Henk Kooij, Ank Alderden, Letta Boomhouwer, Remco en
Jeanet Maarsen, Willy Bogaard, Jan
v/d Zwaard, Mieke Keessen, Coby Bader, André van Daalen, Sjaak
Tulp, Magriet van Zwieten en Magda Veenvliet, met hun trouwe collec-

tanten, deze mijlpaal zullen bereiken. “Het is een topteam. Het Diabetes Fonds heeft er alle vertrouwen
in en draagt hen op handen”, aldus
Nancy van Oorde. Wilt óók u zich inzetten voor de collecte om diabetes
de wereld uit te helpen in oktober?
Bel dan Nancy van Oorde, telefoon
06-53442022.

Samenkomst in
kerk Zijdstraat
Aalsmeer - Op zondag 4 mei wordt
in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat weer een oecumenische samenkomst gehouden, voorafgaand
aan de herdenking op het Raadhuisplein. Al jaren komt een ieder
die daar behoefte aan heeft op de
avond van Dodenherdenking naar
de Doopsgezinde Kerk om even samen te zijn voorafgaand aan de officiële plechtigheid op het Raadhuisplein, die om 20.00 begint. Aanvang
van de samenkomst in de Doopsgezinde Kerk is 19.00 uur en dominee
Ans Creemer, pastor bij de Spil in
Kudelstaart, zal deze leiden.

Kudelstaart - Op woensdag 7 mei
houdt de SOW gemeente haarmaandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur en iedereen is welkom. De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar. Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een
gesprek van mens tot mens te hebben. Even bijpraten. U/jij komt toch
ook?

Geleijn wint
bij Sjoelclub
Kudelstaart - Op donderdag 24
april stond weer een gezellige speelavond op het programma bij Sjoelclub Aalsmeer. In de Hoofdklasse
behaalde Albert Geleijn de hoogste
eer. In de A-klasse was Tiny Amsing
onverslaanbaar, op twee Hans van
Leeuwen. In de B-klasse eindigde
Wim van Leeuwen op één, gevolgd
door Walter Siebeling. In de C-klasse streek Wob Vos de winst op, op
twee Janny Vos. In de D-klasse ging
Maria Baggen er met de winst vandoor, op twee Klaas de Vries. In de
E-klasse was Nico Verhaar de beste sjoeler, gevolgd door Willem Joren. In de F-klasse tot slot was de
hoogst eer voor Coby van der Meer,
gevolgd door Herman Berkhout.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Donderdag 10u. ds A. Jansen. Gez.
dienst in CGK.
Zondag 10u. en 16.30u. ds K. Muller.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Donderdag om 10.30u. in Karmelkerk woordcomm. viering met vg.
diaken J. Snoek. Om 17u. in Kloosterhof euch.viering met vg. L. Seeboldt.
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten en 10u.
woordcomm. viering in ZC Aelsmeer
met vg. diaken J. Snoek.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof euch.
viering vg. L. Seeboldt.
Zondag 10.30u. Karmelkerk euch.
viering met vg. L. Seeboldt.
Rijsenhout: Zat. euch. viering om
19u. mmv dames+herennkoor Soli
Deo Gloria. vg. past. L. Seeboldt.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Donderdag dienst om 9.30u. ds F.
Praams- ma. Zondag om 10u. dienst
met ds G.g./S. Hoogstraten, Veenendaal. Ook om 10u. Tienerdienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Donderdag 10u. dienst R. Poesiat.
Zondag 10u. drs. M. van Laar, Rotterdam.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Donderdag 10u. (?) woord.
comm. viering met A. Blonk. Mmv
dames+herenkoor. Zaterdag 19u.
euch.viering met H. Post. Mmv Fiore. Zondag geen viering.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in de Kruiskerk, vd Veerelaan 30a. 19u. ds. Tim Vreugdenhil.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
Geen studie.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Nu kaarten locatietheater
‘Lichtemaankweker’ kopen!
Aalsmeer - Voor het locatietheater ‘Lichtemaankweker’ van regisseur Ton Offerman zijn vanaf heden
kaarten te koop. De voorstellingen
zijn op 13, 14, 19, 20 en 21 juni in De
Historische Tuin aan de Uiterweg.
Er worden per avond twee voorstellingen gegeven. De eerste start om
19.30 uur, de tweede vangt aan om
21.00 uur. Kaarten kosten 8 euro per
stuk en zijn verkrijgbaar bij de bibli-

otheken in Aalsmeer en Kudelstaart,
de Historische Tuin (ingang Praamplein), de Plantage boekhandel in
de Zijdstraat, de Read Shop in de
Ophelialaan en online te bestellen
via www.kunstencultuuraalsmeer.
nl. Klik op: Lichtemaankweker.
De voorstellingen worden gegeven
op initiatief van de Stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer.

Vrijwilligersavond in De Reede

Feestweekgids in de maak
Rijsenhout - Hard gewerkt wordt er
al achter de schermen van de feestweek Rijsenhout. Er komt een geweldige feestgids aan, echt een om
goed te bewaren en een waar alles
over de feestweek in staat. Inschrijven als vriend van de feestweek behoort nog tot de mogelijkheid, evenals opgegeven kan worden voor de
playback show, voor de senioren
dag en voord e zeskamp. De formulieren kunnen ingeleverd worden bij
Service Centre Haarlemmermeer in

de Boeierstraat 6. Alle informatie is
tevens te vinden op www.feestweek
rijsenhout.nl. Op woensdag 14 mei
vanaf 19.00 uur wordt in dorpshuis
De Reede in de Schouwstraat de
jaarlijks informatie avond gehouden
voor en door alle vrijwilligers. Denkt
u/jij er over na om te komen helpen
om dit jaarlijkse feest weer tot een
super feest te maken? Kom en noteer deze avond vast in uw agenda,
want zonder vrijwilligers natuurlijk
geen feestweek.

Veel animo China-lezing
door Herbert Paulzen

Aalsmeer - Een lezing over China hield de journalist Herbert Paulzen woensdag 23 april jl. in de bibliotheek in de Marktstraat. De
Aalsmeerder heeft vele reizen naar
dit, op het moment in de schijnwerpers staande, land gemaakt. In een

volle bovenzaal vertelde hij levendig
over dit land waar hij duidelijk z’n
hart aan heeft verpand.
Door de lezing, die aangevuld werd
met dia’s, maakten de aanwezigen
een interessante reis naar en door
China.

Belevenissen van de oudjeswachter

Wijnand Spring in ‘t Veld
presenteert boek
Maandelijks in ‘grand ballroom’

Dancefoundation live in
De Oude Veiling vrijdag
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 2 mei heeft
Aalsmeer er een nieuwe maandelijkse clubavond bij. In de bovenzaal
‘grand ballroom’ van de vernieuwde Oude Veiling vindt iedere eerste
vrijdag van de maand Dancefoundation Live plaats. Het dj-team van
Dancefoundation keert daarmee na
enkele maanden afwezigheid terug
op haar oude stek, in een veel ruimer jasje. Op dit moment wordt nog
hard gewerkt aan het gereed maken
van de bovenzaal van De Oude Veiling in Aalsmeer. Het bekende grand
café heeft onder leiding van nieuwe
eigenaar Leo van Erp een ware metamorfose ondergaan. Wat niet bij
iedereen bekend is, is dat het pand
aan de Marktstraat ook een prachtige grote bovenzaal heeft. Deze
heeft de uitstraling van een ‘grand
ballroom’ en vormt een uitstekende thuisbasis voor de maandelijkse
clubavond vol dance- en house muziek. Dancefoundation is de radioshow van Lennart Bader. Het pro-

gramma wordt iedere vrijdagavond
uitgezonden op Radio Aalsmeer
vanaf 20.00 uur. Naast Lennart Bader bestaat het vaste DJ team uit
Di Liciouz (Dennis Beunder) en Jay
Matthias (Jurriaan van Nimwegen).
De deejays kijken al reikhalzend uit
naar de eerste editie in mei. Met een
drankje kan op de nieuwe plek worden genoten van de beste dance en
house muziek. De combinatie met
de live radioshow maakt het extra
bijzonder, omdat de volledige uitzending (na afloop) ook via de website te beluisteren is. Uiteraard kunnen ook de fotoís online worden bekeken. Radio Aalsmeer zendt uit via
99.0 FM op de kabel en 105.9 FM in
de ether. Meer informatie, foto’s en
opnames zijn beschikbaar via www.
dancefoundation.nl.
De eerste editie van Dancefoundation Live is vrijdag 2 mei. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is
gratis. De Oude Veiling is gelegen in
het centrum, aan de Marktstraat 19.

Aalsmeerse toppers: Toppie!
Aalsmeer - Aalsmeer – De zangers
Rob Ojevaar, frontman van Wild, en
Chris Bosse van restaurant De Carnivoor verzorgden zondag jl. een
optreden in Bon Ami. In de discotheek in de Hornmeer traden deze
Aalsmeerse toppers gezamenlijk en
om beurten op. Bij velen is bekend
dat Rob een mooie stem heeft en
veel liedjes, zowel ballads als rockhits, kan zingen. De zangcarriére van Chris is nog vers, nog weinigen hebben hem ‘aan het werk’ gezien achter de microfoon. Mocht de
kans zich weer voordoen, dan zeker
gaan kijken en luisteren, want Chris
heeft een prachtige stem. Liedjes in

de Nederlandse taal door hem gezongen doen denken aan de stem
van André Hazes, zijn versie van
Robbie Williams bracht verbazing
en bewondering en stil werd het in
zaal bij zijn versie van ‘Georgia on
my mind’, die hij relax zittende op
een kruk speciaal voor twee bezoekers zong. Terecht klonk na de laatste noot een daverend applaus. In
de eerste set brachten de twee toppers vooral ballads, in de tweede set
stonden met name swingende nummers op de repertoirelijst. De aanwezigen genoten en konden moeilijk stil blijven staan. Aalsmeerse
toppers: Toppie!

Kudelstaart - Op vrijdag 2 mei presenteert de Kudelstaarter Wijnand
Spring in ‘t Veld zijn eerste boek met
de titel ‘de belevenissen van de oudjeswachter’. Ongeveer een jaar was
hij werkzaam bij de Dignahoeve in
Amstelveen toen hij signalen kreeg
dat men zijn werk als huismeester
wel erg laconiek opnam. “Dat stak
mij. Het is niet alleen de technische
kant waar je over het algemeen bekwaam in moet zijn. Het is vooral ook de sociale kant die je moet
beheersen. Ook moet je goed kunnen inspringen op noodsituaties”,
aldus de Kudelstaarter. Hij heeft al
z’n belevenissen van de afgelopen

zeven jaar aan het papier toe vertrouwd en deze zijn nu gebundeld.
Allemaal waargebeurde verhalen.
Humor, drama, vrolijkheid, verdriet
en eenzaamheid wisselen elkaar af.
Wijnand presenteert zijn boek aanstaande vrijdag van 14.00 tot 15.00
uur in de grote zaal van wijksteunpunt Dignahof aan de Dignahoeve 174 in Amstelveen. Met een bakje kofie worden bezoekers verwelkomd. ‘De belevenissen van de oudjeswachter’ telt 202 bladzijden en
kost 17,95 euro. Tijdens de presentatie wordt drie euro korting gegeven. Voor meer informatie: www.deoudjeswachter.nl.

Perlemoer live in Bacchus
Aalsmeer - Perlemoer is de verbastering van het woord parelmoer: de
glanzende binnenkant van de aan
de buitenkant grauwe oesterschelp.
Duo Perlemoer brengt op zaterdag
3 mei de pareltjes uit het Franse repertoire van onder andere Jaques
Brel, Edith Piaf en Charles Aznavour in cultureel café in de Gerberastraat.
In het programma ‘Liedjes van de
straat in Amsterdam, Brussel en Parijs’ voert Perlemoer u van de haven van Amsterdam tot aan Montmartre in Parijs. Dit alles in een sfeer
van romantiek, passie en een vleugje weemoed, die de Parijse cave’s uit
de vijfiger-zestiger jaren doet herleven. Op accordeon speelt Wim Valenkamp en de zangeres is Desiree Schillings. Bacchus in de Gerberastraat is zaterdag open vanaf
21.00 uur. Het optreden begint rond
de klok van 21.30 uur. De toegang

is: uw gift. Voor meer informatie:
www.cultureelcafebacchus.nl

Muziek/Film
Dinsdag 29 april:
* Spelletjes, knutselen, disco en film
voor jeugd groep 3 t/m 8 in De Binding, Zijdstraat vanaf 18u.
* Nacht van Oranje in de Praam,
Zijdstraat met zanger Marc Stevens
vanaf 22u. Dresscode: Oranje.
* Koninginnenacht in Oude Veiling,
Marktstraat met Trudy en Harry en
optreden De Brulboeien v/a 21.30u.
29 en 30 april:
* Koninginnefeest in The Fifties,
Marktstraat met live-optredens.
Dinsdag Cock Zwanenburg en
woensdag Gerrit. Vanaf 20u.
Woensdag 30 april:
* Koninginnefeest voor de Praam,
Zijdstraat met optredens Jeffrey
Schenk en Eddy Walsch v/a 13u.
* Café Joppe presenteert live-muziek op Raadhuisplein v/a 20u. met
Rietveld, Hobo String Band en The
Hucksters.
* Koninginne-avond in Bacchus,
Gerberastraat met De Dippers en
mr. Boogie Woogie v/a 20.30u.
Vrijdag 2 mei:
* Film Bee Movie voor kinderen in
Bacchus, Gerberastraat v/a 13.30u.
* Dancefoundation weer live vanuit
De Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
Zaterdag 3 mei:
* Chansons van band Perlemoer in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Karaoke-avond in rookvrije The
Fifties, Marktstraat vanaf 21u.
Exposities
Tot en met 18 mei:
* Schilderijen van Judith Braun en
Hildegard Wagner-Harms in beeldentuin-galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 25 mei:
* Expositie ‘Wereld in mijn zonnebril
door kinderen op Kinderkunstzolder, Oude Raadhuis. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Tot en met 1 juni:
* Keramische objecten van Alexandra Engelfriet en schilderijen en tekeningen van Catharina van der
Werff in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.

Diversen
Dinsdag 29 april:
* Speelavond Ons Genoegen in De
Schakel, Cyclamenstraat v/a 19.30u.
Woensdag 30 april:
* Koninginnedag met kinderfeest op
Raadhuisplein, 13-18u. en live-muziek ‘s avonds van 3 bands.
Donderdag 1 mei:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* 1 Mei viering PvdA Aalsmeer met
Europarlementariër Dorette Corbey
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 van 11 tot 14u.
Vrijdag 2 mei:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 3 mei:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Maandag 5 mei:
* Films over 1945, bevrijding en koninginnedag in Oude Veiling, Marktstraat. Om 12, 13, 14, 17 en 18u. Speciaal programma om 15u.
* Bijeenkomst Postzegelver. in De
Schakel, Cyclamenstraat v/a 19.15u.
Dinsdag 6 mei:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Koffie-inloop in De Spil, Spilstraat,
zijweg Bilderdammerweg v/a 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 7 mei:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Maarktstraat voor kinderen 2-5jr.
van 15 tot 16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 8 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 14u.
Donderdag 15 mei:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein v/a 20u.

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

Afscheid postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 5 mei
komen de verzamelaars uit Aalsmeer
en omgeving dit winterseizoen voor
het laatst bij elkaar in gebouw De
Schakel in de Cyclamenstraat 70.
Het is ook de allerlaatste verenigingsavond in De Schakel.
De ‘postzegels’ hebben gelukkig in
een ander ‘album’ onderdak gevonden. Tijdens de bijieenkomst wordt
eerst even stilstaan bij het afscheid.
Vervolgens is er een leuke veiling. Niet zoals vorig jaar een grote

stockboeken veiling, maar een leuke, voor ieder wat veiling, met natuurlijk ook veel stockboeken. Als
proef zal er nog een keer een handelaar aanwezig zijn en natuurlijk
ontbreken de welbekende 5 eurocent zegelboeken niet.
Zoekt u nog iets? Kom dan eens
proeven bij de verenigingsactiviteiten. Nog geen lid, zie het dan als
‘een kat uit de boom kijk’ avond. Het
‘kijken’, evenals het bijpraten is mogelijk vanaf 19.15 uur.

Loterij Lotusbloem succes
Aalsmeer - Donderdag 17 april
heeft kinderdagcentrum de Lotusbloem een rommelmarkt en loterij
gehouden.
Het initiatief kwam vanuit de activiteitencommissie van de Lotusbloem
en de opbrengst komt ten goede
aan een nieuwe glijbaan in de gezamenlijke speeltuin.
De middag was een groot succes.
Veel mensen kwamen op de rom-

melmarkt af en er heerste een gezellige sfeer. Maar ook de superloterij trok veel bezoekers, want er waren mooie prijzen te winnen, waaronder een slenderbon, dinerbon en
slagerswaardebon. Ook werden er
mooie bloemen en planten aangeboden voor de verkoop.
De rommelmarkt heeft het mooie
startbedrag opgeleverd voor de
spaaractie van 1360 euro!

Comeback Monique Smit
start in café de Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei
heeft café de praam in de Zijdstraat
de landelijke primeur van het eerste
optreden van de zus van de Volendamse zanger Jan Smit. Na ruim
drie maanden flink gebaald te hebben, mag Monique weer aan het
werk. En dat doet de Volendamse
voor het eerst in Aalsmeer, in danscafé de Praam.
Bij de 19 jarige zangeres werd eind
vorig jaar een poliep op haar rechterstemband gevonden.

De opnamen met Monique voor het
tv-programma Kids top 20 vanuit
Aalsmeer gaan volgende week weer
van start. Ze zal daarom regelmatig in Aalsmeer zijn. Monique komt
ook optreden tijdens de feestweek
in Aalsmeer in september. Ze komt
eind mei alvast een voorproefje geven. Monique’s nieuwe single komt
op 6 juni uit, maar zal op het podium
van de Praam niet ontbreken. Op
1 mei start de voorverkoop van de
kaarten in het café in de Zijdstraat.

Eerste Popquiz in Joppe
Nieuwe bijenstal in maak
Aalsmeer - Er komt een nieuwe bijenstal op kinderboerderij Boerenvreugd. Afgelopen week is er daarom al hard gewerkt aan een sleuf
waarop de fundering aangebracht
moet worden.
Op 18 mei aaanstaande moet alles gereed zijn. Dan komt burgemeester Pieter Litjens de stal feestelijk openen. De oude stal was hevig aan vervanging toe, het hout be-

gon al aardig te rotten. De stal staat
er vanaf het begin, dus al 15 jaar.
Boerenvreugd zoekt nog mogelijkheden om de nieuwe stal via sponsoring te financieren.
Op 18 mei staat er weer een activiteit op stapel, die in het teken staat
van het 15-jarig bestaan. De mondiale rondtour houdt dan even halt in
Australië. Zie voor meer informatie
www.boerenvreugd.nl

Aalsmeer - Op zondag 11 mei, eerste Pinksterdag, zal in café Joppe in
de Weteringstraat 8 voor de eerste
keer de Joppe Pop Quiz worden gehouden. Deze popquiz zal worden
gepresenteerd door Joppe-eigenaar
Jan van Schuppen en de vragen zullen worden ondersteund door beeld
en geluid, De vragen zullen betrekking hebben op de popmuziek van
de jaren zeventig tot vandaag, dus
een brede kennis van popmuziek is
zeker welkom. Van intro’s, bandfoto’s, hitlijsten en lp-hoezen, alles zit
er bij!
De Joppe popquiz wordt gespeeld
met teams van vier personen, na en-

kele ronden zal één team de finale
mogen spelen, dit is een individuele
finale. De vier leden van het winnende team spelen dan tegen elkaar om
de titel Joppe popkenner van 2008.
Maar alsof alleen de eer al niet genoeg is, zal de winnaar ook met een
geweldige prijs naar huis gaan waar
hij of zij nog zeer lang van zal kunnen genieten.
Wil je meedoen aan de Joppe-popquiz? Geef je dan via email op bij
jan@joppe.nl. Geef je team een leuke naam en graag ook even vermelden welke personen er in het team
zitten. Wees echter wel op tijd, want
vol is vol!
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van de wethouders,
dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens: tel. 387511.
Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 13 mei en 27 mei. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387514.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de homepage
onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden
raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr
9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente
Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven
niet waar kunnen maken krijgt u daarover
nader bericht. Indien u niets van ons
heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat
uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen
van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN
UITVOERING PROVINCIE
NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200 600
of mail naar infobu@noord-holland.nl

Definitieve Beschikkingen

Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Lakenblekerstraat 2, 7 eiken;
• Locatellihof 6, 1 conifeer;
• Oosteinderweg 308, 1 blauwspar.
Datum verzending vergunning: 29 april 2008.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten
tot het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
(aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990) bij
• Ter hoogte van hoek Weteringstraat – Seringenstraat.
Op deze parkeerplaats mag alleen het daarvoor bestemde voertuig
geparkeerd worden.
Datum verzending: 28 april 2008;
Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag na bekendmaking ter inzage
bij de Afdeling Dienstverlening Voor meer informatie kunt u contact opnemen mevr. B. Hoogervorst, tel. 387 635.

Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Karekietstraat 32, het plaatsen van een berging;
• Oosteinderweg 261, het oprichten van appartementen;
• Uiterweg 34 a, het plaatsen van een boothuis met garage;
• Uranusstraat 17, het vergroten van een woonhuis;
• Werven 31, het plaatsen van een garage;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een garage/berging.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Uiterweg 323, het vergroten van een woonhuis.
Verleende bouwvergunningen

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder
kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling
of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

t/m 16 mei
t/m 16 mei

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, voor het bouwen van
een schuur/garage, Krabbescheerhof 14;

t/m 27 mei
t/m 29 mei

Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning.
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel.
0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Darwinstraat 6, het vergroten van de woning;
• Zwarteweg 149, het plaatsen van 3 vlaggenmasten;
Deze besluiten worden op 6 mei 2008 verzonden.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, te.
0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Hoofdweg 148, het verwijderen van asbest;
Deze besluiten worden op 6 mei 2008 verzonden.
		
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 18
t/m 1 mei

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Darwinstraat 6, het vergroten van de woning;
• Koningsstraat 88, het plaatsen van dakkapellen;
• Marktstraat 12, het plaatsen van een veranda;
• Zwarteweg 47, het vergroten van de woning;
• Zwarteweg 149, het plaatsen van 3 vlaggenmasten;
Verzenddatum bouwvergunningen: 6 mei 2008.

t/m 15 mei

t/m 6 mei
t/m 8 mei

t/m 8 mei

t/m 9 mei
t/m 15 mei

Verkeersbesluit: de Clantstraat t.h.v.nr. 12 t/m 24
en Copierstraat t.h.v.nr. 46 t/m 58 aan te wijzen als
woonerf d.m.v. het plaatsen van verkeersborden;
Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan
“Kudelstaart 2006”.
Kapvergunningen: Linnaeuslaan t.o. het Proefstation, 1 prunus. Beethovenlaan 120, veld 1, 12 populieren, 6 berken, 4 essen;
Mijnsherenweg 48, 1 beuk, 1 berk.
Verkeersbesluit: de Kerkweg wordt gesloten verklaard voor vrachtwagens tussen de Aalsmeerderweg en de Hogedijk, door middel van het plaatsen
van verkeersbord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990.
De borden worden geplaatst na de reconstructie
van de Kerkweg.
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 247a;
Kapvergunning: Achter Aalsmeerderweg 321,
1 esdoorn en 1 pruim;

t/m 22 mei
t/m 23 mei

t/m 30 mei

t/m 30 mei

t/m 9 juni
t/m 10 juni
t/m 13 juni

Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening
Aalsmeer 2008;
Kapvergunning: Hortensialaan 23, 3 coniferen;
Ontwerpbesluit Grondwaterwet Nuon voor
Bloemenveiling Aalsmeer;
Wet milieubeheer: een melding van Tuincentrum
Het Oosten B.V;
Verkeersbesluiten: Leeghwaterstraat 78;
Mendelstraat 88;
Uitwegvergunningen: Stommeerweg 58;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf),
5 elzen; Mozartlaan 63, 2 berken:
Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit
voor het oprichten en in werking hebben van een
gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen
aan de Zwarteweg 77a te Aalsmeer;
Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen
de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt
verklaard voor voertuigen breder dan 2,20 m..
Met verkeersbesluit nr.2008/5276 wordt de Stommeerkade tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79
gesloten verklaard voor vrachtwagens.
Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats hoek
Weteringstraat en Seringenstraat;
Kapvergunningen: Lakenblekerstraat 2, 7 eiken;
Locatellihof 6, 1 conifeer; Oosteinderweg 308,
1 blauwspar.
Beleidsregels bijzondere bijstand 2008.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 2 mei 2008
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;
• Linksbuitenstraat 41, het plaatsen van een raam;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een berging.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 9 mei 2008
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van de woning;
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een tijdelijke dam en duiker;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidsscherm.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 16 mei 2008
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 -101, het oprichten van
2 bedrijfsverzamelgebouwen;
• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Kamperfoeliestraat 35, het plaatsen van een dakopbouw op de
garage;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 23 mei 2008
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 281, het plaatsen van een verdiepingsvloer;
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een bouwplaatsvoorziening.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 30 mei 2008
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clusiusstraat 26, het vergroten van de woning en het plaatsen
van een dakkapel;
• Hornweg 291, het bouwen van een woning;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 224, het herbouwen van een woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 6 juni 2008
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Unieke tentoonstelling

Koninginne-avond wordt super!

