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Oranje gebak?
Vooges vers de
lekkerste!
Op koninginnedag van
8.00 tot 12.00 uur open

Aanhouding na
mishandeling

Groen licht raad voor beheer van
openbare ruimte door Meerlanden
Aalsmeer - De fracties hebben afgelopen donderdag 23 april ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders om het dagelijks beheer en onderhoud van de
openbare ruimte in de gemeente uit
te besteden aan De Meerlanden.
Met deze uitbesteding hoopt de gemeente een planmatige en kwaliteitsgestuurde aanpak van het beheer en onderhoud van openbare
ruimte te creëren.
Het bereiken van een structurele

besparing en de mogelijkheid voor
extra besparingen dan wel verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in de toekomst, zijn eveneens redenen van het college om
het BTO onder te brengen bij het
bedrijf in Rijsenhout.
De gemeente behoudt echter wel de
regierol.
Als de samenwerking tot beider
tevredenheid verloopt, mag De
Meerlanden van de bestuurders in
Aalsmeer haar dienstenpakket uit-

breiden met bijvoorbeeld het onderhoud van openbaar groen en onderhoud van de begraafplaats. Op 12
mei aanstaande geven de gemeente en De Meerlanden een presentatie over het BTO aan de wijkraden
en op 15 juni vinden de feestelijke ondertekeningen van de dienstverleningsovereenkomst tussen De
Meerlanden en de gemeente plaats.
25 Juni tot slot is de dag dat de
werknemers BTO officieel afscheid
nemen van de gemeente.

Nieuw-Vennep - Een 37-jarige man
uit Hellevoetsluis is in de nacht van
zaterdag 25 op zondag 26 april aangehouden op de Westerdreef in
Nieuw-Vennep. De 37-jarige automobilist had onderweg zijn vriendin
mishandeld. Verder bleek hij dronken
te zijn; hij had een promillage van
1,37. De Zuid-Hollander verzette zich
tegen zijn aanhouding en is vervolgens in de boeien geslagen en naar
het politiebureau gebracht. Hij kan
diverse boetes tegemoetzien. De politie nam tevens zijn rijbewijs in.

Foto’s Ronald van Doorn.

Rookpluimen over Westeinder

Brand in loods Leimuiden
Leimuiden - Rond half 7 ‘s avonds
op maandag 27 april is er een zeer
grote brand uitgebroken in een botenloods in Leimuiden. De brandweer van Hollands-midden rukte met groot materieel uit naar de

Westerdijk in Leimuiden. Vanuit
Aalsmeer en Kudelstaart was de
rook goed te zien.
Ondanks dat de brandweer snel ter
plaatse was, brandde de loods helemaal af.

Man mishandelt
zijn tienerzoon
Hoofddorp - Zaterdag 25 april omstreeks 16.35 uur hielden politieagenten een 49-jarige Hoofddorper
aan. Hij wordt ervan verdacht kort
daarvoor zijn 18-jarige zoon te hebben mishandeld. De verdachte is
voor nader onderzoek ingesloten.

Drugsdealer in
kraag gevat
Hoofddorp - De politie ontdekte in
de nacht van zaterdag 25 op zondag
26 april op heterdaad een drugsdeal
op de Kruisweg. Zij hielden een 21jarige Alkmaarder aan in zijn auto.
Hij bleek 13 wikkels en 13 bolletjes
harddrugs bij zich te hebben. Ook
zijn ruim zeshonderd euro van hem
in beslag genomen. Bij nader onderzoek op zijn verblijfplaats werd
nog een tas met 58 wikkels met vermoedelijk harddrugs gevonden en
ruim 1200 euro. Ook dat is in beslag
genomen. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

Aangehouden
na burenruzie

Topdrukte bij bezoekerscentrum
FloraHolland
nager Marcel Claessen is verheugd
over de constante interesse: “FloraHolland Aalsmeer trekt traditioneel
veel bezoekers in de maanden april
en mei, wanneer (inter)nationale
toeristen massaal op de Nederlandse bloemen afkomen.” In deze tijd
van het jaar vormt een bezoek aan
FloraHolland Aalsmeer een goede
combinatie met onder meer de Keukenhof en de bollenvelden.
De veiling in Aalsmeer is iedere
maandag tot en met vrijdag van 7.00

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

HET LEUKSTE MOEDERDAGCADEAU
VAN 2009 OP 10 MEI A.S.

uur tot 11.00 uur geopend voor publiek. Meer informatie is te vinden
op www.floraholland.com.