Amstelveen - In het Congrescentrum Amstelveen is in de periode
van 30 april tot en met 8 mei de expositie ‘Koninklijke portretten: van
Emma tot Maxima’ te bezichtigen.
De tentoonstelling bestaat uit een
selectie van zeefdrukken, foto’s en
schilderijen uit de unieke privéverzameling van de Amstelvener Wim
van Kleef, die de staatsie- en andere officiële en bijzondere portretten
voor de gelegenheid in bruikleen
heeft afgestaan aan de Amstelveen-

Aalsmeer - Koninginnedag belooft
weer een superavond te gaan worden in Bacchus! Als alle gezelligheden van de dag weer voorbij zijn,
is het tijd om snel naar Bacchus te
komen. Daar spelen namelijk drie
bands die avond! Om 20.30 uur bijt
de band De Dippers het spits af. De
Dippers -ofwel De Illegale Peurders;
afgekort DIP- zijn de enige echte
bedenkers van de Aalsmeerse Pramenrace (het enige openbare evenement met toekomst)! De Dippers treden op als muziek/cabaretgroepje met veel aandacht voor de
improvisatie ter plekke. Cor Trommel is de hoofdact. Cor is de chaotische accordeonist met een enorme
aantrekkingskracht op rondborstige dames. Met zijn charismatische
voorkomen vallen de dames als een
blok voor hem. Dus wees gewaarschuwd, heren.
Als het ongeveer 21.45 uur is, zal
SNRG het podium betreden. De
vierkoppige band SNRG speelt eigen nummers. De muziek van
SNRG vindt zijn roots voornamelijk

‘Koninklijke portretten
van Emma tot Maxima’

De Dippers en mr. Boogie
Woogie in Bacchus

se Vereniging tot viering van Nationale Feestdagen (V.N.F.), organisator van de tentoonstelling. De expositie is in de periode 30 april tot en
met 8 mei dagelijks voor het publiek
geopend van 9.00 tot 17.00 uur en de
toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden op
www.vnf-amstelveen.nl. Het Congrescentrum Amstelveen is gesitueerd aan het Sandbergplein 24 in
het Stadshart, naast het Cobramuseum.

Koningskoppel wint met
gemak bij BV Hornmeer

Aalsmeer - Het koppel onder de
koppels heeft deze week toegeslagen bij buurtvereniging Hornmeer.
Eigenlijk waren ze een gelegenheids
koppel. Ben Johannessen en Miep
Bloemen. Maar door verschillende
redenen waren ze tot een koppel
gesmeed. Men begon later als normaal aan deze avond want er moest
geschoven worden met tafels om
iedereen een plaatsje te geven. Het
is het bestuur van de buurtvereniging toch maar weer gelukt om het
iedereen naar de zin te maken. Zoals gezegd, het koningskoppel Johannessen-Bloemen zegevierden
met groots overmacht (5583 pun-

ten) en verdienen alle lof met hun
uitgelezen technisch en tactisch inzicht. Op twee zijn Paul van Aalst en
Meinder van de Terp geëindigd, op
drie Jan en Krijna Verhoef met 5157
punten, op vier Henk Been en Frits
de Jong met 5072 punten en op
vijf Paul Schouten en Theo Nagtegaal met 4973 punten. De poedelprijs was voor Cor Knol en Siem
Burgers met 3770 punten. Het jokeren is gewonnen door Rina Tas met
191 punten, op twee Trudy Knol met
541 punten en. Aanstaande vrijdag
2 mei is er weer klaverjassen en jokeren in buurthuis Hornmeer in de
Roerdomplaan. Start om 20.00 uur.

RKDES zoekt handbalsters
Kudelstaart - Rkdes handbal is op
zoek naar meiden van 13 tot en met
15 jaar die willen handballen. Heb je
nog nooit gehandbald? Dan is dit de
kans om het te leren. Heb je al eens
gehandbald? Dan is dat uiteraard
geen bezwaar! Rkdes heeft goede
en enthousiaste trainers tot haar beschikking om jou enthousiast te maken voor de handbalsport. Om het
team compleet te maken zijn nog
twee of drie meiden nodig.
Bij Rkdes staat gezelligheid hoog in

het vaandel, maar dit betekent niet
dat erg graag verloren wordt. Bij de
jeugdteams ligt de nadruk meer op
teambuilding, gezelligheid en spelvreugde, maar waarbij techniek en
tactiek zeker niet uit oog worden
verloren. Er wordt op woensdag en
donderdagavond getraind. Ben je
nieuwsgierig en wil je graag een
keer komen mee trainen? Dan kun
je bellen met Diana van Kessel, tel.
0172-500890 of met Jaap Vieveen,
tel. 020-6410813.

Klaverjassen in
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 3
mei is er weer klaverjassen in De
Oude Veiling in de Marktstraat. Ook

in het singer-songwriter-genre, met
jazz-invloeden. Jan de Groot speelt
akoestische gitaar en zingt, Richard
van Wingerden doet hetzelfde, Rob
van Dalen speelt akoestische basgitaar en zingt ook en verschillende soorten toetsen en bongo’s worden ingevuld door Mark Arts. Rond
23.00 uur zal Mr Boogie Woogie deze te gekke avond afsluiten met een
lekker stukje muziek! Als een van de
weinige Europese boogie-woogiepianisten weet Eric-Jan Overbeek
rhytm & blues en boogie woogie te
vermengen tot een verrassend eigentijdse muzikale happening. Zijn
exclusieve show vol vuur, virtuositeit
en humor krijgt een breed publiek
gegarandeerd op de stoelen! Bij deze speciale Koninginnedag-special
wordt hij begeleid door onder andere Chris Clemens op gitaar en Ab
Hansen op basgitaar. Kenmerkend
voor Bacchus: veel goede muziek en
het kost niets! Bacchus in de Gerberastraat is niet groot, dus zorg dat je
op tijd komt. De zaal gaat open om
20.00 uur.
u/jij bent welkom. De aanvang is
14.00 uur. Er wordt gespeeld om een
dinerbon van 25 euro.
Het klaverjassen wordt begeleid
door Floor van Engelen. Voor informatie is hij bereikbaar via 0610498893.
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Ook van alles voor allerkleinsten

Feest in poolcafé op 29 en 30 april

Aalsmeer - Het Oranjecomité heeft
er al helemaal zin in en hopelijk jij
ook. Op koninginnedag, woensdag 30 april, staat weer een gezellige kindermiddag met tal van attracties op het Raadhuisplein op het
programma. Vanaf 12.30 uur is het
feest voor alle jongens en meisjes
tussen de twee en twaalf jaar. Er is
spectaculaire attracties, verrassende hebbedingetjes worden weg gegeven, net als snoepjes en om de
dorst te lessen staat de limonadeclown weer klaar. De allerkleintjes
kunnen ondermeer eendjes vangen,
zich uitleven op het springkussen en
in de ballenbak en een rondje mee
in de draaimolen. De groteren kunnen zich vermaken op de hinder-

Aalsmeer - In Poolcafé The Fifties
zijn er dit jaar tijdens Koninginnenacht en Koninginnedag liveoptredens van Hollandse bodem. Zowel
op dinsdag 29 april als op woensdag 30 april kunt u meezingen en
dansen op de muziek van respectievelijk de zangers Cock Zwanenburg
en Gerrit. Op dinsdag 29 april komt
Cock Zwanenburg naar het poolcafé om zijn veelzijdige Nederlandstalige repertoire te laten horen. De
IJmuidense zanger treedt vaak op
tijdens feesten en partijen in de regio en heeft ook het Aalsmeerse publiek al eens vermaakt in The Fifties.
Op Koninginnedag is het de beurt
aan Gerrit. Zijn nummers zijn vooral
georiënteerd op het Amsterdamse
Mokum. Het café is beide avonden

Karten en sumo-worstelen
30 april op Raadhuisplein
nisbaan, er komt een rodeostier op
het plein, evenals minikarts en lachen wordt het vast en zeker meer
tijdens de sumo-worstelgevechten.
Verder worden demonstraties gegeven door de brandweer en door
de handbalvereniging. Dankzij vele sponsors zijn alle attracties gratis!
Nog één ding: De organisatie kan
nog wel enkele helpende handen
gebruiken, dus meld je aan als vrijwilliger. Je krijgt eten en drinken en
hebt vast en zeker de dag van je leven. Altijd beregezellig met vrolijke
gezichten. Aanmelden, en snel, kan
bij Manon Scholte, tel. 06-12301706
of mail manon@joppe.nl. De kindermiddag op het Raadhuisplein duurt
tot 18.00 uur.

Verkoop voor kids in dorp

Hollandse muziek in The
Fifties op koninginnedag

Optocht, spelletjes en
vrijmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - De koninginnedag in
Rijsenhout begint voor de jeugd om
9.15 uur met verzamelen op de Werf.
Aan alle kinderen met een versierde
fiets, bolderkar, enz. wordt een prijslootje gegeven. Om 9.30 uur wordt,
tijdens het zingen van het Wilhelmus, de nationale vlag gehesen.
Hierna start de optocht met voorop de drumband Melomanie. De
optocht gaat vanaf de Werf richting
de Boeierstraat, Verremeer, Stuurboord, Loefzijde, via het Heermanszwet, Verremeer, Zeilhof en Tjalkplein. Hier is een korte pauze. Vervolgens via de Larkstraat, Schipperskade, Drakenstraat en Pampusstraat naar het SCW-terrein.
Gratis ijsje
Om 11.00 uur eindigt de optocht bij
de sportvereniging in het Konnetlaantje alwaar oud-Hollandse spelen voor de jongens en meisjes klaar
staan. Kinderen krijgen een spelformulier dat na inlevering recht geeft
op een ijsje. Nieuw dit jaar is een
springkussen en een echte popcornkraam! Voor de ouders en belangstellenden is de mogelijkheid
om diverse dranken en snacks, binnen of buiten op het terras, te gebruiken. Om 12.30 uur stoppen de
oud-Hollandse spelletjes en is de
trekking van de winnaars die deelgenomen hebben aan de versierde
optocht en bij aanvang een lootje
hebben gekregen.
Vlag uit in de straat
Dan volgt de trekking van de taart
onder diegene die de vlag uitgestoken hadden. Drie straten maken kans op een taart-tegoedbon.
Om 13.00 uur start de vrijmarkt voor
de kinderen op het voetbalveld bij
SCW. Ouders en begeleiders wor-

den gevraagd om niet verkochte
spulletjes na afloop weer mee naar
huis te nemen.
Toneelavond in Ontmoetingskerk
’s Avonds presenteert de toneelvereniging Hoofddorp een vrolijk blijspel, getiteld ‘Gezinsuitbreiding’. Het
is een blijspel in drie bedrijven door
vijf dames en vijf heren Als de drie
clochards Peertje, Sijs en Keizer op
zekere dag bezoek krijgen van een
notaris, staat hun wereld op zijn
kop. Keizer een miljonair? Het leven
op de straat en onder bruggen voor
altijd opgeven? Bovendien moet
Keizer, als hij voor de erfenis wil
aantreden, een zoon adopteren van
wiens bestaan hij tot dan toe geen
weet had, en zijn intrek nemen in
een adellijk slot. Nou ja, wat wil je?
Eenmaal daar aangekomen, worden
de drie in de daaropvolgende weken stukje bij beetje geconfronteerd
met hun verleden. Voor het eerst is
daar de onbekende zoon, vervolgens een tweeling en tenslotte nog
een uitgewezen Rus. Samen met de
twee aan het huis verbonden fossielen, die al sinds jaar en dag garant
staan voor een goed functionerende huishouding, zorgen zij voor een
overmaat aan allerlei verwarringen.
En wilt u weten hoe het uiteindelijk
tot één groot gezin komt en bovendien, wie de tegenwoordige eigenaar van de Moulin Rouge in Parijs
is? Laat u zich verrassen! In de pauze is er een loterij waarbij leuke prijzen mee te winnen zijn. De avond
begint om 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. Voor leden van de
oranjevereniging is de toegang vrij.
Niet leden betalen 2,50 euro, voor
een gezin wordt 5 euro in rekening
gebracht. Iedereen is hartelijk welkom!

Aalsmeer - In de Zijdstraat wordt de jeugd de mogelijkheid gegeven om geld
te verdienen door spulletjes te verkopen of muziek te maken tijdens de vrijmarkt op koninginnedag 30 april. Zorg dat je op tijd bent, zodat je nog een
mooi, opvallend plekje kan veroveren! Gegarandeerd kijkers en kopers.

Joppe bandjesavond 30 april

Hobo Stringband, Rietveld
en Hucksters op het Plein

Vrijmarkt en vermaak op
30 april in Kudelstaart
Kudelstaart - Koninginnedag wordt
aanstaande woensdag 30 april uiteraard ook in Kudelstaart gevierd.
Evenals vorig jaar concentreren de
activiteiten zich aan de Kudelstaartseweg. Rondom het Dorpshuis vindt
een vrijmarkt plaats en zijn er andere activiteiten.
In de ochtend- en middaguren kunnen alle kinderen die hun spulletjes willen verkopen plaatsnemen
voor de gebruikelijke vrijmarkt. Altijd weer goed voor een gezellige
drukte en natuurlijk tal van koopjes. De vrijmarkt wordt gehouden op
het parkeerterrein achter het Dorps-

huis. Overigens is iedereen die deelneemt zelf verantwoordelijk voor het
na afloop netjes opruimen van zijn
of haar overgebleven spullen.
Terras en muziek
Gedurende de vrijmarkt zal carnavalsvereniging De Pretpeurders in
samenwerking met het Dorpshuis
weer voor een gezellig terras zorgen, waar van een drankje kan worden genoten. Aan het begin van
de middag verzorgt het Show- en
Jachthoornkorps Kudelstaart een
speciaal Koninginnedag-optreden
voor het aanwezige publiek.

Aalsmeer - Na een hopelijk zonnige koninginnedag, volgt hopelijk op
een droge koninginne-avond, want
café Joppe presenteert vanaf 20.00
uur op 30 april een spectaculaire
Aalsmeerse bandjesavond op het
Raadhuisplein. Allereerst is niemand
minder dan de populaire band van
weleer, de Hobo String Band te zien
en te horen. De country-popband
speelt in de originele bezetting, alleen is Gerrit vervangen door een
andere Gerrit. En omdat deze Gerrit geen wasboard kan spelen, wel
accordeon gelukkig, is Cor Nieuwpoort gevraagd om het wasboard
te bedienen. De Hobo String Band
bestaat al sinds de jaren zeventig
uit Dick Kuin op zang en gitaar, Wil
Joore op bas, Leen Mulder op fiddle
en mandoline, Rob Schadd op gitaar
en autoharp en Cors Doeswijk op
zang en gitaar. Rond de jaren tachtig werd de band opgedoekt, maar
al weer enkele jaren geleden had
het vijftal toch weer podiumdrang
en werd besloten te gaan repeteren. Het klikte als vanouds en inmiddels zijn al enkele grote optredens
gegeven. Op 30 april bijt de Hobo
String Band het spits af van deze
Aalsmeerse bandjesavond, zorg dus

dat je om 20.00 uur voor het podium staat. De volgende podiumkandidaat is eveneens het kijken, luisteren en dansen waard. Rietveld is
onlangs vernieuwd, qua sound en
qua bezetting en bestaat uit Hans
Millenaar op zang en gitaar, Gerrit
Biesheuvel op accordeon en zang,
Leen Mulder op fiddle, mandoline
en zang, Hans Rietveld op drums
en zang en Twan Visser op bas. Het
vijftal brengt zowel bestaande swingende deuntjes, als nieuw heel goed
dansbaar materiaal. Muziek waar je
vrolijk van wordt of blijft! De bandjesavond kent een stevige maar bekende afsluiting. The Hucksters komen optreden en het publiek zal
verrast zijn, de band heeft eveneens
heel veel nieuwe nummers ingestudeerd. Zowel stevige rock en blues,
mooie ballads en disco-swing heeft
The Hucksters op haar repertoirelijst. Meezingen mag, want vooral
bekende hits brengen Hans op zang
en gitaar, Gerrit op keyboard, Jack
op drums, Ed op bas en Michael op
gitaar. De Joppe bandjesavond op
het Raadhuispslein 30 april duurt tot
23.30 uur en is, natuurlijk, gratis te
bezoeken. Voor hapjes en drankjes
wordt gezorgd!

geopend van 20.00 tot 01.00 uur.
Speciaal tijdens deze feestdagen is
er in The Fifties een nieuwe cocktail
te verkrijgen: de buscocktail. Hoe de
cocktail precies smaakt wordt nog
niet verklapt, maar het is in ieder geval een cocktail met een lekker vrolijk, exotisch smaakje. De cocktail is
gerelateerd aan de promotieactie
van The Fifties in het openbaar vervoer. Als u de unieke smaak van de
cocktail wilt proeven, moet u zeker
tijdens de feestdagen naar Poolcafé
The Fifties komen. De buscocktail is
namelijk alleen verkrijgbaar op Koninginnenacht, Koninginnedag en
Hemelvaartsdag. Genoeg reden dus
om deze dagen een bezoek te brengen aan Poolcafé The Fifties in de
Marktstraat 22, tel. 0297-343946.

Met zangers Jeffrey en Eddy Walsh

Groot koninginnefeest in
en voor café de Praam
Aalsmeer - Op koninginnedag,
woensdag 30 april, is het feest met
een hoofdletter in en voor danscafé de Praam in de Zijdstraat. Vanaf
13.00 uur wordt een feestelijk programma gepresenteerd met optredens van de zangers Jeffrey en Eddy
Walsh en dansen en meezingen kan
op de muziek van dj Marcel. Jeffrey
Schenk is geboren in Canada, maar
verhuisde op vierjarige leeftijd naar
Nederland. Al van jongs af aan liep
hij zingend door het huis. Hij deed
aan diverse talentenjachten mee en
maakte naam in het wereldje van
muziek. In 2000 presenteerde Jeffrey z’n eerste single en deze werd
met groot enthousiasme ontvangen.
Hij trad op met Gerard Joling en liet
onder andere van zich horen in café Bolle Jan, waar tevens René Froger zijn carrière is begonnen. Met
René Froger heeft Jeffrey ook in de
Amsterdam ArenA gezongen. “Voor
bijna 240.000 mensen. Geweldig”,
aldus de sympathieke zanger. Eddy Walsh is ook zo’n talent van eigen bodem. Als bijna tien jarige jongen kreeg Eddy een zwaar ongeluk. Hij lag vijf dagen in coma, maar
krabbelde gelukkig weer overeind.
Hij is hersteld en sindsdien is elke
dag voor de nu 36-jarige zanger als
het ware ‘gevonden’. Eddy zingt on-

der andere eens in de maand in café
Bolle Jan en dat vindt hij enig om te
doen. Mensen vermaken en z’n liedjes. “Het is altijd een feest om daar
te zingen”, aldus Walsh.
In Aalsmeer hebben beide zangers
al meerdere keren van zich laten
horen, in café de Praam en tijdens
de feestweek en nu dus aanstaande koninginnedag weer, in de Zijdstraat. Kom ook gezellig langs. De
Praam is open vanaf 13.00 uur en
het is feest tot u/jij wilt!

Feest op het Stokkeland 30 april

Schaap Pietertje krijgt fles
Aalsmeer - Zestig leerlingen van de
Jozefschool zijn op boerderij Dijkzicht geweest en hebben daar, onder andere, naar de Schoonebeekse
heideschapen gekeken en ze hebben allemaal van klein een schaapje gemaakt onder leiding van kunstenares Carla Huson. Carla is nu
in de grote bakoven in haar atelier
de schaapjes aan het bakken en op
koninginnedag, woensdag 30 april,
zijn ze klaar en kunnen ze afgehaald
worden.
Alle Jozefschool-kinderen en hun
ouders, maar ook iedereen die zin
heeft in een dierenfeestje zijn deze dag tussen 11.00 en 15.00 uur
welkom bij het atelier op het Stokkeland, in het centrum. Carla heeft

op dit moment de zorg over schaap
Pietertje. Zijn moeder is overleden
en op de ecologische boerderij van
boer Paul Bos was er geen tijd op
extra zorg te geven aan het diertje.
Pietertje is nu in goede handen van
Carla. Om 11.00 uur krijgt ie op koninginnedag de fles en je bent uitgenodigd om te komen kijken naar
het inmiddels vrolijk blatende diertje. Ook te zien zijn de kunstwerken
van de kinderen van de Jozefschool.
Om 16.00 uur mogen deze jongens
en meisjes hun schaapjes meenemen. Eerder niet, anders kunnen de
kunstwerken niet bekeken worden.
Kom een kijkje nemen op het Stokkeland. Er wacht ook een traktatie
op je!
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Handelende Brit aangehouden

‘Gemeente

als intermediair
voor duurzame energie’
Aalsmeer - De fractie van de VVD
diende afgelopen donderdag 24
april een initiatiefvoorstel waarin de
Raad de Raad het College oproept
als intermediair duurzame energie
op te treden Dat zou kunnen door
initiatief te nemen om op korte termijn een “duurzame energiemarkt”
te organiseren. Doel is de consument te begeleiden naar energiebesparende maatregelen en mogelijke
subsidies ten behoeve van CO2 reductie en gebruik duurzame energie
te ontvangen.
Tussen de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een klimaatakkoord
gesloten dat is gericht op klimaatverbetering en het realiseren van
duurzame energie toepassingen. De
gemeente is, als overheidsorganisatie het dichtstbijzijnde aanspreekpunt voor de burgers en hierin is
door de rijksoverheid een belangrijke rol toegedacht.
Extra subsidie
De gemeente Aalsmeer wil die rol
actief en ambitieus invullen om
voorlichting en mogelijkheden voor
concrete duurzame energieoplossingen onder de aandacht van haar
burgers te brengen en wil concreet
haar inwoners ondersteunen bij de
kennismaking met duurzame energietoepassingen in huis en voorlichten over betreffende subsidiemogelijkheden. De gemeente Aalsmeer
heeft op 17 april een klimaatovereenkomst met de provincie gesloten
en hierdoor komen extra subsidiegelden beschikbaar voor Aalsmeer
en haar burgers om de implementatie van duurzame energietoepassingen financieel te ondersteunen.
De gemeente Aalsmeer wil en kan
in deze de verbindende schakel zijn
tussen haar burgers en bedrijven in
hun zoektocht naar concrete oplossingen voor duurzame energie. Er

Amstelland - In samenwerking
met de Deense politie en justitie
heeft Politie Amsterdam-Amstelland
woensdag 23 april een 58-jarige Brit
aangehouden op verdenking van
handel in verdovende middelen.
Een groep Deense verdachten,
waaronder leden van een motorclub, werd eerder in Denemarken
aangehouden. Daar trof de politie
ook twintig kilo amfetamine aan. De
leverancier, een Brit die in Amster-

zijn in diverse andere gemeenten al
succesvolle, vergelijkbare duurzame
energiemarkten gehouden.
Reacties
De drie overige politieke fracties:
AB, CDA en PACT, scharen zich achter het initiatiefvoorstel. AB spreekt
van een goed voorstel en het zal
professioneel opgepakt en uitgewerkt moeten worden. Bij met name grotere gebouwen worden kansen gemist. Het is zaak dat de Klimaatafspraak in de schijnwerpers
komt te staan en AB wil ook graag
weten wat de financiële consequenties zijn. Het CDA steunt het voorstel
van harte en wijst er op dat ook het
bedrijfsleven met energie te maken
heeft. PACT is blij verrat dat de VVD
een duurzame ambitie uitstraalt. De
overheid heeft een voorbeeldfunctie en zal dat in daden moeten laten zien.
Wethouder Ronald Fransen geeft
aan dat het tekenen van de Klimaatafspraak betekent dat de gemeente Aalsmeer verplichtingen op
zich heeft genomen. De subsidiepot
waarover gesproken wordt is echter
al lang leeg dus daar valt niet veel
te halen en hij ziet dan ook niet gebeuren dat er op korte termijn een
duurzame milieumarkt kan komen.
N=201 en GreenPark Aalsmeer
zullen zo milieuvriendelijk mogelijk worden ingericht. Het zijn twee
nieuwe gebieden die vallen onder
de noemer duurzame energie.
Er zal nog wat geduld nodig zijn en
de fractie van de VVD kon een geluid van teleurstelling niet onderdrukken. Volgens de wethouder
hoeft niemand teleurgesteld te zijn.
De ene fractie ziet het graag wat
breder, de andere fractie wat sneller
maar uiteindelijk willen ze allemaal
hetzelfde en daar wordt op niet al
te lange termijn aan gewerkt en dan
zijn er wel subsidiemogelijkheden.

dam verbleef, werd op verzoek van
de Denen gelokaliseerd. De Quick
Response Unit van Bureau Zwacri
en een observatieteam van de Amsterdamse politie leidden het Arrestatieteam Zuid naar de verdachte die in het zuiden van ons land is
aangehouden.
De verdachte wordt zo snel mogelijk uitgeleverd aan de Deense justitie waar hem mogelijk een langdurige gevangenisstraf wacht.