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

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

70.000

10.000

Vandalisme heeft de gemeente in maart 1.800 euro gekost. Deze kosten zijn onder andere ontstaan door het vernielen van hekwerken en
inbraakschade in gemeentelijke gebouwen. De totale kosten van vandalisme voor 2009 komt hierdoor op 13.200 euro.
Vandalisme raakt ons allemaal, niet alleen in de portemonnee maar ook
in ons gevoel. Het maakt bijvoorbeeld dat mensen zich onveilig voelen
en dat voorzieningen als prullenbakken of speeltoestellen niet meer
gebruikt kunnen worden. Daarom is het erg belangrijk dat er melding
wordt gedaan van vernielingen. Een melding vergroot immers de pakkans van daders. Indien u een vernieling ziet gebeuren: bel dan meteen
112. Indien het even geleden is, kunt u bellen met 0900-8844. Voor
een spoedig herstel van vernielingen kunt u contact opnemen met de
Servicelijn van de gemeente Aalsmeer 0297 387575 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl. Hiermee kan de gemeente zorgen voor een snel
herstel van vernielde gemeentelijke eigendommen, zodat verloedering
geen kans krijgt.

G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Nudie Jeans Only Cars Esprit Vila

jeansactie
G-Star
Pall Mall 40
ONly
JaCk&JONES 50
EN VElE
aNdErE MErkEN 50
vrijdag 1 en zaterdag 2 mei

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

NIEuwE
kETEL NoDIg?

Informeer eens naar de
mogelijkheden van
een Lease ketel.

CHOCOLADEBONBONWORKSHOP
MET GRATIS HIGH TEA
Nu ook workshops op de zaterdagen met aantrekkelijke kortingen
Ook ideaal als bedrijfsuitje met aansluitend een bedrijfsborrel.
Reserveer nu: 020-6400536, info@manfredspaargaren.nl
Neem alvast een voorproefje op www.manfredspaargaren.nl

Wanneer is er sprake
van vandalisme?

Verwarming
koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

OP JEaNS VaN dE MErkEN:

kOrtiNG

%
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geldt voor een
gedeelte van
de collectie
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur Zijdstraat 61, aalsmeer,
tel 0297-321177
Vrijdag 10-21.00 uur
internet: www.bigl.nl
Zaterdag 10-17.00 uur

troy! 3.9640

Aalsmeer - Het voorjaar brengt opnieuw veel toeristen naar FloraHolland Aalsmeer. De afgelopen weken
wisten veel bezoekers de veiling
goed te vinden. Op vrijdag 25 april
waren dat maar liefst 3800 mensen op één dag. Veruit de meeste
bezoekers kwamen uit Oost-Europa: bijna tweemaal zo veel als in het
voorjaar van 2008, onder wie vooral veel Tsjechen. Ook Duitsers, Zweden, Denen, Oostenrijkers, Fransen
en Amerikanen meldden zich bij het
bezoekerscentrum. Vestigingsma-

Rijsenhout - De politie heeft zondag 26 april om 19.15 uur een 35jarige man en een 28-jarige vrouw
uit Rijsenhout aangehouden omdat
zij elkaar bedreigden. De man was
door de vrouw met een schaar gestoken. Onduidelijk is vooralsnog
wat de aanleiding van de burenruzie was. Volgens de vrouw zou de
man haar in het gezicht hebben gespuugd.

130.000
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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
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ikg
Informatie- en 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. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

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 vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00-16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/witte kater. Buik en onder zijn ogen
zwart/wit.
- Koningsstraat in Aalsmeer, grijs cyperse kater met wit puntje aan
staart. Hij is 14 jaar en heet “Stimpy”.
- Kamerling Onnesweg in Kudelstaart, cyperse rode kater, witte
bef tot onder z’n buik, witte pootjes, staart met ringen, vriendelijk.
Leeftijd 3 à 4 jaar. Zijn naam is “Baloe”.
Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, cyperse poes met wit.
- Graaf Willemlaan in Kudelstaart, pers, wit/zwart gestreept, lijkt cypers.
- Turfstekerstraat in Aalsmeer, grijs/ zwarte cyperse poes. Ze mist
enkele tanden en heeft veel klitten.
Goed tehuis gezocht:
- Voor 2 Main coon katten. Het zijn broer en zus en willen graag bij
elkaar blijven. Zijn erg lief en aan honden gewend.
- Goed tehuis gezocht voor rode poes, 8 jaar, is gesteriliseerd. Niet
geschikt bij kleine kinderen.

Rode Kruis rolstoelwandelseizoen weer van start
Aalsmeer - Vorige week dinsdag
21 april toog een grote groep mensen in een rolstoel en geduwd door
Rode Kruis vrijwilligers over de Uiterweg naar groot café In De Zotte Wilg waar het nieuwe seizoen
van het rolstoelwandel-project van
het Rode Kruis Aalsmeer van start
ging. Voor het vierde achtereenvolgende jaar alweer nemen vrijwilligers van het Rode Kruis Aalsmeer
mensen uit de Zorgcentra mee naar
buiten voor een ritje in een rolstoel
door het Dorp of over de markt.
De groep vrijwilligers is inmiddels
uitgegroeid tot dertig personen die
een keer per maand, een keer per
veertien dagen of zelfs een keer per
week een middagje met mensen,
die moeilijk ter been zijn of mensen
die weinig buiten komen, een wandelingetje maken. Vorig jaar werd
besloten om het wandelseizoen een
wat officiëlere start te geven door
alle rolstoelduwers met hun gasten bijeen te laten komen en ook dit
jaar vond dat plaats in ‘In de Zotte Wilg’ alwaar de familie Swegler
en hun staf de gasten weer heel
gastvrij ontvingen. Rond 14.00 uur
liep de hele groep rolstoelers, met
gasten uit het Kloosterhof en Zorgcentrum Aelsmeer over de Uiterweg

richting ‘De Zotte Wilg’. En dat viel
niet mee omdat het wandelpad op
de eerste brug zo smal is dat een
rolstoel er niet door kan. Men was
daarom gedwongen op de rijbaan te
lopen hetgeen wat verkeersopstoppingen gaf, maar gezien het mooie
weer en het feit dat het om oudere
mensen in rolstoelen ging, werd dat
keurig opgelost en ging men geduldig aan de kant. Na een kop koffie
of thee met een gebakje erbij sprak
de voorzitter van het Rode Kruis een
woordje en opende daarmee het
wandelseizoen voor 2009-2010. Er
wordt namelijk het hele jaar door, in
weer en wind, behalve als het heel
erg koud of heel erg heet is of als
het echt ‘hondenweer’ is, altijd gelopen, week in week uit. De stoet rolstoelers ging rond half 4 weer terug
richting het Dorp, nadat men eerst
nog had genoten van een frisdrankje of een alcoholische versnapering.
Er kunnen nog altijd meer rolstoelduwers bij, want hoe meer mensen
er willen duwen, des te meer gasten
uit de Zorgcentra er mee naar buiten genomen worden.
Voor inlichtingen of aanmeldingen kan men kan nellen met Albert
Bouwman tel. 326601 en Dicky Eveleens tel. 326534.

DDA Classic Airlines viert
zondag geboortedag Juliana
Geslaagde Lions Bollentocht
met Aalsmeerse senioren
Aalsmeer - Afgelopen zondag 26
april organiseerde de Lionsclub
Aalsmeer weer haar traditionele
jaarlijkse Bollentocht. Leden van de
Lionsclub reden met hun auto’s in
totaal zo’n veertig Aalsmeerse senioren via een aantrekkelijke route
langs de bollenvelden die voor een
groot deel nog in volle bloei stonden. Ondanks het feit dat het weer
die ochtend niet al te fraai was, genoten de genodigde dames en he-

ren toch met volle teugen van het
kleurrijke schouwspel. Aan de boulevard van Katwijk werd gepauzeerd
en uiteraard koffie en gebak aangeboden. Daarna werd via een andere route de terugreis weer aanvaard.
Uit de vele reacties bleek duidelijk
dat dit initiatief door iedereen weer
bijzonder op prijs werd gesteld. Een
stimulans voor de leden van de Lionsclub Aalsmeer om hier zeker
mee door te gaan.

Postduiven P.V. De Telegraaf

Bloemen voor voorzitter
Aalsmeer - Op vrijdagavond werden bij P.V. De Telegraaf door achttien deelnemers 523 duiven ingekorfd voor de wedvlucht Nijvel. De
weersvooruitzichten waren prima en
iedereen korfden vol goede moed
zijn duifjes in. De algemene verwachting was dat ze zaterdagmorgen op tijd los zouden gaan en dat
de snelheid wel eens hoog kon zijn.
Dat klopte helemaal, om half negen
in de ochtend was de lossing met
een kalme, zuiden wind. Het werd
een nek aan nek race met als glorieuze overwinnaar voorzitter Jacco Vijfhuizen. Zijn eerst getekende
duif haalde een snelheid van ruim
102 kilometer per uur. Het was maar
goed dat het beestje als een speer
het hok in vloog, want de ‘smurfin’

van de concurrentie hing vlak achter zijn staart. Normaal is Jacco de
man die wekelijks de bloemen aan
de overwinnaar uitreikt. Deze keer
waren ze voor hem zelf. Op twee is
de comb. Van Ackooy geëindigd,
op drie C. van Vliet, op vier G. v/d
Bergen en op vijf comb. Van Leeuwen Van Grieken. Aanstaande zaterdag is de eerste midfondvlucht
vanuit Peronne. In verband met het
honderd jarig jubileum van de club
hebben de leden besloten om gezamenlijk mee te doen met de nationale éénhoksrace. Hiervoor zijn
vijf excellente duifjes van de coryfeeën uitgezocht. Mocht er gewonnen worden, de prijzen worden eerlijk verdeeld tussen de leden en de
jarige vereniging.