Rampenoefening Schiphol
Burgemeester bezoekt 100-jarige

De heer Overes oudste
inwoner van Kudelstaart
Kudelstaart – In Aalsmeer blijken
nog aardig wat mensen van 100 of
ouder te wonen, maar in Kudelstaart
is er maar één en dat is de heer Overes. Vrijdag jl. bereikte hij de 100-jarige leeftijd en daarmee wordt de
eeuwling dus de oudste inwoner
van zijn dorp. Burgemeester Pieter
Litjens kwam de oud-boer feliciteren met een mooi boeket bloemen
en gelukswensen. Hij bleef ook koffie drinken met taart en praatte gezellig met de verjaarsvisite. De jarige
had het zichtbaar naar zijn zin, hoewel het wel een beetje druk was met
zoveel belangstelling. Maar ja, bij
zo’n unieke gebeurtenis hoort een
beetje drukte. Uniek is het bijvoorbeeld ook om samen met je vrouw
zo oud te worden en maar liefst 73
jaar getrouwd te zijn. Mevrouw Overes heeft dus ook al een zeer respectabele leeftijd bereikt: 98.
Het echtpaar woont in een nieuw
huis aan de Hoofdweg met op hetzelfde erf het huis van hun dochter
en haar man.
Ze woonden jaren in een huis dat
er naast stond, maar weg moest
vanwege de toegangsweg naar de
nieuwbouw van ‘Zuiderpark’. Uniek
is het zeker dat het echtpaar Overes nog zelfstandig woont, ook al
houdt hun dochter een oogje in het
zeil. Mevrouw Overes doet nog veel

zelf, maar eten koken hoort er sinds
de laatste tijd niet meer bij. Tafeltje
Dekje is hier dus een graag geziene
gast. De ouderdom komt toch met
gebreken, maar de geest werkt bij
zowel mevrouw als de heer Overes
nog heel goed. De jarige blijft actief
van geest door sudoka’s op te lossen. Deze Japanse puzzels gaan er
in als koek en de heer Overes kreeg
ze dan ook cadeau vrijdag. Zou dat
het geheim zijn van de 100 bereiken?
Misschien is het ook wel een geregeld leven, hard werken en weinig
klagen. Vroeg uit de veren schijnt
ook te helpen: de 100-jarige stapte immers ruim 60 jaar om half vier
uit bed om de koeien te melken. Zijn
vrouw hielp hem bij deze klus maar
als zij verhinderd was, moest Overes er zelfs om twee uur ’s nachts
uit. “Toen wij jong waren en thuiskwamen van het uitgaan kwamen
we hem soms tegen. Dan zei hij welterusten”, lacht hun achterwonende
dochter. Ze leerden elkaar kennen
in Hazerswoude en verhuisden naar
Kudelstaart. De boerderij stond aan
de Achterweg. Samen kregen ze zeven kinderen die voor 22 kleinkinderen zorgden. De nieuwe generatie is er ook al geruime tijd: 26 achterkleinkinderen.
Van harte gefeliciteerd namens de
Meerbode!

Schiphol - Op Schiphol is donderdagavond 24 april een multidisciplinaire rampenbestrijdingsoefening
gehouden. Deze werd georganiseerd door de Veiligheidsregio Kennemerland en Amsterdam Airport
Schiphol. Het scenario dat werd geoefend was een luchtvaartongeval
nabij of op de landingsbaan.
Deelnemers aan de oefening waren
de Veiligheidsregio Kennemerland,
met brandweerkorpsen uit Kennemerland en Amsterdam, GHOR Kennemerland (geneeskundige hulp bij
ongevallen en rampen), district Koninklijke Marechaussee Schiphol,
Brandweer Schiphol en Amsterdam
Airport Schiphol. Aan de oefening
deden 250 hulpverleners en 125 figuranten (Lotusslachtoffers en studenten van de hogeschool Utrecht)
mee.

De hulpverleningsdiensten in de
Veiligheidsregio Kennemerland zetten zich 100 procent in voor een gezond en veilig Kennemerland. Door
regelmatig te oefenen zijn hulpverleners goed voorbereid op het moment dat er echt iets aan de hand
is. Tijdens de oefening is voornamelijk de samenwerking en communicatie tussen de operationele hulpdiensten van belang.
Ieder jaar wordt op Schiphol een
multidisciplinaire oefening gehouden waarbij alle betrokken partijen de benodigde handelingen
daadwerkelijk uitvoeren. Daarnaast
houdt Schiphol regelmatig oefeningen in kleiner verband, waarbij
een ongeval of voorval ‘op papier’
moet worden afgehandeld volgens
de procedures van het Crisisbestrijdingplan Schiphol.

Extra bescherming landschap
rond Stelling van Amsterdam

Beeld uit de bevrijdingsfilm, gemaakt op 5 mei 1945 bij de vrijlating van geallieerde krijgsgevangenen uit het Karmelkooster.

Herinneringen, films en muziek

Bijzondere bevrijdingsdag
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op maandag 5 mei
vindt in de bovenzaal van caférestaurant De Oude Veiling in de
Marktstraat een bijzonder Bevrijdingsdagprogramma plaats. Er worden twee amateurfilms over de bevrijding in Aalsmeer vertoond. De
eerste film werd op 5 mei 1945 in
Aalsmeer Dorp gemaakt en toont
onder andere de vrijlating van tientallen geallieerde militairen, die als
krijgsgevangenen van de bezetters
in het Karmelklooster verbleven.
Voor hen werd tegenover het klooster een groot feest geïmproviseerd,
in de tuin van huisarts Henri Oei. Op
de bevrijde Canadezen en Tommies
kwam zoveel publiek af, dat de brug
van dokter Oei moest worden opgehaald. Vooral vrouwen stonden rijen
dik in bewondering naar de bevrijde
militairen te kijken. De film opent op
een zomerse dag op een kwekerij,
waar naar Radio Oranje of de BBC
geluisterd wordt. Op een kaart van
Rusland worden troepenverplaatsingen bijgehouden, zodat dit fragment vermoedelijk in 1943 werd gefilmd. Het radiotoestel zat verborgen in een glaskist, onder een jutezak en hooi.
De tweede film werd op Koninginnedag 1945 (31 augustus) gemaakt.
In Aalsmeer-Oost vond een gekostumeerde optocht plaats. De tafereeltjes van openluchtspelletjes tonen van weer van gezondheid blakende Aalsmeerders, een half jaar
na de hongerwinter. De beide films
zijn zwijgend en worden om 12.00,
13.00, 14.00, 17.00 en 18.00 uur vertoond.
Bijzonder gesprek
Een zeer opmerkelijk bevrijdingsprogramma begint om 15.00 uur. De
bevrijdingsfilms worden opnieuw
vertoond, nu live begeleid met muziek uit oorlog en bevrijdingstijd, gespeeld door accordeoniste en journaliste Leni Paul. Aansluitend vindt
een gesprek over de bezettingstijd
en de bevrijding plaats, met twee
bijzondere Aalsmeerse senioren, die

beiden al volwassen waren, toen de
oorlog nog moest beginnen. Mevrouw Nel Verbeek-Hulsbos (95) is
de weduwe van de verzetsman Huib
Verbeek.
In haar huis werd het illegale blad
Trouw gestencild, terwijl daar tegelijkertijd een Duitse officier ingekwartierd was. Adriaan Kamerman
(98) is de éminence grise van de
Aalsmeerse bloemenexporteurs. Hij
was persoonlijk bevriend met huisarts Oei, die zich ook voor de ondergrondse inzette en Trouw verspreidde. Oei verrichtte onder andere ook de illegale lijkschouwing op
de door Anton van der Waals op de
Uiterweg vermoordde ‘huisknecht’
Mossinkoff. Bij die lijkschouwing
in februari 1945 was ook Kamerman aanwezig. Adriaan Kamerman
weet zeer veel van het reilen en zeilen van Aalsmeer en heeft Café de
Oude Veiling nog gekend vóór 1928,
toen in het gebouw nog de producten van de Aalsmeerse teelt werden
geveild.
Historisch boek
Het gesprek met mevrouw VerbeekHulsbos en oud-exporteur Kamerman wordt geleid door journalist
Theodore van Houten, die al sinds
jaren werkt aan een historisch boek
over Aalsmeer in oorlogstijd. De
filmvertoningen vanaf 12.00 uur en
het bevrijdingsprogramma om 15.00
uur, met films, herinneringen en
muziek, zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Aalsmeer - Door een oud verbod
tot bouwen in het schootsveld van
de Stelling van Amsterdam vormt hij
nog altijd een groene buffer en een
stille rand rond de hoofdstad. Om
dit unieke gebied tegen oprukkende bebouwing te beschermen gaat
de provincie voor de omgeving van
de Stelling een provinciaal Beeldkwaliteitplan (pBkp) maken. Dit
plan werkt over de gemeentegrenzen heen. Hierdoor wordt het mogelijk om een overkoepelend ruimtelijk beleid te gaan voeren en de
herkenbaarheid van het landschap
en de Stelling voor de toekomst te
verzekeren.
Het is voor het eerst dat in Nederland een pBkp wordt ingezet voor
de bescherming van een Unescomonument. Voor de 23 betrokken
Noord-Hollandse gemeenten in de
Stellingzone biedt het Beeldkwaliteitplan bouwstenen voor het gemeentelijk beeldkwaliteitplan. Ook
hebben zij meer helderheid vooraf, waardoor bestemmingsplannen
geen onnodige vertraging oplopen.
De provincie Noord-Holland anticipeert hiermee op de komst van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(Wro), waarin provincies van het
Rijk de verantwoordelijkheid krijgen om Nationale Landschappen en
Unesco monumenten te beschermen en te verbeteren. De Stelling
van Amsterdam behoort tot beide
categorieën. De betrokken NoordHollandse gemeenten in de Stellingzone blijven hun eigen bestemmingsplannen opstellen. Nog voor
de zomer wordt in Noord-Holland
met gemeenten en andere partijen
gesproken om na te gaan hoe het
plan op regionaal en locaal niveau
verder kan gaan doorwerken.
Rinske Kruisinga, als gedeputeer-

Verdedigingswerk
De Stelling van Amsterdam is een
militair verdedigingswerk dat tussen 1870 en 1915 is aangelegd ter
bescherming van Amsterdam. De
verdedigingsring is 135 km. lang
en bestaat uit dijken met dammen
en sluizen, terreinen die onder water kunnen worden gezet (inundatie) en 42 forten. Na de Tweede Wereldoorlog deed de Waterlinie geen
dienst meer en raakte langzaam in
verval. Door de ‘Kringenwet’, welke
tot 1963 bleef gehandhaafd, mocht
er in de omgeving van een fort niet
worden gebouwd, daardoor is de
omgeving door de jaren heen groen
en ongerept gebleven. Het forteiland Pampus is het meest bekende
onderdeel van de stelling van Amsterdam. In 1996 is de Stelling toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst
van de UNESCO.

Werken aan N231 in mei
Uithoorn - In mei wordt er gewerkt
aan de N231 en omliggende wegen. Hierdoor treedt verkeershinder
op. Op een aantal momenten is de
N231 afgesloten voor verkeer. Vrijdag 16 tot maandag 19 mei is de

Rozenpenning voor Piet Kiel
Aalsmeer - Na afloop van het concert van het jarige Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer zaterdag 26
april jl. is dirigent Piet Kiel beloond
met de Rozenpenning van de gemeente Aalsmeer. De scheidende
dirigent ontving deze waardering
voor zijn jarenlange inzet voor koor-

de verantwoordelijk voor de Stelling van Amsterdam: “De deur van
de Stelling gaat niet op slot en ruimtelijke ontwikkelingen blijven mogelijk. Maar wij houden goed in
de gaten hoe de landschappelijke
en cultuurhistorische waarden het
best behouden kunnen blijven en
gecombineerd kunnen worden met
nieuwe behoeftes, zoals recreatie en
waterberging. De Stelling van Amsterdam moet beschermd zodat iedereen kan blijven genieten van deze unieke groene buffer rondom onze hoofdstad!” De provincie NoordHolland heeft de afgelopen 4 jaar
zo’n 15 miljoen euro in de Stelling
geïnvesteerd en wil in de periode
2009-2013 een soortgelijk bedrag
gaan besteden om de Stelling van
Amsterdam te restaureren en geschikt te maken voor nieuwe doeleinden.

zang in het algemeen en als dirigent
van dit koor. Piet Kiel is 47 jaar dirigent geweest van het Koninklijk
Toonkunstkoor en leidde zaterdag
het voor hem laatste concert. De
Rozenpenning kreeg de scheidende
dirigent uit handen van burgemeester Pieter Litjens.

N231 afgesloten vanwege groot onderhoud en herinrichting van de Tsplitsing met de Drechtdijk. Vanaf
vrijdag 30 mei tot en met zondag 1
juni is de N231 afgesloten vanwege
het plaatsen van een nieuwe brug.
Op de vrijdag is ook het Jaagpad,
Nieuwveens Jaagpad, Ruigekade
en Amsteldijk-zuid voor autoverkeer onbereikbaar. Mogelijk is de
N231 in de loop van zondag 1 juni
weer open voor verkeer. Op vrijdag
13 juni wordt de N231 en de aansluiting met de Amsteldijk afgesloten. Op woensdag 18 juni wordt de
N231 en de nieuwe brug vrij gegeven voor het verkeer. Voor het regelen van het brugmechanisme wordt
in die week de brug buiten spitsuren enkele malen opengezet.

Spitfire sluitstuk van verhuizing

Crash oorlogmuseum opent
over enkele maanden in fort
Rijsenhout – Luchtoorlog- en Verzetsmuseum Crash ’40-’45 neemt
zijn intrek in een wel heel toepasselijk onderkomen: het fort Aalsmeer
aan de Ringvaart bij Rijsenhout. De
gehele verhuizing van uit de loods
in Lisserbroek naar het Fort heeft
enige tijd in beslag genomen. Met
het vervoeren van de Spitfire 3W-S
– het pronkstuk van de collectie zit de verhuizing van de ‘inventaris’
er op. Over een aantal maanden zal
het museum in het Fort en de tegenoverliggende loods geopend worden.
Het vervoer van de gedeeltelijk gedemonteerde Spitfire vond afgelopen zaterdag plaats en was een toch
wel spectaculaire aangelegenheid.
Voor een groot deel bestaat het historische vliegtuig uit oorspronkelijke
onderdelen. De kist is gereconstrueerd tot een waar pronkstuk als herinnering aan andere tijden. Het museum mag trots zijn op deze Spitfire en dus werd zaterdag alle voorzichtigheid betracht om het vliegtuig op de plaats van bestemming
te krijgen. Dat viel nog niet mee,
aangezien de weg van Lisserbroek
naar Rijsenhout er een vol met ob-

stakels is. Drempels, maar ook het
bloemencorso van de Bollenstreek
gooide roet in de voortgang van de
colonne. Uiteindelijk bereikten de
Spitfire en zijn ‘gevolg’, enkele voertuigen van Keep Them Rolling, het
Fort na ruim een uur reistijd.
Crash kreeg enige tijd geleden het
bericht dat moest worden uitgekeken naar een nieuw onderkomen.
De loods in Lisserbroek, waarin het
museum sinds 2001 gehuisvest is,
moet in de nabije toekomst plaats
maken voor woningbouw. Na lang
zoeken en door welwillende medewerking van de gemeente Haarlemmermeer werd vervangende ruimte
gevonden in het Fort bij Aalsmeer. In
de aparte loods tegenover het Fort
komt een speciale tentoonstelling
over de bommenwerpers en jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog waarbij de Spitfire prominent
zal schitteren.
De afgelopen weken is met man en
macht gewerkt aan het verhuizen
van de collectie, waaronder vliegtuigmotoren en onderdelen, de vitrines, het depot, de bibliotheek en de
werkplaats.
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Beraad in vogelvlucht...
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst
op donderdag 24 april van het Beraad en de Raad van Aalsmeer passeerden weer diverse onderwerpen
de revue. Zo vond tijdens het Beraad de presentatie van het stappenplan, ook wel participatietraject
Gebiedsvisie plaats. Onder het motto “plannen maken we samen” gaan
de dames en heren politici de komende weken de wijken in en de
straat op om meningen van inwoners vast te leggen. Zij zullen zich op
drie vaste punten in Aalsmeer-Oost,
Aalsmeer-Centrum en Kudelstaart
laten zien. Elke week zal een ander thema centraal staan en hierbij
valt te denken aan de thema’s: wonen, verkeer, bedrijvigheid en groen
en water. Hoe ziet de toekomst van
Aalsmeer er uit in bijvoorbeeld 2020.
De inbreng van de inwoners kan op
allerlei manieren plaatsvinden. Niet
alleen de straatgesprekken en bijeenkomsten in de wijk zullen in het
geheel verwerkt worden. Dat geldt
ook voor schriftelijke reacties en reacties via een vaste website die zeven dagen per week en 24 uur per
dag open staat. Na verwerking van
alle gegevens zal gekeken worden
naar mogelijkheden en onmogelijkheden om een en ander in te passen en zal er een concept Gebiedsvisie worden gemaakt. De gemeente Aalsmeer zal op allerlei manieren
kenbaar maken hoe de vlag er bij
hangt met betrekking tot de aangedragen opmerkingen: huis aan huis,
via de digitale route, bijeenkomsten
en speciale Gebiedsvisiekranten en
ook de lokale media zullen, zo is de
verwachting, zowel sprekend als
schrijvend aandacht besteden aan
het participatietraject Gebiedsvisie
en het vervolg. Het zal vooral duidelijk moeten zijn dat niet alle ingebrachte opmerkingen en voorstellen
gehonoreerd zullen kunnen worden. Getracht zal worden uit te leggen waarom iets wel en waarom iets
niet haalbaar is gebleken. Uitgebreide informatie volgt binnenkort.
De hamerstukken vrijstelling ex. Artikel 19 lid 1 WRO ten behoeve van
het bouwen van een woning aan
de Oosteinderweg en het voorbereidingsbesluit N201 voor het gebied tussen het veilingterrein en de
gemeentelijke grens met Uithoorn
werden met een hamerslag beklonken met daarbij de aantekening dat
AB bij het laatste tegen stemde.
Woning(en) Bilderdammerweg
De hamerslag klonk niet voor de
vrijstelling ex. Artikel 19 lid WRO
voor het oprichten van een dubbel
woonhuis aan de Bilderdammerweg 113. Er was in eerder stadium
een inspraakreactie binnen gekomen van een bewoner van de Bilderdammerweg die van mening
was dat er slechts één woning gebouwd mag worden en dit standpunt werd tijdens het Beraad namens hem nog eens onderstreept
via mevrouw Wegbrands. De frac-

Project KCA
Het Beraad ging verder met de behandelstukken vaststellen normenkader kamerverhuurbedrijven en
besluitvorming zal plaatsvinden op
15 mei, voorbereidingskrediet voor
tijdelijke lokalen BSNO De Mikado en een initiatiefraadsvoorstel
van de VVD met de titel Gemeente Aalsmeer als intermediair duurzame leefomgeving, dit voorstel beoogt concreter vorm te geven aan
het programma Duurzame Leefomgeving. In de rondvraag vroeg de
fractie van het CDA aandacht voor
het gegeven dat KCA in het verleden voor het succesvolle project
“Ophelia aan de Poel” een subsidie van vijf duizend euro van de gemeente mocht ontvangen en tienduizend euro van de provincie. Er
staat wederom een dergelijk project
op het programma in de Historische
Tuin met de titel “Lichtemaankweker”. Hiervoor wordt deze keer geen
subsidie gegeven. Wethouder Jaap
Overbeek geeft aan dat er geen
subsidieverzoek is ontvangen. Begin
van het jaar is in het kader van fondsenwerving wel een brief ontvangen
met daarin het verzoek om sponsor
te worden maar de gemeente sponsort niet.
Aanpassen voorstel
Het behandelstuk Brede School: stimuleringssubsidie beheer De Mikado waarin gevraagd wordt in te
stemmen om een bedrag van dertigduizend euro beschikbaar te stellen ter gedeeltelijke dekking van de
kosten van een huismeester/conciërge leek het in eerste instantie
te halen. Maar dat veranderde toen
bleek dat het gegeven beheerskosten een bredere uitleg kreeg. Het
bedrag was niet alleen bedoeld
voor een huismeester/conciërge
maar ook om de exploitatiebegroting rond te krijgen en dat stond niet
te lezen in het voorstel. Wethouder
Jaap Overbeek kreeg dan ook de
opdracht van de fracties van CDA,
VVD en PACT het voorstel aan passen zodat duidelijk is waar de raad
“ja” of “nee” tegen zegt. Het plan is
volgens AB luchtfietserij. Er is helemaal niets bekend over de activiteiten. Wat moet de beheerder/conciërge gaan doen? Het onderwerp
komt in de vergadering van 15 mei
terug op de agenda.

Aalsmeerder aan het woord
in NPS documentaire
Aalsmeer - Op zondagmiddag
4 mei zendt de NPS TV op Ned. 3
(Matinee) een documentaire uit,
die deels in Aalsmeer is opgenomen. Musicoloog en schrijver Theodore van Houten vertelt daarin over
het eerste vioolconcert van Dmitri
Sjostakovitsj (1906-1975). Van Houten publiceerde in 2006 de eerste originele Nederlandse biografie van deze Russische componist,
die gebukt ging onder het Sovjetregime. De schrijver ontving hiervoor
de Hogenbijl Prijs. Van Houten beschouwt het eerste vioolconcert van
Sjostakovitsj uit 1948 als een joods
symbool. Het stuk kon in de eindfase van Stalins regime onmogelijk
worden uitgevoerd, vanwege de antisemitische campagne in SovjetRusland, die duurde van 1948 tot
Stalins dood in 1953.

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975).

ingezonden
Schildering schutting in dorp
Geachte mevrouw Coq Scheltens:
Jammer dat u zich niet goed heeft
laten informeren. Om te beginnen
zal ik u vertellen dat ik een goed
contact heb met Sander Bosman.
Mij is gevraagd om een schildering te maken op de schutting om
de bouw lokatie Zijdstraat. Dit alles
is keurig doorgepraat met de winkeliers vereniging van de Zijdstraat.
Ik heb een ontwerp ingediend met
in mijn achterhoofd dat er in deze
tijd veel oud Aalsmeer verdwijnt, het
leuk zou zijn om nog twee jaar te
kunnen genieten van dat wat ooit
was. (Wat is daar mis mee). Niets
oubollig aan. Zelf ben ik 48 jaar en
kan de graffiti wel waarderen Sander Bosman heeft mij een mailtje
gestuurd met de vriendelijke vraag
om twee maanden met zijn vrienden tijdelijk op de schutting graffiti mocht spuiten Mede ook voor wat
reclame voor zijn bedrijf www.lakaanalles.nl. (zeer de moeite waard).
Ik vind het dan ook jammer dat u
doet voorkomen dat ik hier doelbewust overheen wil gaan schilderen,

Van de hak
op de tak

ties AB, CDA, AB en PACT waren al
eerder tegen het voorstel en nemen
het voorstel weer mee terug naar de
fracties. Wethouder Ronald Fransen gaf aan dat er geen weigeringgrond bestaat omdat er inmiddels
een nieuwe wet WRO van kracht is
die weliswaar nog bekrachtigd moet
worden en deze wet laat wel toe dat
er gebouwd kan worden. Na 1 juni
wordt het verzoek weer ingediend
en dan gaat het gewoon door. “Het
is dan niet meer onze verantwoordelijkheid”, aldus de mening van de
raadsleden.