Schiphol-Oost - DDA Classic Airlines houdt zondag 3 mei open tussen 13.00 en 17.00 uur open huis.
Tijdens deze Dakota Sunday wordt
aandacht besteed aan de honderdste geboortedag van Koningin Juliana met een tentoonstelling over
de Oranjes. Daarnaast zijn er stands
met Hollandse ambachten en bloemen. Toegang tot de hangaar is
voor iedereen gratis. De werkgroep
Aalsmeer en de Museumtram Amsterdam zijn een overeenkomst aangegaan waardoor het mogelijk is dat
belangstellenden vanaf het Haar-

lemmermeerstation in Amsterdam
per Museumtram naar Bovenkerk
en dan per Maarsse en Kroonbus
naar Schiphol-Oost te rijden. Voor
meer informatie hierover: sva-museumbussen.nl. Verder is iedereen
welkom om kennis te maken met de
historische luchtvaartmaatschappij en de DC-3 Dakota’s. Er worden
twee verschillende rondvluchten
gemaakt. DDA deelnemers betalen 115 euro. Belangstellenden kunnen een stoel reserveren voor een
vlucht met de route van hun keuze
via www.dutchdakota.nl.

ingezonden
Loslopende hond grijpt gansje...
Aalsmeer - Vorige week in deze
krant een bericht gelezen over de
Nijlganzen en hun jonkies die bij de
waterkant zitten bij het surfeiland in
Aalsmeer. Ik ben afgelopen zondag
samen met mijn vriend gaan fietsen
en in de buurt van het strandje lagen de ganzen met hun jongen.
Echt schattig. Minder schattig werd
het toen er een stel met een loslopende hond kwam, deze hond erachter aan ging en zo’n geel pluizig
jonkie nog uit het water kon pakken. De eigenaars van de hond deden niets, het was hun hond niet
maar van haar moeder en zij kon
niet rennen. Ik stond te gillen en
uiteindelijk ging de jongen naar de
hond toe, hij zei nog dat hij het water niet in ging, ik moest nog zeggen los. De hond legde het bebloede ganzenjong neer, ik was druk bezig met mobiel regelen en het stel
liep gewoon door! Onvoorstelbaar
gewoon. Ik heb nog gebeld met de
dierenambulance, eerst de naam
Aalsmeer ingesproken en de twee-

de keer postcode ingedrukt kreeg
ik dierenambulance Amstelland,
maar kreeg te horen dat die niet in
Aalsmeer rijden. Dit vind ik toch wel
een kwalijke zaak, waarom wordt
je dan met hen doorverbonden als
je naam van Aalsmeer of postcode
van Aalsmeer intikt? Ze konden me
ook niet doorzetten, ik moest een
06 nummer noteren en toen ik dat
eenmaal had, begaf het kuiken het.
Ik dacht nog, ik bel alsnog het 06
nummer van de dierenambulance
die wel in Aalsmeer rijdt, maar toen
zei een omstander dat ze dit niet
doen en dat de natuur dit doet. Er
kwam een zwarte vogel aan en toen
ben ik weggefietst, ik had genoeg
gezien. Tegen de hondenbezitters
wil ik alsnog zeggen, volgende keer
zal ik jullie aangeven, want honden
mogen niet los en dan hoop ik dat
jullie een fikse boete krijgen, helemaal als je hond een kuiken pakt en
je gewoon door loopt.
Mirabel de Haan
Inwoonster van Aalsmeer

KERKDIENSTEN
Zondag 3 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker
Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Bram Flippo. Specicaal programma voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. leesdienst, Zaandam.
16.30u. ds. P. den Hertog.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. br. Leo Bakker.Extra collecte: Stichting Camelia.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 19u. br. M.C. Plomp,
Eindhoven.

10u. ds. K. Muller.
16.30u. Kandidaat C. J. V. Rijn, Wormerveer
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Maandag 4 mei Nationale Herdenking. 19.30u pastoor Jacob Spaans
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag: 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Zat. 17u.
in Kloosterhof euch. viering met L.
Seeboldt. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt. Mmv Karmelkoor.
Roomskath. gemeensch. Rijsenhout
Zaterdag euch.viering om 19u. Mmv
dames- en herenkoor SDG. Vg. L.
Seeboldt.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds. E. O. Sondorp, Haarlem

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

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. van Popering.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. ds. N.J.M Goedhart.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. P.J. Verhagen, Harderwijk
18.30u. Ds. E. Westerman, Aalsmeer
Oost: 10.u. C.G Graafland

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19.00u J. Snoek.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. ds. A. van Vuuren
18.30u. ds. G. Lustig, Nieuwekerk a/
d IJsel
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. 10u. spreker
Martijn Piet
19.00 Baan7, Jongersamenkost.
Spreker Jaroah Haumahu

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Tim Vreugdenhil.
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.
Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Maandag 27 april
evangelist Gordon v. Veelen.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

sinds 1888

Verschijnt donderdag

Genezingsavond
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om genezen te worden van ziekte,
depressie, onrust of welk lichamelijk
of geestelijk ongemak dan ook? En
heeft het allemaal niet geholpen?
“God geneest, ook vandaag nog.
Genezing is niet iets van verhalen
uit de bijbel toen Jezus Christus op
aarde was. Nee, God geneest nog
steeds”, aldus de initiatiefnemers
van de genezingsavond die op donderdag 7 mei gehouden wordt in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is
gratis. Voor informatie kan gebeld
worden naar 020–6472903.

Koffie in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6
mei houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse 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. Koffie
en thee staan klaar en er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een
gesprek van mens tot mens te hebben.

ANBO fietstocht
Aalsmeer - Op dinsdag 5 mei organiseert de ANBO Aalsmeer de tweede fietstocht van dit seizoen. Naast
de eigen leden worden ook de leden van de PCOB en de KBO uitgenodigd om aan de tocht deel te nemen. Er wordt gestart om 13.30 uur
vanaf het Parochiehuis in de Gerberastraat. De 27 kilometer lange
tocht gaat deze keer in de richting
van Uithoorn.

Zangdienst in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 3 mei om
18.30 uur is er weer een zangdienst
in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat. Het bekende gemengde koor
Credo uit Landsmeer onder leiding
van Dick Vermeulen en de organist
Jacob Wakker komen deze avond
optreden. Het koor is al verschillende keren in Aalsmeer geweest. De
dienst zal worden geleid door dominee E. Westerman. Iedereen is van
harte welkom!
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Koninginneavond 30 april

Rood live in café Bacchus

Aalsmeer - De Aalsmeerse band
Rood betreedt op Koninginneavond
30 april het podium van cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
De Aalsmeerse band Rood mag gerust een band met historie genoemd
worden. Als coverband maakte zij
vele poppodia onveilig gedurende
de roerige jaren negentig. Het repertoire, ontleend aan grootheden
als Gruppo Sportivo, Herman Brood
en Ron Brandsteder, werd zorgvuldig opgerocked alvorens het ten gehore werd gebracht. Dit typische
Rood-geluid werd in 1999 vastgelegd op de CD ‘Het is lief bedoeld’.
Kort hierna verlieten de twee gita-

risten de band en werd Rood gedwongen nieuwe wegen in te slaan.
Sindsdien schrijft en speelt de band
haar eigen repertoire. Een repertoire dat, ondanks zijn veelzijdigheid, toch één kenmerkend stempel
draagt: het enige, echte Rood-geluid, alsof dat nooit is weggeweest.
De lekkere, poppy-liedjes met een
rockrandje worden met verve voorgedragen door zangeressen Sandra en Ingrid. Zij worden bijgestaan
door Marco van de Peet op gitaar,
Ab Hansen op bas, Cees Tas op
drums en Martijn Stuiver op gitaar.
De zaal gaat om 21.00 uur open.
Toegang: uw gift.

Rabokorendag een succes

Graag geziene gast op bluesfestivals

Pianist Julian Philips met
band in De Oude Veiling
Aalsmeer - Vrijdag 1 mei treedt één
van de bekendste boogie woogieen bluespianisten van Engeland op
in De Oude Veiling; Julian Phillips.
Hij wordt begeleid door zijn vaste
bassist Chris Davidson die een opvallend virtuoos basgeluid uit zijn
éénsnarige theekistbas weet te halen. Julian Phillips, die een graag
geziene gast is op internationale
boogie woogie- en bluesfestivals,
heeft bij eerdere optredens in Nederland een behoorlijke schare bewonderaars voor zich weten te winnen. Nederlandse pianisten uit dit
genre bewonderen zijn zeldzaam
authentieke Pinetop Smith aanslag.
In zijn repertoire komen een aantal
nummers van onder andere Big Bill

Broonzy, Tampa Red and Louis Jordan voor, waarbij hij op aanstekelijke wijze zingt. Voor de gelegenheid
wordt het tweetal begeleid door
slagwerker Remco van Schaik, gitarist Rob Ruijter en meester-saxofonist Rob Kruisman, die beiden bij
onder andere de bekende Nederlandse bands de Gigantjes en de
Bintangs hebben gespeeld.
Als gastpianist treedt deze avond
het aanstormend Nederlands talent
Eeco Rijken Rapp op. Dit optreden,
dat je gewoon niet mag missen begint rond 21.30 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat en de toegang
bedraagt 7,50 euro. Meer weten?
Kijk op www.deoudeveiling.nl.