Dit is in geen geval de bedoeling De
stukken die Sander heeft ontworpen en gemaakt blijven gewoon zitten alles wat er tussen in staat daar
komt een andere schildering voor in
de plaats.
Wat overigens door tien Aalsmeerders wordt gedaan d u s v o o r
Aalsmeer door. Aalsmeer en dat
was mijn uitgangspunt! U noemt mij
iemand anders in u stuk van de hak
op de tak Als u de moeite had genomen om de kranten artikelen eens
goed te lezen dan had u kunnen
weten dat die iemand ook een naam
heeft en wel Leontien Zethof heet.
Beste mevrouw Coq Scheltens:
Sander Bosman en Leontien Zethof gaan heel goed samen. U zult
zien dat graffiti en realistisch, dus
modern en oubollig, heel goed samen kunnen. Ik kan niet anders hopen dat u eens langs wilt komen en
daarna uw ongezouten mening in
de krant wilt zetten onder uw rubriek van de hak op de tak Ik kijk er
in ieder geval naar uit...
Leontien Zethof

Mei

WVAC: “Maak knip in N201 flexibel”

Bob-model basis voor nieuw
verkeer- en vervoersplan
Aalsmeer - Een nieuw verkeer- en
vervoersplan gaat de gemeente realiseren en voor de maak hiervan
wordt een frisse, open weg ingeslagen. De inwoners worden nauw
betrokken en jl. woensdag 23 april
werd hiervoor de eerste informatieavond gehouden. Het plan van aanpak gaat via het Bob-model. Bob
staat voor beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Overigens waren niet alle aanwezigen gecharmeerd van de presentatie. Niet
zozeer wat de aanpak betreft, maar
meer over de basis van discussie die
gesteld is. De gemeenteraad heeft
reeds beslist dat de knip in de N201
er komt en dat de Noordvork aangelegd gaat worden. In de uitnodiging
van de gemeente was reeds aangegeven dat deze beslissingen geen
gespreksonderwerpen meer waren. Ed Kriek, voorzitter van de Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum, was het hier niet mee eens. Hij
vond het wel een goed moment om
de knip in de N201 nogmaals aan
de kaak te stellen. “Hoe kun je een
goed verkeer- en vervoersplan maken als je niet weet wat het effect
is van zo’n ongelooflijk ingrijpende maatregel als het doormidden
knippen van de N201?”, vroeg hij
zich publiekelijk af. De knettergekke
knip noemde hij het voornemen van
de gemeente om op deze manier in
de toekomst, als de nieuwe provinciale weg in 2011 in gebruik wordt,
te verkomen dat het oude tracé als
sluiproute gebruikt gaat worden.
Dichtslibben lokale wegen
“De huidige N201 is een belangrijke
verkeersader voor Aalsmeer en Kudelstaart. Natuurlijk rijdt er veel regionaal verkeer over dat in de toekomst over de N201 moet gaan rijden. Maar ook veel inwoners maken
van de huidige N201 gebruik, bijvoorbeeld om naar het centrum te
komen”, vervolgde de WVAC-voorzitter. Kriek gaf aan bang te zijn dat
de Kudelstaartse- en Stommeerweg, nu al een enorme drukke route, dicht zou slibben, evenals de Ophelialaan en de Hortensialaan een
grote toename van verkeer kunnen
verwachten.
De WVAC-voorzitter verweet de gemeente dat er ondanks eerdere inspraaktrajecten op dit punt totaal
niet geluisterd is naar de inbreng

van ondernemers en andere belanghebbenden. “Bij het inspraaktraject voor de kadernota Verkeer
en Vervoer hebben de ondernemers
expliciet gevraagd om de economische effecten van de knip te meten. De gemeente had hier geen interesse voor.” Vanuit de Ondernemers Vereniging Aalsmeer wordt
momenteel een Economische Visie
voor Aalsmeer gemaakt. Dit wordt
gegaan door de Kamer van Koophandel, waarbij ook de bereikbaarheid een belangrijke rol speelt. “Hier
zal”, zo sprak Kriek later in, “geopperd worden om een flexibele knip
te maken. Dicht in de spits, maar
open overdag.” Hierdoor blijft voor
inwoners het centrum bereikbaar
en slibben de gemeentelijke wegen
niet dicht. Dat de knip voor aaneenhechting van het dorp gaat zorgen, wees Kriek van de hand evenals het argument dat de knip nodig zou zijn om doorgaand verkeer
te weren. “Er zijn diverse mogelijkheden, onder andere verkeersremmende maatregelen, om dit voor elkaar te krijgen.” De WVAC-voorzitter
stelde voor de beslissing over wel of
niet een knip voorlopig open te laten. “Waarom niet afwachten?” In
een antwoord zei wethouder Ronald
Fransen dat het niet mogelijk was
om de raad te laten herbesluiten.
“De wereld draait door, de plannen
zijn gemaakt. Het massale argument om voor de knip te stemmen is
omdat verkeer dat niet in Aalsmeer
moet zijn toch de route over de oude N201 blijft rijden en dat zijn zo’n
5000 autobewegingen per dag.” Het
laatste woord van de eerste ronde
van de informatie-avond was voor
Ed Kriek. “Er is de WVAC alles aan
gelegen om te voorkomen dat deze plannen een ramp worden voor
het centrum. We zullen dan ook elke mogelijkheid aangrijpen om deze gang van zaken aan de kaak te
stellen.”
Open benadering
Voordat tot een korte pauze werd
overgegaan, kregen de aanwezigen
de mogelijkheid voorgelegd om uit
drie wijken te zien om over te discussiëren: Oosteinde, Kudelstaart of
algemener Aalsmeer met het Centrum en de Hornmeer. Eenmaal de
keuze gemaakt, nog meer ‘vrijheid’
voor de inwoners. Wat eerst aan de

orde? Vingers omhoog voor verkeerscirculatie, parkeren, openbaar
vervoer, langzaam verkeer of verkeershinder? Verkeerscirculatie won
met grote meerderheid (20 stemmen) van parkeren en verkeershinder (elk 6). Tips, opmerkingen en
oplossingen mochten gegeven worden. Geen discussie, zegje doen en
eventueel de oplossing of een alternatief geven. Het gezegde werd kort
samengevat door de gespreksleider
en daarna was weer een volgende
spreker aan het woord. Onder andere werd voorgesteld om te wachten met de aanleg van de Noordvork
tot de nieuwe N201 in gebruik is om
het verkeer snel(ler) te laten wennen aan de nieuwe route en werd
gewezen om goed te kijken naar de
grotere komst van sluipverkeer in
wijken. “Nu al duiken ze om zeven
uur ’s morgens de Hornmeer in en
dat is niet voor familiebezoek”, aldus
de heer Cor Knol. Verder werd geopperd om een rotonde te maken bij
de Van Cleeffkade, Stommeerweg
en Uiterweg, in het centrum de 30
kilometer-zone in te voeren en de
Hadleystraat weer door te trekken
en te verbinden met de aan de overzijde van de N201 liggende Begoniastraat. Nieuw, deze open benadering en als inwoner echt het gevoel
te hebben betrokken en gehoord te
worden.
Ook reageren?
Helemaal goed, het bob-model. Nu
maar hopen dat het geen papieren tijger blijft, maar dat de gegeven argumenten ook terug gaan
komen in het nieuwe Verkeer- en
Vervoersplan. De tijdsplanning tot
slot: Beeldvorming tot 21 mei, oordeel vormen tussen juni en september en besluitvorming laten plaatsvinden in oktober of november. Ook
een reactie geven over het verkeer
in Aalsmeer?
Geef aan via de website van de gemeente tegen welke knelpunten u
aanloopt in uw buurt, welke zaken u
graag wilt behouden of juist veranderd ziet. De gemeente wil graag de
meningen horen over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, openbaar
vervoer, langzaam verkeer en parkeren. Ga naar www.aalsmeer.nl/projecten. Ook de voortgang gaat op de
gemeentelijke site vermeld worden.
Door: Jacqueline Kristelijn.

WVAC-voorzitter Ed Kriek verweet de gemeente dat er ondanks eerdere inspraaktrajecten niet geluisterd is naar de inbreng van ondernemers en andere belanghebbenden.

Aalsmeer - Er zijn data die je je levenlang niet vergeet omdat het voor
jezelf een belangrijke dag was en
meestal is het meer dan een datum.
Voor iedereen is het anders doordat een aantal van de data heel persoonlijk zijn. Die koester je. Of je vergeet bepaalde data nooit meer omdat het om nooit te vergeten was, om
iets verdrietigs, om iets vreugdevols.
Of het is een ramp: Bijlmer, 11 september, brand, ongeluk, oorlog die je
nooit meer kunt vergeten. Hoe ouder je wordt, hoe meer data erbij komen.
Natuurlijk kennen we met z’n allen
een aantal dezelfde data. Neem deze
maand. Na 30 april, koninginnedagfeest, komen ze achter elkaar en de
meeste data weet je wel. 1 mei: de
Dag van de Arbeid maar ook: Hemelvaartsdag. 4 Mei herdenken we onze
oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren
we de Nationale Bevrijdingsdag. Zaterdag 10 mei: geraniummarkt in het
dorp. Zondag 11 mei is het moederdag en ook de eerste pinksterdag. 12
Mei is het tweede pinksterdag. Op
zaterdag 24 mei is de kunstroute van
11-5 van de Kudelstaartse kunstenaars. Niet vergeten. Er is voor velen ook nog een lange meivakantie.
Zo, hierbij is dit vastgelegd voor de
historie.
Mei. Pinksterbloemen, fluitekruid.
Zon. Zwoele wind, blauwe hemel,
mals gras. Eendekuikens, meerkoetjes, lammetjes. Dartel. Rood-witblauw, oranjebitter. In mei legt iedereen ei. Hoe kom je erop? Vogels.
Sappige weiden, hoewel dat steeds
minder wordt door het asfalt...
Mei is van mij, mijn hele leven lang al
heb ik dat speciale gevoel. Het ‘meimij’ gevoel. Dit jaar wordt het sterker.
Ik zit er een beetje mee, ik zal het u
uitleggen: Het heeft lang geduurd,
maar op tweede pinksterdag, 12 mei,
is mijn mijlpaal bereikt: ik word eindelijk ook eens 65. Eindelijk, maar
toch zo snel.
Ik voel nog het feestelijke 12 mei gevoel. Samen jarig met broertje Jaap.
Al om 8 uur ‘s morgens op de fiets
naar het overvolle, gezellige, winkeltje van de gebroeders Ramp aan
de Oosteinderweg, even voorbij het
Oosterbad. We gingen lekkers uitkiezen om in de klas te trakteren. Moeilijke keuze, er waren zoveel soorten snoepjes te kiezen die allemaal
in grote glazen potten zaten waarop
een zilver glimmend deksel zat. Dat
deksel ging pas open als je je keuze had gemaakt en dan werden de
snoepjes in een grote, bruine puntzak geschept. Mijn broer wist al snel
wat hij wilde, hij koos de droptoffees. Toffies, noemde je ze. Ik twijfelde tussen de toverballen, kaneelkussentjes en de oranje boontjes. Jaap
kon niet langer wachten en stapte
de winkel uit. Het deurbelletje rinkelde nog na toen hij allang verdwenen
was met zijn zak toffies. Ik koos toch
maar voor de kleine kleurige toverballetjes. Zo tegen het speelkwartier
mochten we trakteren. Zo spannend.
Broer Jaap had dan nog maar net genoeg toffies over omdat hij al van te
voren had gesnoept...
De juf kreeg een reep en vier balletjes. De kinderen in de klas kregen
twee toverballen. Ingrid was ook jarig, dus het was een lekkere oogst
voor de klasgenootjes. Daarna, in het
speelkwartier, raakte je met gemak
de rest kwijt.
Toen ik zeven jaar werd, was het 5
jaar geleden dat de Duitsers ons land
moesten verlaten. Daar herinner ik
me niets van. Ik weet nog wel dat de
koffie en de suiker op de bon waren. Op school vertelde de juf of de
meester vaak over de oorlog. In onze school, de o.l.s. in Aalsmeer-oost,
verbleven de Duitsers. En ze vertelden ons over het verzet in Aalsmeer
en over de mensen die de kant van
de vijand kozen. Alles was nog ‘vers’,
we moesten weten hoe erg het was.
Dat er een hongerwinter was en er
mensen waren die van verre op een
fiets met houten wielen kwamen om
voedsel te halen. Onderduikers. Ook
daar werd over verteld. Op 4 mei herdenken we de Aalsmeerse jongens
die sneuvelden en denken we aan alle andere mensen over de hele wereld die nog steeds in oorlogen sneuvelen.
Ik heb geleerd wat vrede betekent.
Die vijfenzestig jaar zijn zo snel voorbij gegaan. Te snel. Er is zoveel moois
geweest en zoveel pijn en verdriet.
Niet stil staan, maar doorgaan, ook al
is het je laatste mijlpaal. Mei is mooi.
Het ruikt lekker, bijna alles bloeit. En
er is oranje in de lucht.
Coq Scheltens

Inbraak woning

Aalsmeer - Op woensdag 23 april
is ingebroken in een woning aan de
Legmeerdijk. Aan de achterzijde van
het huis hebben de inbrekers een
ruit ingeslagen. De gehele woning
is doorzocht. Onder andere zijn de
dieven er met twee ipods vandoor
gegaan.
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Nieuwe aankleding straalt heel veel warmte uit

Interieur Hizi Hair mag
weer gezien worden!
Aalsmeer - Het is de komende week precies een jaar geleden
dat Romy Kaus en haar team vestiging 47 van de keten Hizi Hair openden in de Ophelialaan. Hizi Hair is
een keten van meer dan 50 moderne kapsalons, waar service en aandacht hoog in het vaandel staat. Het
afgelopen jaar is echter gebleken
dat dit alleen kan als de werkruimte
zich hiertoe leent. Dit bleek niet helemaal het geval te zijn en besloten
werd de kapsalon een eigentijdse
uitstraling te geven die bij het Hizi
Hair concept past. Alle bouwwerkzaamheden zijn inmiddels achter de
rug en vrijdag 18 april was het zover
dat de vernieuwde kapsalon zich
in alle schoonheid kon tonen. Het
resultaat is verbluffend te noemen
en de redactie heeft geprobeerd in
woorden te vatten wat de bezoeker
kan ontdekken en mag verwachten
in de kapsalon.
Zonder afspraak
Bij Hizi Hair wordt uitsluitend zonder afspraak gewerkt en daarbij
wordt er alles aan gedaan om de
wachttijd te beperken. Toch zal er
af en toe wat geduld betracht moeten worden en dan kan de bezoe-

ker plaatsnemen aan de wachttafel. Hier wordt vervolgens een heerlijke espresso, cappuccino, thee of
andere consumptie geserveerd en
kan er een keuze gemaakt worden
uit een breed scala aan kwaliteitstijdschriften en actuele modellenboeken. Wanneer de bezoeker aan
de beurt is om geholpen te worden,
wordt hij of zij opgehaald door de in
de kleuren zwart en fuchsia geklede
Hizi Hair Stylist die hem of haar gaat
behandelen.
Voordat er ook maar iets gedaan
wordt zal samen met de stylist eerst
doorgenomen worden welke wensen er zijn. Van alles wat besproken is wordt een aantekening gemaakt op een formulier, zodat direct
inzichtelijk is wat de kosten zullen
zijn. Geen vervelende verrassingen
achteraf dus. Voor aanvang van de
behandeling wordt het haar bij Hizi Hair altijd gewassen en dat vindt
plaats achter in de kapsalon. Een
heerlijke wasmassage is hierbij inbegrepen. Aan de hand van het type haar, de staat waarin het verkeert en de behandeling die er is
gekozen, wordt een keuze gemaakt
uit een van de verzorgende baden
van Kérastase. Met een ontspan-

nen hoofdmassage wordt het haar
door het bad ontdaan van vervuilende stoffen en krijgt het de beste voeding. Bij Hizi Hair is men zich
er van bewust dat een kapsel moet
aansluiten bij de mode van vandaag
en de persoon in de stoel. De medewerkers van Hizi Hair volgen de
mode op de voet en zijn volledig op
de hoogte van de laatste trends en
haarkleuren en kunnen de bezoeker
dan ook prima adviseren. De kennis en de technische vaardigheden
worden up-to-date gehouden in het
eigen opleidingscentrum in Haarlem. Naast de reguliere knip-, kleuren vormbehandelingen is het ook
mogelijk de baard te laten bijknippen of alleen het haar te laten stylen of opsteken. Vraag naar de mogelijkheden
De beste producten
Hizi Hair werkt al jaren met de kwaliteitsproducten van Kérastase en
L’Oréal Professionel. De ervaring
heef geleerd dat deze reeks sublieme producten voor het mooiste resultaat zorgen. Hizi Hair gebruikt deze topproducten niet alleen
maar verkoopt ze ook en de stylist die de bezoeker behandelt kan

Overweldigend jubileumconcert
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - In een geweldige ambiance heeft het Toonkunstkoor afscheid genomen van zijn dirigent.
Ondanks het begin van de meivakantie was de zaal goed gevuld en
lieten de vliegtuigen de concertgangers grotendeels met rust.
Nadat de voorzitter de toehoorders op het bijzondere van dit concert had gewezen, het koor bestaat
125 jaar en neemt na 47 jaar af-

scheid van de dirigent, werden onder luid applaus de dirigent en de
solisten verwelkomd. Met een helder ‘Kyrie’ begon daarna de ‘Grosse Messe’ van Mozart, gevolgd door
het ‘Gloria’ waarin de verschillende koorpartijen in galop achter elkaar buitelden. Het koor slaagde erin het heel helder te laten klinken.
De prachtig klinkende sopraan Ellen
Schuring vertolkte daarna het ‘Lau

damus te’ op ontroerende wijze. De
moeilijkheidsgraad ligt in deze mis
zeer hoog in de dubbelkorige delen
‘Qui tollis’ en ‘Osanna’. Het koor liet
hierin horen dat het zeer gedisciplineerd kan zingen. De vier solisten
waren bijzonder goed op dreef in
het ‘Quoniam’, terwijl sopraan Diane Verdoodt haar enorme bereik ten
gehore bracht in ‘Et incarnatus est’.
Dat het publiek genoot bleek in het

precies vertellen hoe de producten te gebruiken en wat er nog allemaal meer mogelijk is met de styling van het haar. De bezoeker die
in de spiegel van de kapper kijkt zal
het met de redactie eens zijn dat de
fraaie lijsten om de spiegels een bijzonder effect geven en dat geldt zeker ook voor de kleurige Boeddhabeeldjes. Op subtiele wijze wordt
hierdoor kleur gegeven en dat geldt
ook voor de loper op het middenblok in de kapsalon. Vermeldenswaard is nog dat het met de Hizi
Hair Card nog meer genieten is van
mooi haar. Aanschaf geeft recht op
maar liefst een jaar lang 10 procent
korting op elke behandeling en 20
procent korting op alle producten.
Daarnaast worden houders van de
Hizi Hair Card verrast met extra aanbiedingen en speciale arrangementen. De ervaring leert dat de kosten
van de kaart (11,95 euro) snel zijn
terugverdiend, soms al na twee bezoeken. De kaart is persoonlijk maar
kinderen (tot 12 jaar) van de houder
genieten dezelfde voordelen. Weer
genieten van mooi haar is de slagzin
bij Hizi Hair en Romy Kaus en haar
team zorgden hier het afgelopen
jaar al voor en zullen dat in de toekomst blijven doen. In verband met
de heropening wordt tot en met 31
mei 2008 nog een actie gehouden.
Voor heren geldt dat zij voor knippen, stylen en een L’Oréal Professionel stylingproduct slechts 19,95
euro neer hoeven te tellen. Voor dames geldt dat zij voor knippen, drogen en een shampoo van Kérastase slechts 22,95 euro kwijt zijn. Deze actie is ook geldig voor Hizi Hair
Card houders.
Actie Warchild
Maar Hizi Hair doet meer. Alle vestigingen van de landelijke keten
hebben begin deze maand een actie gehouden om Warchild te steunen. Hizi Hair heeft hier een partnerschap gesloten met de bedoeling de organisatie blijvend te ondersteunen met diverse acties. In
verband met de verbouwingswerkzaamheden moest de vestiging in
Aalsmeer de actie uitstellen maar
afgelopen zaterdag 19 april is deze
actie alsnog gehouden.
De combinatie heropening en actie viel mooi samen en de omzet van
het knippen van de gehele dag, een
bedrag met vier cijfers voor de komma, kwam ten goede aan de actie
Warchild. Landelijk was al een bedrag van 34 duizend euro bijeen geknipt. Hizi Hair aan de Ophelialaan
is zes dagen per week open en de
openingstijden zijn alsvolgt: maandag van 11.00 tot 18.00 uur, dinsdag
tot en met donderdag van 09.00 tot
18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 21.00
uur en zaterdag van 08.30 tot 16.30
uur. Hizi Hair is telefonisch bereikbaar via 0297-325161 en meer informatie is vinden op: www.hizihair.nl.

enthousiaste applaus voor de pauze. Na de pauze genoot het publiek
van de symfonie ‘Lobgesang’, dat
begint met een instrumentaal deel,
waarin het RBO Sinfonia haar kunnen toonde. Van ragfijne pianissimo klanken tot opzwepend fortissimo geweld. Het koor deed daarna
van zich horen in ‘Alles was Odem
hat, lobe den Herrn’, een lofzang gebaseerd op woorden van de laatste
psalm. Krachtig klonk het koor in
het eerste deel waarna het dameskoor de sopraan begeleidde in het
tweede deel ‘Lobe den Herrn meine
Seele’. Schitterend klonk dit deel in
de aandachtig luisterende Bloemhof. Het mannendeel van het koor
was daarna aan de beurt met het
schitterende ‘Sagt es die ihr erlöset
seid’. Smekend vroeg daarna tenor
Ludwig van Gijsegem of de nacht al
voorbij was en het koor antwoordde
met ‘Die Nacht ist vergangen, laszt
uns anlegen die Waffen des Lichts’.
De symfonie werd afgesloten met
een lofzang ‘Danket dem Herrn und
preiset Seine Herrlichkeit’. De zaal
antwoordde met een ovationeel applaus. Burgemeester Pieter Litjens
had na afloop nog een verrassing
voor dirigent Piet Kiel jr. vanwege zijn grote verdiensten voor het
koor en de Aalsmeerse gemeenschap overhandigde hij de Rozenpenning aan de dirigent. Een mooie
afsluiting van een grandioos concert. Aalsmeer zal Piet Kiel jr missen, maar zijn opvolger Michel Berendsen staat al vol ongeduld te
trappelen. Hij zong zelfs mee met de
bassen in het koor.
Cees Stieva

De Oude Veiling organiseert
meezing-Koninginnenacht

Harry Verhoef en Trudy Buchner

Aalsmeer - Dinsdagavond 29 april
zal De Oude Veiling de verjaardag
van de koningin inluiden met een
avond live-muziek! Harry Verhoef,
Trudy Buchner en De Brulboeien
verzorgen een meezingavond. Het
is ruim een jaar geleden dat Trudy
en Harry en De Brulboeien in De
Oude Veiling hun meezingkunsten
vertoonden en het publiek verrasten met veelsoortig Nederlandstalige muziek.
De Brulboeien bestaat voornamelijk
uit de mannen van het Aalsmeerse

smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ en staan bekend om hun meezingers en zeemansliederen. Harry
en Trudy hebben een zeer uitgebreide collectie Nederlandstalige muziek en die willen zij graag aan de
Aalsmeerders laten horen en meezingen mag! Kom dinsdagavond
naar De Oude Veiling in de Marktstraat! Harry en Trudy nemen rond
21.30 uur de microfoon ter hand.
Op koninginnedag is De Oude Veiling geopend vanaf 11.00 uur. Ook
het terras is open.

Gift jarige Kinderhof voor
ook jarige kinderboerderij
Aalsmeer - Tijdens de viering van
vijf jaar Kinderhof zaterdag 19 april
is een envelop met inhoud overhandigd aan de eveneens jarige kinderboerderij. Boerenvreugd heeft een
bedrag gekregen van 100 euro.
De kinderen, begeleiders en directie van Kinderhof hopen dat het geld
bestemd wordt voor voorlichtingsmateriaal voor kinderen. “Met de
peuters van Kinderhof en met kin-

deren van de buitenschoolse opvang gaan we er regelmatig op bezoek. Zelfs in een schoolvakantie
met de bus vanaf andere locaties”,
verduidelijk directeur Miekje Hoffscholte. “Kinderhof maakt dus goed
gebruik van de kinderboerderij in
Aalsmeer.”
De envelop heeft zij overhandigd
aan Hubert van Schaik, voorzitter
van Boerenvreugd.

Bekir Tandartspraktijk heeft
versterking gekregen
Aalsmeer - Het is inmiddels alweer bijna vijf jaar geleden dat Bekir
Tandartspraktijk zich in de Schoolstraat vestigde. De praktijk mocht
zich, naarmate de tijd vorderde, verheugen in een steeds groter wordende belangstelling en onlangs
werd besloten om met de praktijk te
verhuizen naar de overkant van de
straat. Op de hoek van de Weteringstraat en de Schoolstraat kwam het
pand waar Van Nieuwkoop Makelaars was gevestigd vrij en na diverse bouwwerkzaamheden werd het
interieur omgebouwd tot een tandartspraktijk. Bij binnenkomst heet
Annemarie, zij verzorgt de receptie en de administratie, de bezoeker
welkom en hier is tevens de wachtruimte gelegen. Bekir Tandartspraktijk beschikt over twee behandelkamers die aan alle hedendaagse eisen voldoen. Tandarts Bekir
Kurkcu heeft sinds 1 april versterking gekregen van tandarts Quinten Kunst. Deze laatste is woonachtig in Aalsmeer en werkte voorheen
in Zoetermeer en was op zoek naar
werk dichterbij huis. Naast de tandartsen Bekir en Quinten zijn ook de
assistent tandartsen Carla en Guda
werkzaam in de praktijk.
De werkzaamheden van het erva-

ren team bestaan uit controles, het
plaatsen van kronen en bruggen
en vullingen en zeker vermeldenswaard is dat de affiniteit met kinderen bijzonder groot is.
Op gemak stellen
Een belangrijk gegeven hierbij is,
dat de kinderen zich op hun gemak moeten worden gesteld alvorens de behandeling begint en daar
wordt heel veel aandacht aan gegeven. Het vizier is er verder op gericht
om op esthetische wijze te werken
aan realisatie en behoud van een
mooi, gezond en sterk gebit. Verder is er ook veel aandacht voor
protheses en implantaten en daartoe wordt nauw samengewerkt met
Dentalmind Tandtechniek in Zoetermeer. Goed overleg, patiëntencontact en wederzijdse terugkoppeling
is het recept voor een goed eindproduct en een goede samenwerking.
Bekir Tandartspraktijk hanteert de
volgende openingstijden: maandag
tot en met donderdag van 08.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur en kan nog steeds nieuwe patiënten inschrijven. De praktijk is gevestigd op het adres Weteringstraat 3 en het telefoonnummer
is 0297-329995.

Tandarts Quinten omringd door vlnr: collega’s Bekir, Carla en Guda.

Gouden Kooi bruiloft
verzorgd door ‘t Farregat
Aalsmeer - De bruiloft van Huub
en Clair is op culinair vlak verzorgd
door het Aalsmeerse restaurant-eeterij ‘t Farregat. Om een idee te krijgen van wat de gasten op de bruiloft
voorgeschoteld kregen, heeft chefkok Roger van Norde een week geleden proef gekookt tijdens een intiem dineetje voor Huub en Clair. Al
eerder maakte Richard Dekker, restauranthouder, acte de présence in
de Gouden Kooi.
Op valentijnsdag werden twee bewoners van de Gouden Kooi getrakteerd op een diner op grote hoog-

te namelijk in een hete luchtballon
boven de Gooise villa. Dekker verzorgde dit culinaire ‘hoogstandje’
om op bijzondere wijze de nieuwe
kaart van ‘t Farregat te presenteren.
Eeterij ‘t Farregat is drie jaar geleden
overgenomen door Richard Dekker
en is sindsdien bezig aan een opmars in het culinaire Aalsmeerde
landschap.
Restaurant-eeterij ‘t farregat aan de
Oosteinderweg is zeven dagen per
week geopend, reserveren is aan te
bevelen en dit kan via telefoonnummer 0297-324477.
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RKDES bindt ook Abcoude
aan de zegekar
Kudelstaart - De allerlaatste wedstrijd van dit seizoen van deze competitie was voor RKDES thuis tegen
Abcoude. Uit was er na een bikkel
gevecht gewonnen met 0-1 door
een goal van Bart-Jan van der Jagt.
Het was heerlijk weer zondag en gezellig druk op sportpark Calslegen
waar ook het D toernooi gespeeld
werd. Eddy Jansen, nog steeds niet
echt fit, nam op de bank plaats. Per
slot van rekening mocht er geen enkel risico genomen omdat ook nog
de nacompetitie er aan komt. Ook
Ibra El Ahmadi moest geschorst
toekijken, zodat Bart-Jan van de Jagt doorschoof naar voren, evenals
Robin Spaargaren. Des en Abcoude maakten er een leuk potje van
met Des de boven liggende partij.
De Afas/v Berkel combinatie combineerde er lustig op los en was regelmatig gevaarlijk voor de goal zonder dat nog het net werd gevonden.
Een vrije trap van Bart-Jan vd Jagt
spatte onderkant lat er weer uit en
er waren nog wat leuke kansen.
Pas in de 36ste minuut werd het 10, een prachtige aanval werd met
een hard diagonaal schot in de linker beneden hoek afgerond door
Jeffrey Stravers en nog geen minuut later leek de wedstrijd beslist
toen Nick Spaargaren wederom een
fraaie aanval afrondde in de rechter beneden hoek, 2-0. Voor de rust
kreeg Robin van der Steeg geel en
bleef na de rust in de kleedkamers,
evenals de licht geblesseerd geraakte Robin Spaargaren. Hun vervangers waren Gijs Lentjes en Marco van de Jagt. Tweede helft een
ander beeld, Des geloofde het wel
en liet Abcoude komen wat leidde
tot een penalty, nadat er door een
Des speler geduwd zou zijn. Aan-

gezien de scheidsrechter alles behoorlijk goed zag zal hij ook dit
keer wel gelijk gehad hebben, het
werd 2-1. Dat was nog niet zo erg
maar een paar tellen later kreeg Kudelstaart weer een pingel tegen,
nu voor het onderuit halen van een
speler en wederom werd deze benut, 2-2 en dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Maar daarna zette
Des toch weer een tandje bij en eigenlijk met speels gemak kwam de
3-2 op het scorebord. Mark Pothuizen soleerde fraai over links en zetten Jeffrey Stravers voor de keeper
en die scoorde zijn tweede. 3-2 Was
tevens de eindstand. Nu gaat de nacompetitie gespeeld worden.
Deze begint met een uitwedstrijd
waarschijnlijk tegen Hoogland uit
Amersfoort op donderdag 8 mei met
de return op sportpark Calslagen op
maandag tweede Pinksterdag om
14.00 uur. De competitie zit er op
met een prachtige tweede plaats en
met nog een uitstekende kans op
promotie via de nacompetitie. RKDES kan gerust stellen dat Rob Wever er, na een slecht begin, toch een
goed spelend team van heeft gemaakt waarin vooral de collectiviteit
voorop stond.
Topscoorder is Roald Pothuizen met
14 goals en wat de ‘harde kern’
betreft mag Bart-Jan van de Jagt de titel “speler van het jaar krijgen”. RKDES speelde met de volgende spelers: Ivo Peeters, Bas den
Daas, Robin vd Steeg(46 Gijs Lentjes) Jeffrey Stravers, Mo El Ahmadi,
Jochem Kok, Robin Spaargaren(46
Marco van de Jagt) Mark Pothuizen,
Bart-Jan vd Jagt, Nick Spaargaren,
Roald Pothuizen
Eppo

Schaakclub Aalsmeer
door naar de bekerfinale!
Aalsmeer - Dankzij een knappe
2,5-1,5 overwinning op het team van
De Vennep heeft het bekerteam van
SC Aalsmeer zich weten te plaatsen voor de bekerfinale. Het team
uit Nieuw Vennep had vier sterke
spelers opgesteld, dus het beloofde verre van een makkie te worden. Willem Hensbergen had tactisch plaatsgenomen aan het vierde
bord en won vrij soepel in de aanval.
Willem offerde een pion voor aanval,
waarna zijn tegenstander eerst de
weg kwijtraakte en vervolgens ook
nog wat stukken links en rechts. 10. Christopher Brookes op het tweede bord had een zware avond. Zoals gewoonlijk probeerde het jonge talent de partij scherp op te zetten en vol op de aanval te spelen.
Zijn tegenstander was echter goed
op zijn hoede en bouwde een solide stelling op.
Na ruil van zwarts slechte loper
werd Christopher steeds verder teruggedrongen. Toen de vijandige dame zijn stelling binnendrong
was het bekeken. 1-1. Joran Donkers deed het rustig aan. Links en
rechts werden wat stukken geruild
en er ontstond een wisselend eindspel. Joran leek wat minder te staan,

maar dat is juist waar de kracht van
Joran ligt. Voor zijn tegenstander
het goed en wel doorhad waren de
bordjes verhangen. Een vrijpion van
wit bleek juist een zwakte, waardoor
actief kon worden. Hij buitte het optimaal uit en wist de winst naar zich
toe te trekken. Zoals gewoonlijk was
clubkampioen Erik Korenwinder het
langste bezig. In een ingewikkelde
partij leek hij steeds net iets beter te
staan. Maar net op het moment dat
de punten verdeeld moesten worden waren zowel hij als zijn tegenstander in hoge tijdnood en was het
billen knijpen geblazen. Uiteindelijk zat er voor beide heren weinig
anders op dan de vrede te tekenen.
Hierdoor haalde de Aalsmeerse heren het beslissende halfje binnen en
gaat ze door naar de bekerfinale.
Uitslagen 27ste ronde clubcompetitie:
Arie Spaargaren-Gerrit Harting
rem
Bart Auée-Clemens Koster
0-1
Jan van Willigen- Koen Beentjes 1-0
Han Carpay-Ron Klinkhamer
0-1
Rob van Haaften-Hans Pot
rem
Cees Verburg-Jan v.d. Laarse
rem
Tom v.d. Zee-Elham Wasei
rem
Jos Bakker-Thierry Siecker
1-0
Marco Hutters-Ahmadshah Ebadi 0-1

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 mei
AALSMEER
Aalsmeer 5-RAP 10
L.vogels Vet. 1-Aalsmeer Vet. 1.
Pupillen
Alliance’22 D1-Aalsmeer D1
Aalsmeer D3-SDZ D6
Roda’23 E3-Aalsmeer E1
Pancratius F3-Aalsmeer F1
R.K.A.V.
RKAV 2-Terrasvogels 1
Chabab Vet. 1-RKAV Vet. 1

12.00 u.
14.00 u.

13.15 u.
12.00 u.
11.45 u.
10.15 u.

14.00 u.
14.30 u.

Junioren
RKAV C2-Zuidvogels C3

14.30 u.

Pupillen
SDZ D4-RKAV D3
RKAV F6-AGB F2

12.30 u.
9.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
Bl.Wit A’dam D6-RKDES D3
Buitenveldert F6-RKDES F3
Swift F5-RKDES F5

11.00 u.
11.00 u.
9.00 u.

Dames
Marken DA 1-RKDES DA 2

11.15 u.

S.C.W.
SCW 4-RAP 5
SCW Vet. 2-Amstelveen Vet. 2
SCW Vet. 3-Kon. HFC Vet. 5

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
VVC A1-SCW A1
BSM B1-SCW B1
United/DAVO C1-SCW C1

14.30 u.
12.00 u.
12.30 u.

Meisjes
Zwanenburg MC 1-SCW MC 1
HBOK ME 1-SCW ME 1

12.00 u.
11.00 u.

Zondag 4 mei
R.K.A.V.
ABN/AMRO 8-RKAV 7

14.30 u.

Junioren
Pancratius A4-RKAV A2

14.00 u.

R.K.D.E.S.
De Germaan B1-RKDES B3

10.00 u.

Midgetgolfbaan zaterdag gesloten
Aalsmeer - Op zaterdag 3 mei
worden op de midgetgolfbaan van
Aalsmeer teamwedstrijden verspeeld voor district west afdeling
lang.
Teams bestaande uit 4 of 5 personen uit Aalsmeer, Ridderkerk, Baarn,
Zoetermeer en Lexmond, treden tegen elkaar aan voor de derde wedstrijd van dit seizoen.
Te Lexmond en Ridderkerk is er al
een onderlinge confrontatie geweest.

De strijd begint om 9.30 uur. Vier roden staan op het programma. Tijdens deze wedstrijd is de baan voor
recreatief midgetgolf gesloten.
Op zondag 18 mei organiseert midgetgolfclub Aalsmeer voor leden
en recreanten het Open Aalsmeers
kampioenschap. Aanvang 10.00 uur.
Kosten 2,50 euro per deelnemer.
Aantal ronden drie.
Opgeven kan op de baan, tel. 0297340433 of bij de wedstrijdleider,
Gerrit Splinter, tel. 0297-329919.

Tafeltenniscompetitie

Ruime overwinningen voor
Bloemenlust 2, 3 en 4

Tom Keijzer en Peter Roubos met fles Sconebier.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Tom Keijzer wint het
belofteschema Poel’s Eye
Kudelstaart - Op vrijdag 18 april
werd, zoals gebruikelijk, het toernooi na de poulefase opgedeeld in
twee schema’s. De winnaarsronde, waar Floortje van Zanten oppermachtig was en het schema der beloftes. In dit schema probeerden vele heren de felbegeerde fles Sconebier in de wacht te slepen. Om dit
te bewerkstelligen moet echter wel
de finale worden gehaald. En dit is,
ook in de ronde der beloftes een hele opgave.Peter Roubos behaalde in
zijn vijfde optreden bij Poel’s Eye
een prima resultaat.
De fles Sconebier eisde hij op door
de finale te behalen. Albert Geleijn,
Michel Baart en niemand minder
dan Lex Nijp waren niet in staat Peter een halt toe te roepen. De tegenstander van Peter in de finale was
Tom Keijzer. Tom moest in een poule des doods de winst laten aan René Kruit en Edward Steggerda. Maar
eenmaal belandt in het schema
der beloftes ging hij helemaal los.
De wedstrijden die Tom in de poule voor zijn kiezen kreeg waren representatief voor de rest van Tom’s
toernooi.
Eerst trof hij Rinus Jurka gevolgd
door Huib Gootjes en Willem Monsees. Drie moeilijke wedstrijden. In
de halve finale was het Johan Miedema die het veld moest ruimen.
Ondanks dit verlies overigens een
prima toernooi voor Johan. Maar
Tom ging door naar de finale. Deze
wist hij te winnen van Peter waar-

door 6 punten voor de ranking en
een fles Sconebier zijn deel waren.
Nog vier te gaan
Met nog vier toernooien op de kalender dit jaar is er met betrekking
op de ranking nog veel mogelijk. Bij
de dames lijkt het een kwestie van
tijd voordat Margreet Nijp het kampioenschap opeist. Zij heeft nog 5
punten nodig voordat het kampioenschap een feit is.
Bij de heren is alles nog mogelijk.
John Buis voert trots het schema
aan maar Ben Blokhuizen volgt op
slechts één punt. Ook de strijd om
een plek in de top 10 is erg spannend. En om nog maar eens te benadrukken hoe moeilijk het is om
de top 10, 20 of zelfs 30 te halen;
er hebben dit seizoen in totaal maar
liefst 201 heren deelgenomen aan
een Poel’s Eye toernooi.
De stand ziet er momenteel als volgt
uit: 1. John Buis 2. Ben Blokhuizen 3. Floortje van Zanten 4. Dennis
Meijer 5. Mimoun Haouli en Danny Zorn 7. René Kruit 8. Tim Maas
9. Christopher Brouwer 10. Lex Nijp.
Dames: 1. Margreet Nijp 2. Marieke
van Zanten 3. Jolanda Heijsteeg 4.
Petra Olijerhoek 5. Ireen van Graas
6. Louise Jurka 7. Corina Monsees 8.
Daisy den Hollander 10. Henny Taal
en Angelique Maarse
De volgende speelavond is op vrijdag 2 mei. De inschrijving sluit om
19.45 uur en deelname kost drie euro. Minimum leeftijd is 15 jaar.

Wedvlucht Nijvel

Mooie prestatie duif van
John van Duren
Aalsmeer - Op zaterdag 26 april
werd de wedvlucht Nijvel vervlogen.
Er waren voor dit concours 507 duiven ingekorfd bij P.V. de Telegraaf.
Heeft u interesse om eens te komen
kijken?
Op elke vrijdagavond vanaf 19.00
uur bestaat deze mogelijkheid in het
clubgebouw aan de Dreef 1a.
Jong en oud is van harte welkom
en de koffie staat klaar. De duiven
werden gelost bij een kalme z.z.w.
wind. De snelste duif viel deze keer
bij John v. Duren.
Met een snelheid van net 100 kilometer per uur meldde het beestje
zich na een vlucht van 190 kilometer
bij zijn baasje.

Een mooie prestatie.
De uitslag:
1. J. v. Duren. 2. R. Koers. 3. V. Leeuwen-v. Grieken. 4. C. v. Vliet. 5. D.
Baars. 6. C. Voshart. 7. G. v.d. bergen. 8. Hespe en Spook. 9. J. Vijfhuizen. 10. Comb. v. Ackooy. 11. M.
de Block. 12. A.W. Kok. 13. Comb.
Wiersma en zn. 14. A. v.d. Wie. 15. P.
v.d. Meyden. 16. J.A. v. Dijk. 17. Th.
v.d. Wie. 18. J. Kluinhaar en dr.
Stand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet
2341 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan
2211 pnt
3. Bosman Kassenbouw
2042 pn
4. Oerlemans Confectie
2017 pnt
5. A.A. Sloopwerken
1887 pnt

Goed seizoen Oceanus
waterpoloërs afgesloten
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
het waterpoloseizoen afgesloten. De
waterpolo afdeling van de Aalsmeerse vereniging Oceanus kan daarbij terugkijken op een goed seizoen.
Bijna alle teams eindigde in de bovenste regionen van hun competitie
en de Heren 1 en de Jongens
Onder 19 wisten zelfs als kampioen
uit de bus te komen. Het team van
Jongens
Onder 19 won afgelopen weekend
met maar liefst 25-1 van De Duinkikkers. Een zeer goed prestatie
maar nog knapper is dat dit team
het hele jaar ongeslagen is gebleven en daarmee de beste prestatie
van alle
Onder 19 teams in Nederland heeft
neergezet. De doelpunten afgelopen weekend werden gescoord
door Erik-Jan van Zijverden, Jasper Knecht en Jeffrey van het Schip
(zij scoorden allen vier keer), Dennis Reijnders maakte er drie, Jos
Vergeer en Davy Nab schoten twee
maal raak, Sander Hoogenboom,
Rowdy Batenburg,
Quintus Spruyt, Rick van Weerdenburg, Youri Berk en Keeper Peter
Lenzen scoorden allen één maal.

Heren 1 was al kampioen, maar
won ook de laatste wedstrijd van dit
seizoen met overtuiging. Met 17-6
werd De Reuring aan de kant gezet.
De 15-jarige Dennis Reijnders
maakte met vier treffers een prachtdebuut in Heren 1, ook Jos Vergeer
kan met twee assists terugkijken op
een succesvol debuut.
De andere doelpunten kwamen van
Erik Bras (vier treffers), Pim Cluistra
en Menno Spaargaren (beide driemaal), Samuel Hoeksema en Paul
Roberti.
Met het behalen van het kampioenschap is Heren 1 onder leiding van
coach Dick Nieuwenhuijzen gepromoveerd naar de derde klasse van
de bond. Ook Heren 2 had nog kans
om kampioen te worden maar daarvoor moesten ze wel winnen van De
Watervlo. Helaas wilde dat niet lukken, met 9-11 ging de wedstrijd verloren maar het blijft een fraaie prestatie en goed seizoen.
Dames 2 won met 12-5 van De Futen. Treffers waren van Maartje
Bunschoten, Esmeralda Oldenhof,
Mariska Wegbrands, Joyce Schouten, Susanne Penne en Christa Buskermolen.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 speelde in Hoofddorp niet de beste wedstrijd van het seizoen. Of misschien
speelde het al gedegradeerde HTC
8 juist wel hun beste spel, bevrijd
van de druk en de spanning. Hoe
het ook zij, de Aalsmeerders moesten tegen de hekkensluiter een gevoelige 6-4 nederlaag incasseren.
Johan Berk kwam twee overwinningen nog in de buurt van de prestatie in de thuiswedstrijd, toen 3 zeges in een met 9-1 gewonnen wedstrijd. Ed Couwenberg zat niet lekker in zijn vel en moest genoegen
nemen met 1 winstpartij. Ondanks
drie spannende partijen, waarvan
twee 5-setters, bleef Bart Spaargaren in zijn enkelspelen helaas
met lege handen. Wel wist hij samen met Johan in het dubbelspel
terug te komen van een 2-1 achterstand om de partij met 10-12 in
de vijfde game alsnog winnend af
te sluiten. Met alleen de slotwedstrijd tegen de waarschijnlijke kampioen Patrios (ze hebben nog 3 punten nodig) nog voor de boeg is Bloemenlust 1 al verzekerd van de vierde
plaats in de vierde klasse. Met een
ruime 9-1 overwinning op Volewijckers 3 heeft Bloemenlust 2 beslag
weten te leggen op een uitstekende tweede plaats in de zesde klasse met 98 punten. Omdat de tegenstanders maar met twee personen
naar Aalsmeer kwamen, kreeg Bloemenlust al drie punten in de schoot
geworpen. Voor de andere punten
moest wel gestreden worden. Wim
v.d. Aardweg en Tineke Nap wisten de maximale score te halen door

hun beide enkelspelen te winnen.
Ton de Hollander was één keer de
sterkste en trok in de andere partij net aan het kortste eind door de
beslissende vijfde game met 7-11
te verliezen. Wim en Ton beslisten
het dubbelspel overtuigend in hun
voordeel in 3 games.
In dezelfde klasse als het tweede
team, maar in een andere poule, is
Bloemenlust 3 met 85 punten op de
derde plaats geëindigd. In de laatste
competitiewedstrijd werd genadeloos met 1-9 afgerekend met buur
Amstelveen 8. Mees v.d. Broeck
heeft er duidelijk het hele seizoen
naar toe gewerkt om aan het eind
te pieken. Hij bereikte in de laatste
wedstrijd zijn topvorm en versloeg
twee op papier betere spelers (maar
er werd gelukkig niet op papier gespeeld, maar op de tafel). Zjimmy
Kusztykiewicz en Willem Visser wonnen zelfs alle drie hun enkelspelen.
In het dubbelspel kwamen Mees
en Willem op een 2-0 achterstand,
maar toen toonden ze hun mentale
veerkracht en teamgeest door via 22 door te stoten naar een 2-3 overwinning. Bloemenlust 4 boekte in de
Bloemhof een duidelijke 8-2 zege
op het slechts één plaats onder hun
geklasseerde Tempo Team 11. Uitblinker Philippe Monnier bleef ongeslagen met 3 overwinningen. Dirk
Piet en Rob Faber deden daar niet
veel voor onder en wonnen elk twee
partijen. Dirk en Philippe wisten ook
het punt van dubbelspel binnen te
halen. Bloemenlust 4 is in de zevende klasse op een verdienstelijke vijfde plaats geëindigd met 61 punten.

Triatleet Sander Berk. Foto: EJ.