Aalsmeer - Zaterdag 25 april was in
de Burgerzaal het jaarlijks feest voor
de koren die deelnamen aan de Rabo Korendag 2009. Zoals alle voorgaande keren had het Aalsmeers
Mannen Koor ‘Con Amore’ de organisatie voor zijn rekening genomen
en de dag verliep zonder problemen. De geluidsinstallatie verzorgd
door de mannen van het shantykoor ‘De Marconisten’ was uitstekend: het publiek in de volle zaal
heeft daardoor volop kunnen genieten van de zang.
Negen koren traden op en brachten een zeer gevarieerd programma
van liederen. Voor elk wat wils stond
op het grote affiche aangekondigd
en dat klopte. De ‘Amstel river singers’, bestaande uit een flink aantal dames, opende de dag en zongen mooie songs met veel verlangen naar de liefde. ‘You make me
feel so young’ was een zin die bleef
hangen in de hoofden.
Namens de sponsor, de Rabobank
Regio Schiphol, heette de heer N.
Kors de aanwezigen van harte welkom en prees het feit dat op deze
dag door allerlei koren al zingend
de liefde voor de zangkunst getoond kon worden, waarna het koor

‘Denk aan de Buren’ zijn voorkeur
verklankte: het levenslied zoals dat
over de moeder van een misdadiger
en het overbekende: ‘Ik ben gelukkig zonder jou’.
Na het ‘Interkerkelijk Koor Aalsmeer’,
‘Alsmar Popkoor’ en ‘Vivace’ die elk
fraai hun liederen zongen, waren
het ‘de Marconisten’ die in sterk
gekleurde hemden zeemansliedjes
zongen. Het varen zit de Nederlander al eeuwen in het bloed, is het
niet op de zeven zeeën dan wel op
de Poel of de plassen. Dit soort liedjes is dan ook populair en vanmiddag bleek dat weer.
‘Sonority’ en ‘Cum Ecclesia’ lieten
horen dat zij muziek maken heerlijk vinden: mooie melodieën, met
prachtige teksten.
De dag werd afgesloten door het organiserende koor: ‘Con Amore’. Een
mannenkoor dat dankzij dirigent
Theo van der Hoorn een uitgebreid
repertoire beheerst en dit met energie en plezier zingt.
Te snel vloog de ‘korendag’ om. Velen hebben deze zaterdag van de
zang kunnen genieten. Voor wie niet
aanwezig kon zijn, is er volgend jaar
een nieuwe kans, want dan zal de
negende editie plaatsvinden.

Workshop tussen collages
van Jitta in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA Aalsmeer
is niet alleen ambitieus als het gaat
om exposities, er worden ook workshops georganiseerd voor jong en
oud! Dit keer aansluitend bij de succesvolle expositie met aquarellen en
collages van Ceseli Josephus Jitta.
Voor haar Bijbelillustraties en kinderboeken gebruikt de kunstenares een bijzondere aquareltechniek
gecombineerd met stof en papiercollages. Voor liefhebbers van deze
technieken geeft de kunstenares –
omringd door haar eigen werk - een

eenmalige exclusieve workshop op
zaterdag 2 mei in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat van 14.00 tot
16.00 uur. De kosten zijn 12.50 euruo per deelnemer. Alle inspirerende materialen zijn aanwezig! Opge-

Muziek/Film
Donderdag 30 april:
* Aalsmeerse band Rood in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Vrijdag 1 mei:
* Boogie-woogie pianisten Julian
Philips en Eeco Rijken Rap in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Film Oorlogswinter in Bacchus,
Gerberastraat. Twee vertoningen,
om 15.30u. en om 21u.
Zondag 3 mei:
* Blood, Sweat & Kiers live in café
Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
* Li v e m u z i e k i n D e Wa l r u s ,
Aalsmeerderdijk van Henk Wolleswinkel en Ger Overmars, 16.30-19u.
Zaterdag 9 mei:
* Concert met werken van Vivaldi en
Horst door Kon. Toonkunstkoor in
De Bloemhof, Hornweg, 20.15u.
Zondag 10 mei:
* Voorjaarsconcert Bright Voices in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat vanaf 15.30u.
Exposities
Tot en met 10 mei:
* Bijzondere glaskunst van 5 exposanten in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg, t.o. watertoren.
* Expositie Ceseli Josephus Jitta in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
iedere do. t/m zo. 14-17u.
Zaterdag 2 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Woensdag 29 april:
* Koninginnenacht voor jeugd 612jr. met spelletjes en film bij Binding Boven, Zijdstraat, 18-21.30u.
Donderdag 30 april:
* Koninginnedag met activiteiten in
Rijsenhout, Werf, in Kudelstaart rond
Dorpshuis, in centrum vrijmarkt en
kinderspelen op Raadhuisplein van
12.30-18u en disco-party tot 23u.

* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 1 mei:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 2 mei:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Zondag 3 mei:
* Open huis DDA Classic Airlines op
Schiphol-Oost, 13-17u.
Maandag 4 mei:
* Filmavond Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20.30u.
Dinsdag 5 mei:
* Fietstocht ANBO met PCOB en
KBO. Vertrek 13.30u. vanaf Parochiehuis, Gerberastraat.
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Iedere dinsdag.
* Praatshows rond bevrijdingsdag
met Theodore van Houten in Oude
Veiling, Marktstraat. Om 14 en 16u.
Woensdag 6 mei:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spilstraat Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos voor ouderen in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 7 mei:
* Fietsmiddag OVAK. Start 13.30u.
bij zwembad aan Dreef.
* Genezingsavond in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 9 mei:
* Geraniumjaarmarkt met verkoop
bloemen en planten en braderie in
centrum, 9-17u.
* Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Vergaderingen
Maandag 27 april:
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in Brede School, Cath. Amalialaan vanaf 19u.
Donderdag 14 mei:
* Beraad en raad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
GrEG bEnnETT
nIEUW: THIn-lInE
ElEKTrISCHE GITArEn AKOESTISCHE GITArEn
C4: % 165,00
% 158,00

ZATErdAG GITAArSnArEndAG
Kijk op www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Praatshow op 5 mei met
drie Aalsmeerse gasten
Geslaagde cabaretavond in Bacchus

“Dubbelprogramma waar
je blij van wordt!”
Aalsmeer - Dat er niet altijd een
uitbundige lach nodig is om blij te
worden, bewezen Roemer van der
Steeg en Margriet Bolding afgelopen zaterdag onder KCA-vlag in
cultureel café Bacchus. Zij speelden
in een dubbelcabaret hun programma’s ‘Oude Waakhond’ en ‘Viva Depressiva’. Van der Steeg vindt dat
het tijd is voor een nieuwe mens en
gaat hiernaar op zoek door de oude
mens met zijn (on)hebbelijkheden
te beschrijven. De vraag is natuurlijk of we wel behoefte hebben aan
een nieuwe mens. Die heeft volgens
hem slechts twee procent vet, is positief, oprecht, beheerst, bescheiden en wat je nog meer aan goede
eigenschappen kunt bedenken. Er
valt over zoveel interessantere mensen te zingen, zoals hij aantoont.
Van der Steeg – ook neerlandicus
en pianist – weet met zijn pianospel en beeldende liedjes gemakkelijk diverse karakters neer te zetten en een sfeer op te roepen. Hij
is soms licht venijnig maar voor-

al ontwapenend en windt het publiek eenvoudig om zijn vingers.
Ook Margriet Bolding is een veelzijdig talent. Naast grappen en liedjes maakt ze strips en is ze psycholoog. In haar voorstelling verplicht
Bolding je met haar ogen en mimiek
haast naar haar te kijken en te luisteren. De onverwachte wendingen
en haar mooie zangstem boeien. Ze
schetst herkenbare situaties en laat
je glimlachen, grinniken of lachen.
Dankzij de pillen is haar karakter de
depressie voorbij en is ze me toch
een potje blij, leve de antidepressiva! Dat gun je iedereen…
Van der Steeg en Bolding waren finalisten van het Wim Sonneveld Concours van het Amsterdams Kleinkunst Festival 2008. Voor ze apart de
podia op gaan met een avondvullend programma, waren ze in Bacchus nog even te zien als dubbelcabaret, een goede combinatie voor
een avond blij worden. Niet uit een
potje, maar wel dankzij de cabaretiers.
Yo Meijer.

Opening Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Theo Weterings, burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, verricht
op zaterdag 2 mei om 12.00 uur
de officiële opening van het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 in het fort bij Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk 460. De openingsceremonie zal worden opgeluisterd door een show van historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en een fly by van histori-

sche vliegtuigen van de Koninklijke
Luchtmacht die een eresaluut brengen. Bezoekers zijn welkom tussen
14.00 en 17.00 uur en na een onderbreking wordt het programma ’s
avonds vanaf 20.30 uur afgesloten
met een demonstratie van een Amerikaans zoeklicht uit de Tweede Wereldoorlog. In verband met de herdenking en bevrijdingsdag, tevens
geopend op 3, 4 en 5 mei van 11.00
tot 16.00 uur.