Triatlon

Sander Berk dichtbij
Olympische Spelen Peking
Aalsmeer - Triatleet Sander Berk
van het Multi Supplies Triathlon
Team komt steeds dichterbij de
Olympische Spelen in Peking, maar
de benodigde kwalificatie is nog
niet bereikt.
Bij de eerste World Cups van het
seizoen in Australië en Nieuw-Zeeland lukte het de Kwakelaar niet een
top-10 klassering neer te zetten, wat
nodig is voor een ticket naar Peking.
Komend weekeinde heeft hij nog
een kans in Zuid-Afrika. De eerste
World Cup van het seizoen was in
het Australische Mooloolaba. Berk
koos daar voor een andere tactiek
om bij de eerste 10 te eindigen. Na
een minder zwemonderdeel in de
oceaan werkte Berk zich knap in de
achtervolgende groep. Na 30 kilometer fietsen bedacht hij dat voor
hem maar een tactiek zou werken:
de aanval.
De door Multi Supplies gesponsorde triatleet kreeg een Canadees,
een Zwitser en een Italiaan met zich
mee. Maar ondanks dat het viertal
voor de achtervolgers geen bedreiging zou vormen, kregen ze geen
groot gat.
Met slechts vijftien seconden voorsprong op de grote groep met daarin alle sterke lopers, begon Berk aan
de afsluitende 10 km hardlopen. De
topfavorieten kwamen toen ook al
snel voorbij. Het zware heuvelachtige loopparkoers maakte dat hij zich
maar moeilijk voorin staande kon
houden. Berk zakte terug naar de
dertigste plek en wist door een snelle eindronde nog op de 27e plek te
eindigen.
Een week later kreeg Berk opnieuw
een kans op een Olympisch ticket
bij de World Cup in het Nieuw Zeelandse New-Plymouth. De 1500 meter zwemmen ging daar veel beter. Hij kwam als 12e uit het water en kwam daardoor in een goede groep op de fiets terecht. In een
grote groep van 48 man ontsnapte
Berk na twintig kilometer met een
groepje mee, maar die vluchtpoging
kreeg geen ruimte vanuit het peloton. Door een ijzersterk looponderdeel kwam Berk later toch nog gevaarlijk dichtbij zijn gedroomde top10 plek. Hij liep de negende looptijd
van 31.14 minuten, wat voor Berk
een PR was. Hij finishte uiteindelijk

op de 16e plaats, slechts op 21 seconden achterstand van plek 10. Hij
zat er weer dichtbij, maar het Olympische doel heeft Berk nog niet bereikt. Komend weekeinde heeft hij
in zijn tweede thuisland Zuid-Afrika
een volgende kans om dat doel toch
te bereiken.
Bij de World Cup van Richardsbay,
waar hij een jaar geleden al bij de
top-10 zat, gaat Berk opnieuw alles
doen om Olympische-kwalificatie af
te dwingen.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond op
15 april van bridgeclub Strijd en
Vriendschap:
Lijn A
Jan Geleyn-Jaap Geleyn
Gerard Vermeer-Hero Janzing
Herma Raggers-Marianne Joore
Cor Kroes-Jan van Ginkel
Matje en Juul Wentzel
Krijnie en Jan Joore
Joris van der Zwaard-André Lanser

60,71
59,82
57,44
55,65
55,06
50,89
50.00

Ko van Es-Theo Blom
49,70
Til Eveleens-Françoise Daudel
48,51
Rita en Wim Ritzen
47,02
Lijn B		
Ruud Bartels-Theo Levarht
62,76
Erna en Pieter Jongkind
56,63
Angela Korenromp-Martin v.d Laarse 56,38
Oege de Jong-Ally Maarse
55,10
Gert Wentzel-Lucas Rombouts
54,08
Gladys Maarse-Tiny van Zijverden
52,30
Ger Lubbers-Wil Stokman
51,79
Coby en Gerrit van Leeuwen
51,02
Jan Eveleens-Wim Spaargaren
48,47
Mieke en Guus van Neijenhof
47,19
Lijn C		
An Joore- Mien v.d. Laarse
67,09
Lia en Hans Vreeswijk
61,22
Anny v. Buyten-To v.d. Maarl
60,71
Nelly Mul-Marry Tulp
56,89
Bea van Diemen-Tiny Bartels
56,12
Adri Otto-Agnethe v.d. Goot
55,10
Annie Visser-Geleijn-Sima Visser
51,79
Matje Tulp-Wil Oor
Huub Zandvliet-Ben Wahlen
Else de Haan-Joke van Daal

50,77
46,94
46,43
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RKAV E1 kampioen in
de eerste klasse
Aalsmeer - Zaterdag 19 april jl. kon
RKAV E1 kon kampioen worden in
de eerste klasse in de wedstrijd tegen Diemen E2. Diemen stond op
dat moment op de laatste plaats.
Met nog twee wedstrijden te spelen
en een voorsprong van vijf punten
leek dit erg eenvoudig. En dat werd
het ook. Met maar liefst 7-1 werd
Diemen E2 verslagen en de jongens
van RKAV konden het kampioenschap gaan vieren. Want met een
doelsaldo van 37 doelpunten voor
en 14 doelpunten tegen ben je een
terechte kampioen. Dus bloemen,
een drankje en patat. De spelers die
het kampioenschap hebben binnen gehaald zijn Daan van Ederen,
Gijs Meijerhof, Koen Penha, Menno
Plessius, Roy Delwel, Xander Dols,
Niels Breedvelt en Koen van Ederen.
De winnende coach is Patrick Dols.
Dit RKAV-team heeft de afgelopen twee jaar een grote progressie geboekt. Twee jaar geleden werd
nog gespeeld in de derde en twee-

de klasse. Dit seizoen werd er weliswaar gestart in de tweede klasse,
maar na vijf wedstrijden was duidelijk, dit team moest hoger ingedeeld
worden om de motivatie van de jongens te behouden. In overleg met de
KNVB werd alsnog een plaatsje in
de eerste klasse verkregen voor de
najaarscompetitie. En dat was andere koek.
De jongens moesten er nu vol tegenaan en dat was even wennen.
De eerste wedstrijd ging verloren,
maar onder de bezielende leiding
van Patrick Dols werden na korte
tijd ook de eerste wedstrijden gewonnen. Uiteindelijk eindigde de E1
in de grote middenmoot. In de voorjaarscompetitie speelde RKAV E1 nu
een volledige competitie in de eerste klasse. De eerste wedstrijd werd
met 6-2 gewonnen van Aalsmeer E1
en zo volgde nog een aantal wedstrijden met deze uitslagen. Met het
gevolg het kampioenschap in de
eerste klasse!

RKAV F2 kampioen!
Aalsmeer - Vorige week zaterdag
19 april moest RKAV F2 uit spelen
tegen vv Zwanenburg, als deze wedstrijd gewonnen zou worden hadden ze een goede kans op het kampioenschap. De vorige ontmoeting
leverde een 3-1 overwinning op en
nu maar hopen dat ze deze prestatie
konden herhalen. Het was koud en
er stond een gure wind en de meesten waren warm aangekleed. Na het
fluitsignaal begonnen ze goed aan
de wedstrijd en werd er lekker gecombineerd. Ze waren beter, alleen
moesten de kansen er nog in. Na
tien minuten scoorde ze de dik verdiende 0-1. Zwanenburg kwam er
nauwelijks aan te pas doordat er fel
verdedigt werd en elke aanval van
hun afgeslagen werd. Omdat RKAV
F2j een aantal supersnelle spitsen
heeft was het wachten op de 0-2,
en die viel dan ook in de vijfde minuut van de tweede helft. Het werd
nog even spannend toen ze onnodig een doelpunt tegen kregen. De
jongens raakte echter niet van slag
en al snel stond de 1-3 op het scorebord. Deze wedstrijd werd dus
met dezelfde cijfers gewonnen als
de eerste en was de stap naar het
kampioenschap gezet. Omdat RKDES die dag verrassend de andere
concurrent van RKAV F2, sv Buitenveldert had verslagen was RKAV F2
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in punten niet meer in te halen. Afgelopen zaterdag 26 april was dan
de kampioenswedstrijd thuis tegen
RKDES F3. De druk was er af, want
zelfs bij verlies kon er niets meer
fout gaan. De zijlijn stond vol met
supporters en hopelijk was dit een
stimulans om nog een keer te vlammen en te laten zien waarom RKAV
F2 kampioen is geworden. De jongens hadden er enorm veel zin in en
de ene aanval was nog mooier dan
de andere. Na 10 minuten stond het
al 5-0 en daar zou het niet bij blijven. De rust werd met 9-0 ingegaan
en uiteindelijk werd de monsterscore van 14-1 bereikt. Het laatste fluitsignaal klonk en het feest kon beginnen. Met bloemen, champagne,
een beker voor iedereen en vuurwerk werd het kampioenschap gevierd. Daarna onder de klanken van
“We are the champignons”nog patat en een drankje en het feest was
compleet.
Bart Koekoek, Rick van Aalst, Justin
Vermeij, Han Millenaar, Roy Huiskens, Bjorn Driessen, Stan Vos, Roy
te Paske en Thomas de Hertog zijn
de spelers van RKAV F2 die samen
met de leiders Marcel Driessen en
Leon Millenaar het kampioenschap
hebben binnen gehaald met 9 overwinningen en slechts 1 verloren
wedstrijd.

Geslaagd RKDES D-juniorentoernooi

Heerenveen wint RKDES
D-toernooi na penalty’s

OBS Kudelstaart neemt de wisselbeker in ontvangst van Atie Westerdijk.

Graankorrel sterk in schoolkorfbaltop

OBS Kudelstaart in breedte
weer het sterkst
Kudelstaart - Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, georganiseerd door
VZOD uit Kudelstaart, zit er weer
op. In een uiterst gezellig en ontspannen sfeer is in 16 wedstrijdronden bepaald wie zich bij groep
5/6 en groep 7/8 schoolkorfbalkampioen 2008 van Aalsmeer en Kudelstaart mag noemen. Het toernooi
startte op dinsdag 22 april om klokslag 18.00 uur. Op deze eerste echte fantastische lenteavond van het
seizoen werden op vier velden de
voorrondes gespeeld voor de hogere groepen (5-8) van de basisschool. Vier scholen, die elk diverse
teams hadden afgevaardigd, bonden de strijd met elkaar aan. De namen van de deelnemende teams varieerden van lekkernijen als Spekkies en Tosti’s tot actiehelden als
Megastrijders, Stars en Helden. Elk
team had zijn eigen coach (merendeels pappa’ s en mamma’s) meegenomen. Als ware professionals
stonden zij met hun teams de tactiek te bespreken, aanwijzingen te
geven en de scheidsrechters te ‘instrueren’. Vele ouders, broertjes en
zusjes stonden langs de lijn hun favorieten aan te moedigen. De opkomst van het publiek was op de
tweede avond (woensdag 23 april)
nog een stukje groter. De belangen waren natuurlijk dan ook toegenomen. Immers, deze avond zouden de prijzen worden verdeeld. Helaas had het zonnige karakter plaats
gemaakt voor donkere wolken. En
de (mid)dag was nog wel zo mooi
begonnen. Eerder op die bewuste woensdag was om 15.00 uur het
startsein gegeven voor de onderbouw (groep 3 en 4). Deze topkorfballers in de dop kregen een passend programma voorgeschoteld,
om op die wijze te worden klaargestoomd voor het grote werk volgend
jaar. Met activiteiten als monokorfbal en estafette konden zij de nodige ervaring opdoen.
Maar er waren voor hen ook leuke speelse activiteiten als schmin-

ken en puzzelschieten. Aan het eind
van de middag was de zon echter
verdwenen, de temperatuur een
paar graden gezakt en begonnen
de eerste druppels te vallen. Zodanig dat de spelrondes in eerste instantie werden ingekort om, gelet
op de veelal zomers geklede deelnemers, daarna rond 17.00 uur te
besluiten voortijdig te stoppen. In
het mooie en gezellige clubhuis van
VZOD werd aan alle deelnemers
een herinneringsmedaille uitgereikt.
De keuken van het clubhuis draaide
vervolgens overuren om voor de vele vrijwilligers een maaltijd te bereiden, waarna de finaleavond voor de
bovenbouw zou beginnen.De kleine
finale om de derde en vierde plaats
en de finale om de eerste en tweede plaats werden in de stromende
regen gespeeld. Het werd dermate donker dat het kunstlicht ontstoken moest worden. Maar dat kon de
deelnemers niet deren. Er werd verwoed om elke meter gestreden. Bij
groep 5/6 ging de strijd om de eerste plaats tussen de Tosti’s van de
OBS Kudelstaart en team 6B van de
Graankorrel. In een spannende strijd
bleken de Tosti’s het meest complete team; zij wonnen uiteindelijk met
2-1, zodat deze ploeg er met de beker voor de eerste prijs vandoor
ging. Derde en vierde plaats waren
er respectievelijk voor De Graankorrels en De Stars van de OBS. In de
poule voor groep 7/8 was de finale een onderonsje voor de Graankorrel. Team 8B was het sterkst. De
top 4 werd sterk gedomineerd door
teams van de Graankorrel, want de
tweede en de vierde plek waren ook
voor ploegen die deze school vertegenwoordigden. De wisseltrofee,
voor de school met de meeste wedstrijdpunten, ging ook dit jaar naar
de OBS Kudelstaart. Dit kwam mede doordat de school met een grote afvaardiging was. Bovendien gaf
de prachtige nieuwe outfit die de
school heeft aangeschaft kennelijk
vleugels.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 26
april om 10.00 uur ging voor de
18e keer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor D-junioren bij RKDES
van start. De publieke belangstelling voor het toernooi was opnieuw
groot. Ook dit jaar was het deelnemersveld van zeer hoge kwali¬teit;
A Z , P S V, Vo l e n d a m , H e e r e n veen, Sparta Rotterdam, Argon uit
Mijdrecht, en de selectie met spelers onder 13 jaar van KNVB West 1
zijn inmiddels bekende deelnemers.
Naast al deze toppers mocht de D1
van RKDES natuurlijk niet ontbreken. Dat dit toernooi een uitstekende naam heeft opgebouwd blijkt uit
de aanwezig¬heid van ondermeer
de scouts van betaald voetbalorganisaties die dit toernooi bezoeken.
De deelnemers speelden in twee
poules de voorwedstrijden, waarna de nummers één en twee van
beide poules in de halve finale om
een plaats in de grote finale streden. De winnaars van de halve finale moesten in de finale om de eerste en tweede plaats spelen, terwijl de verliezers in de kleine finale
om de derde en vierde plaats aantraden. De nummers drie en vier
in de poules speelden hun laatste
wedstrijd om de vijfde tot de achtste plaats. Alle wedstrijden hadden
een speelduur van twee keer 15 minuten. De nummers één tot en met
vier in de eindstand hadden in totaal
een speelduur van 2,5 uur, zodat er
een behoorlijke aanslag werd gepleegd op de conditie van deze 11
en 12 jarige voetballers. In poule A
won KNVB West1, op twee eindigde AZ, op drie Sparta en op vier Rkdes. In Poule B streek Heerenveen
de hoogste eer op, op twee PSV, op
drie Volendam en op vier Argon. In
de halve finale speelden KNVB West
1 tegen PSV en AZ tegen Heerenveen. Het fysiek iets sterkere elftal
van de KNVB won nipt met 2-1 van
PSV. Heerenveen was niet van plan
om na de lange reis uit Friesland om
met lege handen terug te keren en
versloeg AZ met 3-0. De strijd om
de vijfe en zesde plaats ging tussen Sparta en Volendam. Hier ble-

ken de jonge talenten van Volendam duidelijk te sterk voor Sparta
(winnaar van het toernooi in 2007)
en wonnen dan ook vrij eenvoudig
met 4-1. De strijd om de zevende en
achtste plaats ging tussen RKDES
en Argon. Voor RKDES D1 duurde
het toernooi waarschijnlijk iets te
lang. In de poulewedstrijden werd
door RKDES alles gegeven in prima wedstrijden tegen het KNVB elftal, AZ en Sparta. De wedstrijd tegen de D1 van Argon werd met 20 verloren. De wedstrijd tussen PSV
en AZ om de derde en vierde plaats
was spannend en van enig krachtsverschil was geen sprake. AZ scoorde éénmaal en verdiende daarmee
de derde plaats.
Spannende finale
De finale ging dus tussen Heerenveen en KNVB West 1 en was opnieuw een wedstrijd met twee topelftallen die goed aan elkaar gewaagd.
Voor de vele toeschouwers maakten beide elftallen er een uitstekende wedstrijd van. Na twee keer 15
minuten was de eindstand van deze
spannende finale 1-1 waardoor de
winnaar via strafschoppen bepaald
moest worden. Nadat beide elftallen 3 strafschoppen hadden genomen was de stand nog steeds gelijk. Pas bij de vijfde strafschop viel
de beslissing. De keeper van Heerenveen stopte deze terwijl de speler van Heerenveen koelbloedig de
keeper van de KNVB de verkeerde
hoek instuurde. Tijdens de prijsuitreiking bedankten de aanvoerders
van alle elftallen de organisatie van
het toernooi en hoopten ze dat hun
club ook volgend jaar weer uitgenodigd zal worden voor het RKDEStoernooi.
De eindstand: 1e Heerenveen, 2e
KNVB West 1, 3e AZ, 4e PSV, 5e Volendam, 6e Sparta
, 7e Argon, 8e
RKDES. RKDES kan opnieuw terugkijken op een geslaagd en sportief
toernooi met medewerking van uitstekende elftallen, goede scheidsrechters en de aanwezig¬heid van
veel publiek. In 2009 zal de traditie
van dit toernooi voortgezet worden.

Film in de meivakantie

Kindermatinee met ‘Bee
Movie’ in Bacchus

NK zwemmen junioren

Brons voor Jeffrey Reijnders
Aalsmeer - Drie zwemmers van
Oceanus hadden zich geplaatst
voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen 800/1500 meter
zwemmen, die zondag plaatsvonden in Dordrecht. De hele dag was
het zwembad vol met lange afstand
zwemmers. ’s Morgens vroeg al was
het de beurt aan de jongens voor
hun 1500 meter. Jeffrey Reijnders
startte in de snelste serie van zijn
leeftijd (geboortejaar 1995) en begon voortvarend. De tussentijden op
de 200 en 400 meter waren zo snel,
dat hij daarmee de limiet voor de
zomer NK meepakte. De strijd was
spannend om de derde plaats. Gelegen tussen de uiteindelijke nummers één en twee, die zo’n 20 seconden vooruitzwommen hield Jeffrey mooi overzicht over de andere zwemmers en finishte in 19.07.15

als derde. Deze tijd was tevens goed
voor een clubrecord. Ook de 800
meter tijd (10.11.46) gaat de clubrecordboeken in.
Eén serie later was het de beurt aan
Vincent Moolhuijsen voor zijn 1500
meter. Ook hij zwom een regelmatige race en dat is de beste manier
om zo’n lange afstand te zwemmen.
Met zijn tijd van 18.41.77 werd hij
achtste. De 800 meter tussentijd
was goed voor een clubrecord.
Na nog een aantal series 1500 meter en twee series over 5 kilometer en een pauze was het rond half
vijf in de middag tijd voor de derde deelnemer van Oceanus. Tamara Grove mocht in de snelste serie
van de 800 meter vrijeslag meisjes
1996 startten. Met een eindtijd van
11.12.41, goed voor een clubrecord,
werd ze dertiende.

Aalsmeer - Op vrijdag 2 mei draait
in Bacchus speciaal voor alle kinderen de film Bee Movie. Barry B. Benson is een pas afgestudeerde bij, die
zoals alle bijen slechts één carrièrekeus heeft: honing maken. In tegenstelling tot de anderen, is hij erg teleurgesteld dat hij maar in één vakgebied kan werken. Barry zou zich
liever aansluiten bij de stoere stuifduivels die het leven buiten de korf
ook eens te zien krijgen. Een tikje
overmoedig, besluit hij het erop te
wagen.
Maar in de buitenwereld loert over-

al gevaar en mensen houden niet
van stekende bijen. Gelukkig wordt
Barry gered door de New Yorkse
bloemiste Vanessa. Terwijl hun relatie opbloeit, komt Barry erachter dat mensen massaconsumenten van honing zijn. Hij gaat aan
het werk om de mensheid van het
stelen van bijenhoning aan te klagen... Zaal open: 13:00 uur, aanvang:
13:30 uur, toegang: 3,50 euro. Kinderen uitsluitend onder begeleiding
betalen 1 euro.
Bacchus is te vinden in de Gerberastraat.
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Nu inschrijven voor Sportypraam

Bouwers in spe heel actief

Vierde junior pramenrace
in teken van sport
Aalsmeer - Inmiddels een fenomeen in Aalsmeer en omstreken, de
Junior Pramenrace. Het juniorbestuur is reeds druk in de voorbereiding om de Sportyrace tot een geslaagd evenement voor de kinderen
te laten worden. Op zaterdag 21 juni om 13.00 uur zal het startschot
klinken op het Kippenbruggetje aan
de Stommeerkade. Opgeven kan via
het formulier dat op de website http://junior.pramenrace.nl/ te vinden
is. Het inschrijfgeld is 9,96 euro per
praam.
Dit jaar zijn alle basisscholen en
sportverenigingen uit Aalsmeer en
omstreken door het juniorbestuur
uitgenodigd om met een team deel
te nemen aan de Juniorpramenrace.
Maar ook als u een verjaardagspartijtje van uw kind te vieren heeft
kunt u zich via de website opgeven
deel te nemen. De raad van 12 heeft
pramen en captains beschikbaar
gesteld om dit evenement voor de
kinderen tot een waar spektakel te
laten worden.
Opgeven kan tot 1 juni 2008, hierna
is het helaas niet meer mogelijk. Dit

komt omdat op 14 juni de sportmiddag wordt gehouden bij een jachthaven aan het einde van de Uiterweg. Op deze sportmiddag gaan de
deelnemende teams strijden om het
beste startnummer. Het spel blijft
nog even geheim maar zoals het
thema al aangeeft zal de sportmiddag geheel in het teken staan van
de sport.
Als u vragen heeft over de Juniorpramenrace kunt u deze stellen aan
arnaud@pramenrace.nl
Junior Praambode
De Nieuwe Meerbode presenteert
de donderdag voor de juniorrace,
19 juni, een speciale junior praambode. Nog geen eigen dikke krant,
maar wel enkele uithaalpagina’s,
met, net als in de praambode, de te
nemen route. Namen van de teams
en natuurlijk allerlei ditjes en datjes over de praam, teams en natuurlijk de Penta. Wilt u ook een stukje schrijven over uw eigen team of
heeft u ander copij mail dit dan naar
arnaud@pramenrace.nl foto’s mogen er ook bij!

Zwaaien, ballen en vrijzwemmen

Sporten in de meivakantie
Aalsmeer - De schooljeugd kan
zich in de meivakantie vermaken
met diverse activiteiten in de accommodaties van ESA Aalsmeer.
In de Proosdijhal worden maandag
5 en donderdag 8 mei weer sporten spelinstuiven gehouden. Kinderen van vier tot twaalf jaar kunnen
zich uitleven in de touwen, met de
ringen, op het springkussen of een
balspelletje spelen.
Ook badmintonnen staat op het
programma en wie even rustig wil
zitten, kan gaan kleuren en plakken.
Zowel maandag als donderdag zijn
de jongens en meisjes welkom tussen 9.30 en 12.00 uur. De entree is 2
euro en met een patatje en een glas
limonade 3,50.
Ouders zijn uiteraard welkom om
op de tribunes een oogje in het zeil
te houden. Meespelen mag overigens ook! In De Waterlelie is er extra vrij zwemmen. Op vrijdag 2 mei
kan een duik genomen worden tussen 10.00 en 13.00 uur. Op maandag

Kudelstaart - Zijn dit de toekomst
bouwers van Kudelstaart? Een heerlijk gezicht dit speelse gebeuren
langs de Bilderdammerweg.
“Het zal wel weer niet kunnen, maar
het is toch iets om over na te denken. Kan de jeugd nog wel spelen?”, zo vraagt een Kudelstaarter
zich af. En hij vervolgt: “Hutten bou-

5, dinsdag en woensdag 7 mei is het
zwembad aan de Dreef extra open
voor jongens en meisjes van 10.30
tot 14.30 uur. Verder ben je ook welkom donderdag 8 mei van 12.00
tot 14.30 uur, vrijdag 9 mei tussen
10.00 en 13.00 uur en op de extra
vrije dag, dinsdag 13 mei, van 10.30
tot 14.30 uur. Er worden ook allerlei
leuke waterspelletjes gedaan. Kinderen van vier tot en met vijftien jaar
betalen het speciale tarief van 3,10
euro per keer.
Voor de allerkleinste klantjes van nul
tot vier jaar organiseert De Waterlelie een baby- en peuterzweminstuif
op donderdag 8 mei van 9.00 tot
10.30 uur. Tijdens de instuif worden
spelletjes gedaan en liedjes gezongen. De entree bedraagt 4,80 voor
kind en begeleider. Informatie over
alle activiteiten en exacte openingstijden van het zwembad zijn te vinden op www.esa-aalsmeer.nl. Informatie ook verkrijgbaar via 0297322022.

wen konden en mochten wij vroeger ook. Het is volgens mij het overwegen waard om eens naar een geschikt terrein te kijken waar dit nog
wel kan.
Het is werkelijk een genoegen om
dit te zien gebeuren. Het is soms
net een mierenest zo met de grote
groep jongens en meiden.”

‘Bloemenles’ van oma op
de Oosteinderschool
Aalsmeer - Dinsdag 22 april heeft
oma Marian Stokman een bezoek
gebracht aan de klas van haar kleindochter Dian op de Oosteinderschool.
Al een aantal weken was er volop
gepraat en gewerkt over het thema
‘bloemen’.
In de bloemenwinkel op school werden al weken zelfgemaakte bloemen verkocht.
Dinsdag leerden de jongens en
meisjes hoe een echt bloemstuk in
elkaar gezet wordt.
Alle kinderen kregen in groepjes les.

Alle facetten kwamen aan de orde,
van het steken met fleurige bloemen
in oase en in een bepaalde opbouw
tot aan de finishing touch.
Het resultaat waren prachtige
bloemstukken voorzien van een vlinder, een hartje en strikje. Ieder kind
werkte, geholpen door oma Marian en Tiara en Jessica uit groep 8,
enthousiast aan zijn of haar bloemstuk.
Later die dag liepen 26 kleuters vol
trots de school uit en hun mama’s
en papa’s te verrassen met hun eigen kunstwerk.

Voorstelling ‘Superboek’ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 3 mei
brengt Faruk Dikici ‘Superboek’,
een voorstelling voor iedereen vanaf
3 jaar in het Amstelveens Poppentheater. In ‘Superboek’ stapt Faruk
in een uitvergroot pop-up boek. Het
boek is zijn wereld.
De opengeslagen pagina’s verbeelden simpele, herkenbare, maar ook
absurde werelden vol speelse beeldende vondsten.
Zoals in een echt pop-up boek kunnen allerlei dingen uitklappen of

verschuiven. Moeder roept Faruk
omdat hij in bad moet. Hij stapt in
het boek in bad, dat overstroomt.
Op de stroom verdwijnt hij naar
spannende avonturen.
Wegens succes terug in ons theater.
Aanvang voorstelling is 14.30 uur en
de toegangsprijs bedraagt 7,00 euro.
Telefonisch reserveren kan op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur
via 020-6450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Jeugdfilms in Amstelveen
Amstelveen - In de meivakantie
worden in cinema Amstelveen extra filmvoorstellingen gedraaid. Een
aanrader is nieuwe jeugdfilm Winx
club en het geheim van het verloren rijk. In Het geheim van het Verloren Rijk wordt Bloom, samen met de
Winx, geconfronteerd met de ultieme uitdaging: in de diepste en donkerste dimensie moet ze strijden tegen het Absolute Kwaad om verenigd te worden met haar ouders
van wie ze als baby werd gescheiden.
De Nederlandse versie van de film
wordt vertoond. Duur: 85 minuten.
Te zien op vrijdag 2 mei om 15.30

uur, zaterdag 3 mei om 15.30 uur
en zondag 4 mei om 13.30 uur. Ook
een aanrader is de tekenfilm Horton. Horton de olifant ontdekt een
minuscule wereld, waarin de Who’s
wonen. Hij kan ze niet zien, maar ze
hebben zijn hulp nodig. Zijn buren
verklaren hem voor gek, maar Horton besluit ze te negeren en de bewoners van Whoville te helpen.
De film duurt 85 minuten en is Nederlands gesproken. Te zien op vrijdag 2 mei om 13.30 uur, zaterdag 3
mei om 13.30 uur en zondag 4 mei
om 11.30 uur. Kaarten reserveren
kan via 020-5475175 of www.cinemaamstelveen.nl.

Sponsor voor F9 van DES
Kudelstaart - De F9 van voetbalvereniging RKDES in Kudelstaart heeft
een nieuwe sponsor gevonden.
Van Deenik & Krop makelaars en
taxateurs o.g. te Amsterdam hebben
de jongens een voetbaltenue ge-

kregen en ook een mooi trainingspak. Nu kunnen ze ‘aan de bak’ met
voetballen!
De jongens zijn er allemaal blij mee
en willen de sponsor van harte bedanken.

Cobra op Immanuelschool
Rijsenhout - Pier K ondersteunt
scholen uit de regio bij het geven
van kunstonderwijs.
Op 21 april heeft Jaap Velseboer van
Pier K de Immanuël school te Rijsenhout bezocht. Hij heeft veel uitgelegd over de vorm van schilderen
genaamd ‘CoBrA’.
Na de uitleg zijn de groepen 5 tot en
met 8 zelf Cobra schilderijen gaan
maken. Met meegebrachte materialen zoals houtjes, veertjes en kurken zijn prachtige kunstwerken ontstaan.
De kinderen vonden het geweldig
om te kunnen experimenteren met
diverse verfkleuren en materialen.
Maar wat is CoBrA nu eigenlijk? Het
is een Europese kunststroming binnen de moderne kunst. Op 8 november 1948 is dit in Parijs ontstaan.
De naam heeft betrekking op drie
hoofdsteden: Copenhagen, Brussel

en Amsterdam. Karel Appel behoorde ook tot deze stroming. Het gaat
om fantasie. Met het cobraschilderen gebruik je allerlei soorten materialen.
Van lolliestokjes tot stukken hout,
van schelpen tot veren, het maakt
niet uit. Ook verf wordt gebruikt
maar dan alleen de primaire kleuren. Hiermee kunnen allerlei kleuren gemaakt worden.
Het thema op de Immanuël school
was: feestbeest. Er zijn prachtige
kunstwerken gemaakt door de kinderen. Jaap Velseboer was trots op
de resultaten.
“Het is ontzettend goed dat kinderen via de subsidie van de gemeente in de vorm van een ‘kunstmenu’
met diverse soorten kunst in aanraking komen.”
Het was een geslaagde dag op de
Immanuël school!

Zit er muziek in jou?

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

Voor meer informatie over de kosten of om deelnemers op te geven
kan contact opgenomen worden
met Kim Verschueren van Stichting
de Binding.
Telefonisch te bereiken op dinsdag–
of vrijdagmiddag tussen 13.30 en
18.00 uur op 0297-892091. Voor opgeven kan ook een e-mail gestuurd
worden naar kim@debinding.nl met
daarin naam, volledige adres, leeftijd en telefoonnummer.
Voor meer informatie over het werk
van Stichting de Binding jeugd- en
jongerenwerk kan een kijkje genomen worden op www.debinding.nl
Voor meer informatie over Djembikkels kunt u kijken op www.djembikkels.nl

Extra activiteiten in meivakantie

Picknicken en De Lama’s
op De Binding Zolder
Kudelstaart – Alle tieners in Kudelstaart en Aalsmeer zijn lekker
vrij en hoeven zicht tijdens de laatste week van de meivakantie niet te
vervelen! Want op de Binding Zolder is er weer voldoende te doen en
te beleven.
Op dinsdag 6 en vrijdag 9 mei is een
extra lange inloopmiddag. Van 14.00
tot 18.00 uur is de deur open en kan
je lekker binnen komen lopen met
vrienden. Je kan gezellig komen
computeren, filmpje kijken, een tijdschrift lezen, lekker komen kletsen
of gewoon even hangen.
Op woensdag 7 mei staat picknicken op het programma! Om 10.15
uur verzamelen bij De Binding Zolder om vervolgens op de fiets naar
het Hornmeerpark in Aalsmeer af te
reizen. De deelnemers gaan daar allemaal leuke spelletjes doen, zoals
levend stratego, voetballen en bussie trap.
De kosten zijn 2,50 euro per persoon
en je moet wel je eigen lunchpakketje meenemen. De Zolder-medewerkers zorgen voor extra drinken
en iets lekkers. Vergeet niet op de
fiets te komen! Rond 16.00 uur zijn
de picknickers weer terug in Kudelstaart. De picknick gaat alleen
door bij mooi weer. Bij slecht wordt
het indoor picknicken op de Binding

Zolder. Wil je ook mee? Geef je dan
op. Donderdag 8 mei is er voor tieners vanaf 10 jaar een speciale Lama-middag. Wie kent het niet: De
Lama’s? Het hilarische programma
van BNN waar alles draait om improvisatie.
Tijdens de voorjaarsvakantie was
deze activiteit een groot succes en
daarom organiseert de Zolder nu
een middag vol Lama activiteiten.
De Lama avond start om 14.00 en
duurt tot 17.00 uur.
Wil jij voor iets opgeven of meer
informatie? Neem dan contact op
met Kim Verschueren van de Binding Zolder. Dat kan op de volgende manieren: Via e-mail; stuur een
mailtje met je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd naar kim@
debinding.nl Wanneer je je opgeeft
voor één van de bovenstaande activiteiten krijg je een bevestings-mail
terug gestuurd. Je kan ook telefonisch contact opnemen met Kim via
0297-892091 bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 17.30 uur.
Gelieve niet de voicemail in te spreken om verwarring te voorkomen.
De Binding Zolder is te vinden in
het SJOK gebouw aan de Hoofdweg, maar ingang zit aan de Haya
van Somerenstraat.
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Zwemmers van Oceanus
actief op twee fronten

Inschrijven tot en met 30 april

Aalsmeer - Het hele weekeind
werd er door leden van Oceanus actief aan wedstrijden deelgenomen. De (kandidaad) NJK-gangers zwommen bij de SportEmotion
Youth Swimming Cup in het Sloterparkbad in Amsterdam. Daar begon
op zaterdagochtend de eerste sessie al om half negen. Vroeg het bed
uit dus op de vrije zaterdag. Tessa van der Zwaard en Artemis Kalemis begonnen met de 100 meter
vlinderslag. Zij kwamen beide uit
bij de junioren, zodat ze veelal oudere zwemsters dan henzelf tegenkwamen. Artemis won de onderlinge confrontatie met 1.23.42, Tessa
noteerde 1.24.57. Vincent Moolhuijsen startte op hetzelfde nummer en
finishte na 1.12.74 als achtentwintigste. Ook hij moest opboksen tegen jongens die tot drie jaar ouder waren. De tweede start van Artemis was op de 100 meter schoolslag. Ook voor haar een pr-tijd op de
lange baan: 1.33.83. Tamara Grove
begon haar toernooi met 50 meter
rugslag. Ze tikte na 37.99 sec. aan
in een pr-tijd, die tevens goed was
voor een nieuw clubrecord. Tien jaar
geleden zwom Mariska van der Tol
naar 38.8. Het ochtendprogramma werd voor Oceanus afgesloten
met de 50 vrij voor Chantal en Tamara Grove. Voor beide ging dat in
pr-tijd: 31.69 om 33.37. In de middag begon Tamara met de 200 meter vrijeslag. Haar 2.34.76 was weer
goed voor een clubrecord: Iris van
Leeuwen deed er 15 jaar geleden
net een seconde langer over. Daarna gingen Chantal en Tessa tegelijk
te water voor de 200 wissel. Tessa
ging als een raket van start (50 vlinder in 35.16) en lag ook na de rugslag nog aan kop, maar toen kwam
de schoolslag en was de voorsprong
verdwenen. Chantal kwam langszij en won de serie in een goede
2.47.53, een achtste plaats. Tessa finishte net boven de 3 minuten. Vincent kwam als eerste ’94-er uit het
water met 2.34.01, goed voor een
NK limiet. Chantal zwom nog een
200 meter: de rugslag, waarop ze
dertiende werd.
De zondagochtend begon met de
100 meter vrijeslag van Tamara. Ze
leidde haar serie van start tot finish
in een uitstekende 1.09.63, snel genoeg voor de NK. Daarna een viertal jongens voor hetzelfde nummer: Dennis Reijnders was de snelste met 1.01.70, gevolgd door Vincent Moolhuijsen, die met 1.02.05
weer de NK limiet pakte, Max Galjaart die met 1.03.09 net een duimlengte te kort kwam en Jeffrey
Reijnders met 1.04.28, wel snel genoeg voor de NK (hij is een jaartje
jonger). De 100 meter rugslag dames kende vier Oceanus deelneem-

Kudelstaart - Zondag 25 mei wordt
voor de 23e keer in de historie het
RABO Stratentoernooi georganiseerd. Het toernooi vindt plaats op
sportpark Calslagen, het onderkomen van voetbalvereniging RKDES
te Kudelstaart. Het toernooi staat
ook dit jaar weer in het teken van
sportiviteit en gezelligheid. Mede daarom is de Fair Playcup misschien wel de belangrijkste prijs. Op
de velden van RKDES wordt er vanaf 9.30 uur afgetrapt, dit zal de gehele dag gebeuren onder begelei-

sters. Tessa, Robin Pagano Mirani
en Tamara kwamen in dezelfde serie aan de start. Tessa was van deze drie de snelste met 1.18.87, Tamara won het net van Robin 1.21.17 om
1.21.48. Chantal was als oudste nog
net even sneller: 1.16.92. Als afsluiting hadden deze vier dames zich
geplaatst voor de vrijeslag estafette.
Die ging na alle eerdere inspanningen niet meer zo snel. Op zondagmiddag startte alleen Vincent nog
voor de 200 meter schoolslag. Een
NK limiet zat er net niet in, maar hij
pakte wel een clubrecord. Dat had
Jeffrey Reijnders een maand geleden van hem afgepakt en werd nu
bijgesteld naar 2.58.81 en is dus
weer in handen van Vincent.
Op dezelfde zondagmiddag waren zo’n 40 andere zwemmers van
Oceanus actief in Bussum voor een
driekamp. De meest opvallende
prestatie daar was van Jos Vergeer.
Hij sprintte op de 50 meter vrijeslag
naar de limiet voor de NK. Er waren bijna 60 persoonlijke records.
Een paar van de opvalllendste: 50
vrij Tijn de Boer 47.25, Dana Bosman
45.82, Ruben Griffioen 39.38, Simone Huisman 45.79, Monica Jongeneel 50.12, Sander Kirillova 37.78,
Anouk van Noord 40.18, Aage Vermeeren 51.87, Cheryl Zethof 37.80,
Jet Zwolsman 36.34 en Lotte Zwolsman 52.38. 100 meter schoolslag:
Ruben Griffioen 1.53.58, Suzanne Hobo 1.56.26, Simone Huisman
2.11.46, Monica Jongeneel 2.13.60,
100 vlinder: Maxime van den Heuvel
1.25.07 200 wissel: Martijn de Mercado 3.07.99, Fernando Moolhuijsen
2.56.47, Thomas Verouden 3.01.79,
Max Wegbrans 2.52.76. 50 vlinder:
Jesse Piet 35.18, Kirsten Smit 34.13
Nog een paar wedstrijden en het
seizoen zit er weer op: een meerkamp, een enkele limietwedstrijd
en de kring en nationale kampioenschappen in mei en juni.
foto 1 kol: Jos Vergeer.

Eredivisie zaalvoetbal

Bloemen voor Remco
Schalkwijk van Roda’23
Aalsmeer - De Eredivisie zaalvoetballers van Roda’23 speelden afgelopen vrijdag 25 april hun laatste
competitie wedstrijd van het seizoen
2007/2008. Tegenstander FCM/Kras
bleek in sporthal de Bloemhof de
sterkere ploeg en sloot de wedstrijd
af met een verdiende 2-7 overwinning. Door de nederlaag eindigt Roda’23 in de Eredivsie A op de elfde
plaats. Volgend seizoen speelt Roda’23 wederom in de Eredivisie, alleen is die klasse dan niet meer het
hoogste zaalvoetbalplatform van
Nederland.
De KNVB begint met de opstart van
de TOP-divisie zaalvoetbal waarvoor Roda’23 zich niet heeft weten
te plaatsen. Vrijdag viel er voor Roda’23 niets meer te behalen, voor de
tegenstander uit Heerhugowaard
echter wel. Zij wilden beslist winnen
om definitief als tweede te eindigen in de ranglijst om zo het lastige
Malabata te ontlopen in de play-off
wedstrijden om de landstitel. Coach
Herman Koehler startte afgelopen
vrijdag met de volgende selectie:
op doel Reinier Elias, Arno Maarse, Vernon Essed, Dennis Bos, Pascal Hoogland, Leon van Delft, Remco Schalkwijk en aanvoerder Patrick Lokken. Afwezig waren Henk
Kras en Ramon Essed. In de openingsfase domineerde FCM/Kras
het spel, Roda’23 creëerde te weinig kansen, de tegenstander deed
dat wel. Na 10 minuten speeltijd gaf
het scorebord nog een 0-0 tussenstand aan en in de 11e minuut viel
de openingstreffer. Een FCM/Krasspeler profiteerde van de ruimete in
het midden, liep door en haalde verwoestend uit: 0-1.
De time-out van coach Koehler gaf
de ploeg enige rust, niettemin kwam
Roda’23 in de 16e minuut op een 02 achterstand. De spits van FCM/
Kras werd vrij voor doelman Elias
aangespeeld en schoot hard en laag
binnen: 0-2. FCM/Kras was continu
dreigend en gevaarlijk bij de goal,
Roda’23 creëerde te weinig hoewel
er een behoorlijk thuispubliek zat te
wachten op succes.
Iedereen dacht aan een 0-2 ruststand maar kwam bedrogen uit.

Zes seconden voor de wissel tikte
FCM/Kras bij de tweede paal de 03 binnen. Via een lobje in de 1e minuut van de 2e helft werd het verschil nog groter: 0-4. In de 3e minuut zorgde Vernon Essed voor aansluiting. Na goed combineren met
Patrick Lokken rondde Essed vrij
voor de keeper beheerst af: 1-4. In
de 2e helft stelde Roda’23 Remco
schalkwijk op, de reserve-doelman
die het hele seizoen nauwelijks had
gespeeld (wel altijd aanwezig) werd
speelminuten gegund. In de vijfde
minuut deelde de scheidsrechter
een gele kaart uit aan FCM/Kras, de
enige van dit duel. De thuisclub kon
niet profiteren van de overtall situtatie. Nadat FCM/Kras weer compleet
was besliste de ploeg de wedstrijd.
In de zevende, achtste en negende minuut scoorde de landskampioen van 2006 driemaal op rij en liep
uit van 1-4 naar 1-7. In de elfde minuut gaf Patrick Lokken een uitstekende assist op Dennis Bos die wel
raad wist met het buitenkansje: 2-7.
In de slotfase zag het publiek volop
kansen maar doelpunten niet meer:
eindstand 2-7 in het voordeel van
FCM/Kras.
Eindstand Eredivisie
Anderhalve minuut voor het einde
blies de scheidsrechter af tot grote verbazing van alles en iedereen
in de Aalsmeerse sporthal. De stand
liet het toe: Remco Schalkwijk kreeg
een publiekswissel en ontving een
fraai boeket bloemen voor bewezen
diensten. Doelman Elias maakte de
laatste minuut vol in de goal. Remco Schalkwijk is tot nu toe de enige speler die te kennen heeft gegeven te stoppen. Roda’23 gaat volgend seizoen spelen in de Eredivisie
en mét diverse versterkingen proberen te promoveren naar de TOPdivisie zaalvoetbal. Eindstand Eredivisie: Blok/Carillon 22-59, FCM/
KRAS
22-45, Hilversum 22-42, ZWS/Orient
Plaza 22-41, Leekster Eagles
22-40, Ter Beek 22-35, Veerhuys 2228, LZV/Markubouw 22-24, Dynamo Lelystad 22-23, Volendam 22-21,
Roda’23 22-13, WMC/MIK 22-9.

23e Rabo Stratentoernooi

Ritmische gymnastiek SV Omnia 2000

Goud voor Maike op
plaatsingswedstrijd voor NK
Aalsmeer - Zondag 13 april was een
spannende dag voor de meiden van
Omnia 1B en 2B, de plaatsingswedstrijd ritmische gymnastiek voor het
Nederlands kampioenschap werd in
Zwijndrecht gehouden. Voor Omnia
2B had alleen Lisanne van den Nouland zich weten te plaatsen. De beste vijfentwintig meiden van categorie 2B (12 tot 14-jarigen) waren allemaal best gespannen, want uiteindelijk zouden de tien beste meisjes
hiervan doorgaan naar het NK. Er
stonden drie oefeningen op het programma. Lisanne startte haar eerste oefening met haar favoriete onderdeel, de bal. Deze oefening zette ze keurig neer en was goed voor
een prachtige achtste plaats. Vervolgens toonde ze haar hoepeloefening. Met wat hiaatjes her en der
kwam ze hiermee op een zeventiende plek te staan.
De punten van een groot aantal
gymnasten lagen erg dichtbij elkaar
en de lintoefening zou dus alles bepalend zijn voor het eindresultaat.
Helaas kwam Lisanne haar lintoefening niet goed uit de verf en moest
ze genoegen nemen met de vijfentwintigste plaats in het klassement.
Aangezien de punten van de lintoefening niet meer werden doorgeven waren zowel de gymnasten als
de meegekomen ouders tot op het
laatste moment niet op de hoogte
van de einduitslag. Bij de prijsuitreiking hoorde Lisanne dat ze uiteindelijk op een achttiende plaats
in het eindklassement was uitgekomen. Helaas niet bij de eerste tien
waar ieder meisje toch op hoopt,
maar ze heeft nog een andere kans
voor het NK. Al is het dan nu niet individueel, dan binnenkort misschien
wel met de groepswedstrijd!
De meiden van categorie 1B begonnen hun wedstrijd om en om met de
laatste oefening van 2B. De junioren van Omnia waren Ilona Kok, Ilse
Huiskens en Sanne Brouwer. Maike
de Groot kwam uit bij de senioren.
Van de junioren gingen de eerste
tien door naar het Nederlands Kampioenschap en Maike moest eindigen bij de eerste zes.
De drie junioren begonnen zeer
goed met hun touwoefening. Ilo-

na Kok bezette daarmee meteen de
eerste plaats, op de voet gevolgd
door clubgenote Sanne Brouwer
op de tweede plaats. Ook Ilse Huiskens draaide een goede touwoefening, maar kwam in de technische
waarde iets tekort. Wel goed voor
een elfde plaats. De concurrentie bij
de hoepeloefening leek iets te sterk,
maar toch waren de verschillen minimaal.
Ilona en Sanne zakten iets in het
klassement, echter Ilse kwam hiermee wel in de top tien. Het was een
spannende wedstrijd tot op het laatste moment. Als derde oefening
werd lint getoond, altijd een risicovol
materiaal. Sanne kwam hiermee uit
op een achtste en Ilona op een negende plaats. Ilse liet helaas teveel
punten liggen en moest genoegen
nemen met een vijftiende plaats. De
totaalscore van Sanne was uiteindelijk voldoende voor een mooie vierde plaats en Ilona bemachtigde de
vijfde plaats, dus beide meiden komen uit in juni op het NK. Ilse is uiteindelijk dertiende geworden van
Nederland, maar dit is niet genoeg
om deel te nemen aan het NK. Als
laatste van de dag was het de beurt
aan Maike de Groot in een deelnemersveld van elf gymnasten. Met
haar touw- en hoepeloefening was
Maike wederom onverslaanbaar en
werd ze met een ruime voorsprong
eerste. Dat zij wat steekjes liet vallen
met haar lintoefening had geen invloed op de einduitslag. Maike ging
naar huis met een gouden medaille
en een plek in de finale van Nederland. De gymnasten en ook trainsters Ingrid, Amanda en Barbara kijken terug op een succesvolle wedstrijddag.
De komende tijd wordt er keihard
getraind door alle doorgestroomde meisjes van SV Omnia voor het
Nederlands Kampioenschap op 14
en 15 juni in sporthal De Bloemhof in Aalsmeer. Wilt u meer weten
over Ritmisch Gymnastiek of wil uw
dochter eens een les meedoen? Kijkt
u dan op de website www.svomnia.
nl of neem contact op met Monique
Rommerts, tel. 0297-321553 of het
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel.
0297-322312.

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

ZABO ronde 19 in De
Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 3
mei
voortgezet met de negentiende speelronde van het seizoen
2007/2008.
Er wordt komend weekend gezaalvoetbald in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is zoals gebruikelijk gratis. Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit: om
18.35 uur Accon tegen De Jet Set
BV. Om 19.20 uur The Underdog te-

gen Mantel Makelaars. Om 20.05
uur SuperFly tegen LE MO. Om
20.50 uur DGL tegen Sportcafé de
MiDi’s en om 21.35 uur tenslotte Easy Beveiliging tegen Piller Sport. Het
team van Könst is vrij voor speelronde 19. Na zaterdag 3 mei volgen er
nog drie speelavonden van de ZABO zaalvoetbal, te weten op de zaterdagen 10, 17 en 24 mei, alle drie
in De Bloemhof. Voor algemene informatie over de ZABO en/of aanmelden nieuwe zaalvoetbalteams,
bel: 0297-328046.

SV Omnia 2000

Assistenten geslaagd!
Aalsmeer - Op zondag 30 maart
vond in Hoofddorp het eindexamen
plaats van de opleiding Gymnastiek
Assistent Leider 2. Een grote groep
uit deze regio naam deel aan het
examen. Van SV Omnia 2000 waren Karlijn de Gooijer, Nikki de Veij en Demie Griffioen aanwezig. Na
negen weken de cursus bezochten
te hebben in Hoofddorp kregen zij
loon naar werken en op de examendag konden ze vol trots het begeerde diploma in ontvangst nemen. Tijdens de cursus werden de verschillende grondvormen van bewegen
zoals lopen, springen, schommelen

en zwaaien, duikelen, balanceren,
klimmen en klauteren behandeld en
natuurlijk ook de verschillende profielelementen zoals handstandvormen, kleine en grote cirkeldraaien,
rollen, vrije en steun sprongen doorgenomen. Met de kennis en vaardigheden die de meisjes tijdens deze cursus hebben geleerd, kunnen zij met veel plezier een groepje kinderen helpen, maar ook verantwoord begeleiden. Dit begeleiden gebeurt altijd onder toezicht en
verantwoordelijkheid van een lesgever in het bezit van een geldige
KNGU licentie.

Nikki de Veij, Karlijn de Gooijer en Demie Griffioen.

Zaalvoetbal ronde 18

Beslissing ZABO valt in mei
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie is afgelopen zaterdag 26 april voortgezet met de achttiende speelronde van het seizoen
2007/2008.
Door de uitslagen is er in de top van
de ranglijst weinig veranderd. Koploper Mantel Makelaars blijft drie
punten voor staan op nummer twee
SuperFly en heeft zes punten méér
als nummer drie Sportcafé de MiDi’s. De maand mei wordt dus de
maand van de ontknoping en mogelijk valt de beslissing pas op de
laatste wedstrijdavond. Afgelopen
weekend werd er gezaalvoetbald in
de Proosdijsporthal in Kudelstaart
en de wedstrijden stonden onder
deskundige leiding van de scheidsrechters Natasja van Loon en Peter
Meijer.
Het team van SuperFly was vrij
voor speelronde 18. De openingswedstrijd ging tussen Easy Beveiliging en de ploeg van LEMO. Mede door drie doelpunten van Mike
van Bommel sloot Easy Beveiliging
de wedstrijd winnend af met de cijfers van 6-2. Vervolgens trad Mantel
Makelaars aan tegen De Jet Set BV.
Na een 6-3 ruststand werd het uiteindelijk een waar doelpuntenfestijn. De lijstaanvoerder van de ZABO won de partij met 16-5. De derde wedstrijd ging tussen Piller Sport
en The Underdog en dit duel was
vooral in de eerste helft bijzonder
spannend.
The Underdog startte goed met
een 0-2 voorsprong en beide ploegen gingen wisselen bij de stand
van 3-3. In de tweede helft liep Piller Sport uit en wist het Kudelstaarts
onderonsje te winnen met 8-3. Elton
Shehu scoorde vijf goals voor Piller
Sport. Het vierde duel van speelronde 18 was de strijd tussen Sportcafé de MiDi’s en de ploeg van Könst.
Bij de rust was het slechts 3-1, in

de tweede helft speelde Sportcafé
de MiDi’s meer tempo en won met
ruime cijfers: 13-3. Het slotduel in
de Proosdijsporthal betrof de partij tussen DGL en Accon. Bij de rust
leidde DGl al met 3-0 en zegevierde
tenslotte met 6-2.
Stand na ronde 18:
De huidige stand luidt als volgt:
Mantel Makelaars 16-45, SuperFly 16-42, Sportcafé de MiDi’s 1639, Piller Sport 16-36, De Jet Set BV
17-27, DGL 17-25, Easy Beveiliging
16-21, Accon 16-12, The Underdog 16-10, LEMO 17-9, Könst 17-3.
ZABO speelronde 19 (van in totaal
22) is op zaterdagavond 3 mei in de
Bloemhof, aanvang 18.30 uur.

Ouderensoos
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 8 mei
houdt buurtvereniging Oostend de
laatste speelmiddag voor ouderen
van dit seizoen.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. Kaartliefhebbers
zijn van harte welkom in buurthuis ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal is open vanaf 13.30 uur, de
kaarten worden om 14.00 uur geschud. Het klaverjassen tijdens de
ouderensoos op 24 april is gewonnen door de heer Tromp met 5763
punten. Op twee is mevrouw Doeve
geëindigd met 5561 punten, op drie
mevrouw E. van der Stelt met 5523
punten en op vier de heer Doeve
met 5288 punten.
Bij het rummicuppen behaalde mevrouw de Vries de hoogste eer. Poedelprijzen waren er voor de dames
Grebe en Speelman.

Poel en bostocht op 3 en 4 mei
Aalsmeer - Zaterdag 3 en zondag 4
mei kan er gewandeld worden met
de Aalsmeerse Wandelsport Vereniging. De Poel- en bostocht staat op
het programma.
De route loopt door het Amsterdamse bos en de 25 kilometer gaat richting het Amstelpark.
De 40 kilometer gaat ook richting
Amstelpark en richting de Haarlemmmermeer in.
Het is misschien een leuke training
voor de vierdaagse-tochten die er
aan komen.

De start is bij de Poelster Doorweg 21 in Amstelveen Gekozen kan
worden uit de afstanden 5, 10, 15,
25 of 40 kilometer. Voor 25 en 40
kilometer wandelen is de start tussen 8.00 en 10.00 uur en voor 5, 10,
15 kilometer tot 14.00 uur. De kosten zijn 1,50 euro zonder en 3 euro
met herinnering. Leden van een erkende wandelbond krijgen 50 cent
korting.
Voor meer informatie de heer Ostendorf, tel: 0297 320813 of http://
home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer.

Futsal zaalvoetbal

RKDES Dames 2 kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
stond voor de RKDES Dames2 de
laatste wedstrijd van het seizoen op
het programma. De dames konden
kampioen worden, maar dan moest
er wel gewonnen worden!
De wedstrijd moest worden gespeeld tegen de nummer twee, Taba1. Na een zinderende wedstrijd,
waarin beide teams meerdere kan-

sen kregen, eindigde deze in 64 voor de RKDES Dames. Kampioen dus! Mandy, Anneke, Melanie, Yvonne, Erika en Irma gaan het
nieuwe seizoen in een hogere klasse spelen. Bij deze willen ze alle
supporters en het bestuur bedanken voor alle steun en de champagne om het behaalde kampioenschap
te bekronen.
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Schakers AAS grijpen net
naast kampioenschap
Aalsmeer - Het had allemaal zo
mooi kunnen lopen. AAS 2 speelde vrijdag voor het kampioenschap,
AAS 1 de dag erna, beide hadden
een matchpunt voorsprong op de
concurrentie, dus de kansen lagen goed. Hoe anders kan het lopen. AAS 2 begon met een 1-0 achterstand. Willem Hensbergen had
vooruit gespeeld en helaas verloren,
zijn eerste nederlaag van het seizoen, tegen het sterkste team, dat
wel. De match zelf begon ietwat verlaat, door het wachten op de langzaam binnendruppelende LSGers
en Azen, maar net na het begin is er
paniek bij de Azen: is Poncin er eigelijk wel. Marco bleek vergeten het
op te halen, zodat een race tegen
de klok begon op weg naar NieuwVennep om alsnog Peter binnen het
reglementaire uur in de speelzaal te
krijgen. Het verkeer zat niet mee, vijf
minuten te laat stormde Peter naar
binnen, maar tevergeefs, de reglementaire nul was al geclaimd en de
achterstand was 2-0. Henk Noordhoek had een kwaliteit buitgemaakt,
maar een ietwat opgesloten toren
zorgde nog wel voor enige ongerustheid, echter zwart sloot deze
verkeerd op en boette daarmee nog
een pion in. Henk ruilde het materiaal in voor een prettig paard tegen
loper eindspel, waarin hij het punt
binnenhaalde. René Jungen had
drie stukken tegen een dame gewonnen in de opening en was zijn
stelling langzaam maar zeker aan
het verbeteren. Daar stond tegenover dat de opening van Marco de
Groot toch wel flink aan het mislukken was. Ben de Leur probeerde het initiatief te grijpen in het middenspel middels een pionoffer. Ben
moest in de clinch om te proberen
het eindspel te keepen. Bij Jan Bosman schommelde de partij tussen
een klein plusje en een klein minnetje. LSG besloot even te wachten met het nemen van de remise
om andere resultaten af te wachten, dit duurde echter dermate lang
dat er geen keus meer was en de
remise wel moest worden genomen.
Redmar Damsma nam het op tegen
de sterkste LSG-speler (vorig jaar
nog LSG 2 in de 1e klasse KNSB) en
had een degelijke opstelling gekozen, helaas voor hem werd hij toch
langzaam maar zeker overspeeld.
De prognose was derhalve 5,5-2,5
voor de gasten, een wonder was inmiddels nodig. Marco gaf het goede voorbeeld. De afwikkeling naar
een toreneindspel gaf Marco een
belangrijke pion terug, en door zijn
betere activiteit won hij de tweede
ook terug. Toen Marco het remise
aanbod van zijn aangeslagen tegenstander afwees werd het duidelijk
dat er zich een tragedie (voor LSG
dan) aan het afspelen was, Marco
won alsnog. René had met nauwkeurig spel zijn schaapje ook op het
droge, de Azen stonden tijdelijk voor
maar de strijd was nog lang niet gestreden. Redmar kwam steeds hopelozer te staan en Ben hing met
de nagels nog aan de afgrond. Echter wilde zijn tegenstander te snel
promoveren, hetgeen direct een afwikkeling naar een remise toestond,
iets wat Ben zich niet liet ontgaan;
eerst de witte loper van de diagonaal jagen waar de pion overheen
moest had vrijwel direct gewonnen.
Dat Redmar inmiddels bijna geen legale zet meer over had die ook nog

FIQAS Aalsmeer mist bestof-three in slotminuten

niets weggaf deed de eindstand belanden op 4-4. AAS 2 derhalve kampioen? Daarover zijn nog enige reglementaire beslommeringen, wordt
derhalve vervolgd.
Drie invallers
De dag erop, het uur U voor AAS
1. De voortekenen waren niet goed,
Herman in Portugal voor een reisje van het bedrijf, Jasper die voor
zijn studie in 1 van de Amerika’s
zat, Willem Moene wordt het overige deel van het seizoen al gemist.
Drie invallers, zou dat nog wel goed
gaan? Toen bleek dat Leon Koster
ziek geworden was (score dit seizoen: 6,5 uit 8) en niet kon spelen
was duidelijk dat de kansen voor de
Azen snel aan het slinken waren,
een groter wonder dan de avond ervoor was noodzaak geworden, zeker
toen tegenstander DD uit Den Haag
(1 van de oudste clubs van Nederland en eigelijk niet thuishorend in
de tweede klasse) in volle oorlogssterkte binnen kwam zetten. Peter
Poncin geofferd aan 1, kwam nog
een heel eind in de complicaties,
maar moest toch ergens een stuk
inboeten, het schaakje op de onderste rij was geen mat. Ben de Leur
probeerde met geweld de witte stelling binnen te dringen, dit werd echter nauwkeurig afgestopt zodat de
tegenaanval onstopbaar was voor
Ben. Wederom 2-0 achter, maar het
zag er niet best uit. De tijdnoodfase
brak aan voor Henk Noordhoek, die
een goede, solide partij aan het afleveren was. Op dat moment sloeg
het noodlot toe, Henk werd slachtoffer van een van de meest voorkomende oorzaken van blunders, de
achterwaartse paardzet. Een onbedekte krachtterm en wat zetten later was de tijdnoodfase voorbij en 30 voor DD. Paul Schrama deed iets
terug in een goede partij, waardoor
hij op de goede score van 7,5 uit 9.
AJ Keessen leek een goede, actieve
voortzetting gekozen te hebben, het
onstane eindspel zag echter meer
zwaktes in zijn stelling dan omgekeerd. De techniek van de DD-er
was dermate sterk dat er nooit echt
tegenspel in zat, de 4-1 die dit op de
borden bracht was in hogere mate al beslissend, uit de overige drie
partijen zouden de Azen nooit drie
punten halen. Marco de Groot was
in een eindspel van Paard tegen
Loper beland. een foutje van Marco versnelde slechts zijn einde, op
de lange termijn was de remise ook
heel ver weg, laat staan de benodigde overwinning. DD derhalve (en
op basis van deze match: terecht)
kampioen. Jeffrey van Vliet had de
hele partij een plus, won een pion,
maar het toreneindspel was net niet
te winnen voor Jeffrey, ook 1 van de
betere scoorders in de AAS-gelederen, dit seizoen scoorde hij 6,5 uit
8. Marc Trimp gaf de stand een wat
draaglijker aanzien door op het karakteristieke wijze het punt te scoren (in totaal kwam hij (ongeslagen)
op 6,5 uit 9), laat in het eindspel. De
eindstand werd 5,5-2,5 voor de gasten, de Azen met de tweede plaats
(en dus lege handen, en dus met
een kater) achterlatend. Maar toch:
Het was een goed seizoen! AAS
speelt elke vrijdag in De Binding in
de Zijdstraat.
Meer informatie: http://www.aas.
leisb.org/ of webmaster@aas.leisb.
org, tel. 0297-324459.

Ateletiek AV Aalsmeer

Sterke wedstrijd Jordi Baars
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond
18 april was AV Aalsmeer atleet Jordi Baars aanwezig bij de Hardenberg City Run, een prachtig loopevenement met maar liefst 2.200
deelnemers, dat werd gehouden in
het centrum van Hardenberg.
Jordi nam deel aan de 5 kilometer

Eredivisie handbal

en liep en sterke wedstrijd. Ondanks
een behoorlijk sterke wind wist hij
zijn persoonlijk record van 16.37 minuten te evenaren.
Ook viel hij met zijn vierde plaats
nog in de prijzen waardoor hij met
een tevreden gevoel weer huiswaarts keerde.

Tweede autorace-ronde prooi
voor Aalsmeers team
Aalsmeer - De tweede wedstrijd
van de Euro Rally Challenge, de
ADAC Hessen Rally Vogelsberg, is
een prooi geworden voor Erik Wevers en Jalmar van Weeren uit
Aalsmeer met hun Ford Focus RS
WRC 06.
De Hessen Rally Vogelsberg was
weertechnisch gezien een wedstrijd met twee gezichten. Op vrijdagavond, tijdens de openingsproef
Willofs, was het droog. In de natuurlijke kom waarin deze proef zich bevindt ontstond veel stof dat bleef
hangen door het op de proef gegooide zand.
Door de gruppenstart, waarbij de
auto’s kort na elkaar de proef op
kwamen, ontstonden moeilijke
zichtcondities.
De tweede etappe op zaterdag met
de resterende acht proeven was zo
mogelijk nog moeilijker. Wisselende
weersomstandigheden zorgden er
voor dat de bandenkeuze extreem
moeilijk werd. Erik Wevers en Jalmar van Weeren vochten in die wisselende omstandigheden een enerverende seconde strijd uit met Mark
van Eldik en Michel Groenewoud
om de leiding in de wedstrijd. Dan
weer was Wevers sneller met zijn

Ford, dan weer was het Van Eldik
met zijn Subaru. Wevers schoot op
KP 6 rechtdoor en moest de leiding,
die hij na KP 3 had veroverd weer
inleveren bij Van Eldik. Van Eldik
moest op de laatste service de turbo van de Subaru wisselen, en dat
bleek het breekpunt, want de krappe servicetijd van nog geen kwartier
bleek net niet voldoende om op tijd
het servicepark te kunnen verlaten.
“Mark was te laat weg van de service, dat had ik gezien. Maar dat hij
een straf zou krijgen wisten wij niet.
Ik hoorde het pas voor de start van
de laatste proef”, aldus van Weeren.
Toch gingen Wevers en van Weeren
er nog eens goed voor zitten voor
de laatste proef.
“De druk lag bij ons. Virtueel stonden we al voor op Mark. Maar dan
moet je wel even de gedachten op
nul kunnen zetten en de rust in de
auto terug zien te vinden. Gelukkig
is ons dat goed afgegaan en hebben we een erg mooie wedstrijd
winnend kunnen afsluiten”, besluit
Jalmar van Weeren.
Het tweetal reed de rit van 140 kilometer in een tijd van 1:22:29 uur,
zestien seconde sneller dan de
nummer twee!

Aalsmeer - Zelden was een kruisfinale zó spannend als de wedstrijd
tussen FIQAS Aalsmeer en Hellas, zaterdagavond in den Haag. In
een bomvolle en sfeervolle Hellashal gingen beide ploegen tot het uiterste en ging Hellas er – uiteindelijk
pas in de verlenging – met de plek
in de best-of-three vandoor. Maar
de Aalsmeerders hadden even veel
kans gehad.
Daarom was de 32-32 wel wat zuur,
maar de ploeg kan zich troosten met
de gedachte dat er én nog gespeeld
gaat worden in de bekerfinale én
dat het spel en de inzet van dit team
als collectief veel moois belooft voor
de komende jaren.
FIQAS Aalsmeer startte bijzonder
sterk in Den Haag, waar het gesteund werd door een grote schare, meegereisde supporters. Jimmy Castien, Jeffrey Boomhouwer en
Jarcha van Dijk zorgden binnen zeven minuten al voor een 6-2 voorsprong en die werd drie minuten later zelfs 8-3.
Schutter Eelco Overkleeft werd
goed afgestopt en wist in de eerste
helft uiteindelijk maar twee (en over
de hele wesdtrijde genomen slechts
zes) keer te scoren.
Hellas schudde na de eerste, nerveuze beginfase de zenuwen van
zich af en startte een inhaalrace die
leidde tot een 8-10 tussenstand na
een kwartier.
Weer waren het Jeffrey Boomhouwer en Jimmy Castien, beiden, zeer
sterk de eerste helft, die de voorsprong weer vergrootten: 8-13,
maar via breaks en een knappe actie vanaf de cirkel knokte Hellas opnieuw terug: 12-13. Vanaf dat moment ontspon zich een super spannende strijd die de rest van de wedstrijd zou duren.
Bij rust was het verschil tussen de
ploegen nog één keer drie doelpunten in Aalsmeers voordeel: 14-17, vijf
minuten na de pauze kwam Hellas
langszij: 17-17 en vervolgens werd
er gestreden op het scherpst van de
snede.
Beide ploegen werden luid aangemoedigd door hun suppporters en een dweilorkest verhoogde de feestvreugde. Inmiddels was
Bart van Huisstede in het doel gekomen voor Micha Hoogewoud en
hij verrichtte stops op zéér belangrijke momenten, want de scores vielen in de tweede helft voortdurend
om en om: na een kwartier leidde
FIQAS Aalsmeer 21-23, met nog zes
minuten te spelen was het weer gelijk: 25-25.
De Aalsmeerders knokten voor hun
laatste kans: Dave Organo scoor-

de fraai vanaf de cirkel (25-26),
Bart stopte een strafworp en Jeffrey
Boomhouwer verzilverde er een: 2527. Eelco Overkleeft wist er drie minuten voor tijd tóch weer 26-27 van
de maken en vervolgens knalde
Jimmy Castien op de paal.
De terugkomende bal werd echter
koelbloedig door Robin Boomhouwer binnen geschoten en zo was de
stand 26-28, precies dezelfde uitslag
als een week eerder in Aalsmeer. Er
stond echter nog een minuut op de
klok en in de hekselketel waar bijna
al het publiek op de banken stond
zeilde een schot van Jimmy Castien nu nét over (anders was FIQAS
Aalsmeer finalist geweest).
In de resterende 15 seconden lukte het Hellas ook niet meer om nog
te scoren en dus ging er twee keer
vijf minuten verlengd worden. In die
verlenging zat het FIQAS Aalsmeer
niet mee.
Er werd teveel balverlies geleden
en vaak werd er iets te geforceerd
geschoten. Het was dan ook Hellas wat eerst scoorde 27-28, maar
Wai Wong bracht de marge weer op
twee (27-29) waar FIQAS Aalsmeer
een verschil van drie nodig had om
de best-of-three te halen.
Weer kwam Hellas dichterbij, maar
nu was het Robin Boomhouwer die
vanuit de rechterhoek zorgde voor
de 28-30.
Drie seconden voor het einde van
de eerste verlenging bracht een verwoestend schot Hellas echter weer
op 29-30.
In de laatse vijf minuten lukte het
gewoon niet meer bij de Aalsmeerders. Schoten gingen over of werden
geblokt en Hellas maakte meteen
gebruik van de mogelijkheid: 3030. Wai Wong hield FIQAS Aalsmeer
tot twee keer toe nog in het spoor,
maar Overkleeft en Léon van Schie
maakten een eind aan de Aalsmeerse droom op de finale. De uiteindelijke 32-32 was genoeg voor Hellas
om de strijd om de landstitel te bereiken en daarin treft het Volendam,
dat thuis van de andere halve finalist Bevo won.
Voor FIQAS Aalsmeer rest a.s. donderdag 1 mei de bekerfinale, waar
de ploeg ongetwijfeld zal proberen
het seizoen toch met een hoofdprijs
af te sluiten.
Doelpunten: Jimmy Castien en Jeffrey Boomhouwer 7, Wai Wong 5,
Robin Boomhouwer 4, Mark Roest
3, Luuk Obbens 2, Ruud Neeft, Jarcha van Dijk, Menno v.d. Grift en
Dave Organo 1.
Donderdag 1 mei, 15.30 uur: Bekerfinale FIQAS Aalsmeer – Eurotech/
Bevo, Almere. Foto: Don Ran.

Marco Beers toont zijn torso

Handballegende te gast bij
talenten FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Het was voor de deelnemers aan de talentenopleiding
van handbalclub FIQAS Aalsmeer
een bijzondere afsluiting van de extra zaaltrainingen: het verrassingsbezoek van Marco Beers, donderdag 24 april jl. Hij is immers één van
de handballegendes van Nederland.
Met Aalsmeer behaalde hij alle prijzen die er maar te winnen vielen en
vervolgens ging hij als profhandballer naar Duitsland. Hij heeft heel wat
wedstrijden in Oranje gespeeld en
boekt nu al een aantal jaren grote
successen met zijn club, Volendam.
De 10-, 11- en 12-jarige Aalsmeerse
talenten wisten van tevoren niet dat
Marco Beers op de laatste zaaltraining zou komen. Na ruim een half
uur lekker getraind te hebben, gingen de jongens midden in de sporthal in een grote kring zitten om vragen te stellen aan één van de grootste handballers van Nederland. En
ze wilden heel wat weten! Hoe het
is om in zo’n stadion in Duitsland te
spelen met 20.000 supporters? Wat
het meest bijzondere is wat hij met
het Nederlands team heeft meegemaakt? Of hij nog terugkomt naar
Aalsmeer? En natuurlijk: wat moet
je op jonge leeftijd doen om later
ook Oranje te halen of prof te worden in het buitenland? Op die laatste vraag antwoordde Beers: “Goed
eten, maar ook goed slapen. Altijd
je best doen. En je in de kijker spelen. Als je bijvoorbeeld met je club
Europacup speelt of met Oranje op
een internationaal toernooi staat,
dan zien die buitenlandse trainers
en coaches wat je kan.” En hij zei
ook: “Je moet natuurlijk veel spieren
kweken. Want als handballer moet
je naast heel snel en lenig ook erg
sterk zijn.”
Daarop deed hij zijn shirt uit, om te
laten zien hoeveel spieren hij heeft.
Een indrukwekkende torso met veel
borstspieren, een sixpack op de
buik en ook dikke spierbundels op
de rug. Ook de jongens deden hun

shirts uit om hun eigen spieren eens
goed te bekijken en te zien waar ze
nog aan moeten werken. De talenten deden samen met Marco Beers
in hun blote bast allerlei kracht- en
lenigheidoefeningen. Tot slot gingen
de jongens - na een snelle douche
– met z’n allen ontbijten, waar Marco Beers natuurlijk handtekeningen
moest uitdelen. Die hangen inmiddels bij diverse Aalsmeerse talenten
op de kamer!
Met het verrassingsbezoek van
Marco Beers is voor dit seizoen een
einde gekomen aan de extra trainingen voor de deelnemers aan de talentenopleiding. Ze hebben - naast
de handbaltrainingen ’s middags - ’s
ochtends vroeg allerlei sporten gedaan om complete atleten te worden, zoals tafeltennis, dansen, karate, zwemmen, turnen en basketbal. De oudste talenten hebben de
komende maanden nog een bijzonder programma voor de boeg, waaronder een internationaal toernooi in
Duitsland, de bekerfinale en het NK.
Na de zomer gaan de ochtendsessies met andere sporten weer verder.

Cobie wint de
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is
het klaverjassen gewonnen door
Cobie van der Meer met 5171 punten, gevolgd door An Uiterwaal met
5034 punten. Derde werd Jan Weij met 5017 punten en vierde was
Gerrit van der Geest met 4954 punten. Bij het jokeren werd Henny de
Wit winnares met 18 punten, op de
tweede plaats eindigde Kees van
der Meer met 71 punten.

Atletiek: AV Aalsmeer

Maaike Witpeerd supersnel
Aalsmeer - Bij een instuifwedstrijd afgelopen vrijdag 25 april in
Alkmaar is er door een aantal AV
Aalsmeer jeugdatleten prima tijden
gelopen.
De meest opvallende prestatie werd
geleverd door Maaike Witpeerd,
eerste jaars C junior. Zij liep de 400
meter vlak bij de B junioren namelijk naar een tweede plaats in een
zeer snelle tijd van 60.29 sec.. Sinds
2004 is dit de op een na snelste tijd
in Nederland gelopen door een eerste jaars C junior.
Een prachtige prestatie dus en het
baanseizoen is pas begonnen, dus
wie weet wat me nog meer kunnen
verwachten van dit talentvolle meisje. Ook een mooie prestatie werd er
geleverd door Mirjam van Ouwerkerk. Mirjam doet pas sinds een
maand of vier serieus aan atletiek
en liep deze keer een prima 800 meter in een snelle tijd van 2.26.55 min.,
waarmee ze haar persoonlijk record
met circa vier seconden verbeterde.
Dit betekende tevens voor Mirjam
een eerste plaats in de wedstrijd.
Erwin Koopstra begint weer langzaam een beetje in vorm te komen
en liep bij de heren senioren op de
800 meter naar een prima tweede
plaats in 2.06.23 min..
Voor Erwin een mooi outdoor persoonlijk record en al weer circa drie

seconden sneller dan de voorgaande wedstrijd. Eveneens aanwezig op
deze wedstrijd was B junior Danielle
van Eenennaam.
Danielle, die per jaar beter wordt,
liep op de 100 meter naar een mooi
persoonlijk record, 13.89 sec., en tevens een derde plaats. Op de 200
meter werd zij keurig vierde met een
snelle tijd van 29.04 sec., helaas net
geen persoonlijk record.