Aalsmeer - Dinsdag 5 mei vindt
in De Oude Veiling ’s middags een
tweedelig programma plaats in het
kader van Bevrijdingsdag. Er worden films vertoond, die tijdens de
mobilisatie en in de oorlogsjaren in
Aalsmeer zijn gemaakt. Zo zijn er
beelden van de Koloniale Reserve te
zien, die in Aalsmeer gelegerd was,
en taferelen uit de barre oorlogswinters. Het programma is in twee
gedeelten gesplitst, aanvang 14.00
uur en 16.00 uur.
In het eerste deel zijn twee Aalsmeerse dames te gast, die de oorlog als
jonge vrouw meemaakten. Geurtje
Koome -Van der Brom (1920) woonde in Aalsmeer-Oost. Zij maakte
de grote bomexplosie mee, die op
13 augustus 1941 een groot aantal
huizen aan de Hornweg ruïneerde,
waarbij een dode en veel gewonden vielen. Zij kan prachtig vertellen hoe zij gesommeerd werd om
bij NSB-burgemeester Kolb te komen, omdat zij een Duitser zou hebben beledigd. Nel Maarssen-Kempenaar (1918) woonde op het dorp,
midden tussen de NSB’ers. Dankzij haar zwager, de latere detaillist in
sportartikelen Van Bergen, had het
gezin voldoende te eten. Van Bergen, zoon van een zadelmaker, kende de boeren in de Meer. De familie
Kempenaar werd regelmatig bij razzia’s lastiggevallen, terwijl de enige
zoon in het gezin al naar het Ruhrgebied was uitgezonden door de
Arbeitseinsatz. De familie had ang-

stige gevoelens als de Royal Air Force overvloog om Duitsland te bombarderen, want de zoon zat in Essen,
dat door de Tommies hevig werd gebombardeerd.
Om 16.00 uur begint het tweede
deel van het programma, waarin
de films opnieuw vertoond worden
en een andere gast over de oorlog
zal vertellen. De bekende seringenkweker Dirk Weening (1924) was
een van de 450 Aalsmeerse mannen, die vanaf 1942 voor de Arbeitseinsatz werden opgeroepen,
om als dwangarbeider in Duitsland
te werken. Hoewel veel van de opgeroepen jongens probeerden onder te duiken, kwamen de meeste Aalsmeerders niet onder de Arbeitseinsatz uit. Weening zou precies twee jaar in Berlijn tewerkgesteld worden, waar hij het ene geallieerde bombardement na het andere meemaakte. Hij moest werken
bij de Eisenwerke Wannheim, waar
spoorrails werden gerepareerd. Ook
werkte hij drie maanden bij een
ijzergieterij. Naast diverse mannen
uit Aalsmeer en omgeving werkten
bij Wannheim ook Russische krijgsgevangenen. Weening maakte het
dramatische slot van de oorlog in
Berlijn mee, toen de Russen kwamen.
Gastheer bij deze Talk of The Town
special in De Oude Veiling, Marktstraat is Theodore van Houten. Leni
Paul, accordeon, verzorgt de muzikale omlijsting. Toegang vrij.

Zondag weer live-muziek in Joppe

Jammen met band B-Loose
Aalsmeer - Afgelopen zondag 12
april werd in Joppe een benefietjamsession gehouden voor de getroffenen van de grote brand bij
Schild in december. Menig muzikant was naar het café in de Weteringstraat gekomen om letterlijk
van zich te laten horen. De opkomst
hadden de eigenaren groter verwacht, maar mogelijk speelde het
feit mee dat eerste paasdag voor velen een familiedag is. Het voortouw
werd genomen door de mannen van
B-Loose en het optreden van deze band werd gewaardeerd door de
aanwezigen. Na enkele liedjes wisselde regelmatig de formatie met of
alleen een drummer, gitarist of bas-

sist, een zanger(es), mondharmonicaspeler of pianist er bij tot een
volledig andere samenstelling met
muzikanten van diverse pluimage.
In de donatiebus van de stichting
Aalsmeer Helpt is in ieder geval een
bedrag van 500 euro gestort door
initiatiefnemer café Joppe.
Aanstaande zondag 3 mei is er overigens weer een live-muziek middag
in café Joppe. Blood, Sweat & Kiers
met de tenor saxofonist Wouter
Kiers en de Aalsmeerse muzikanten
Chris Clemens op gitaar en Ab Hansen op bas komt optreden. De aanvang is 19.00 uur, tot 22.00 uur zal
de muziek klinken, en de toegang is
zoals altijd gratis.

Oorlogswinter in Bacchus

Aalsmeer - ‘Oorlogswinter’ is de
prachtige verfilming van het beroemde boek van Jan Terlouw en
wordt vrijdag 1 mei vertoond in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Er is een middagmatinee
om 15.30 uur en een avondvoorstelling om 21.00 uur. Beide keren is de
zaal een half uur voor aanvang geopend. De toegangsprijs bedraagt
3,50 euro.
Het is de ijskoude winter van
1944/1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang. In een dorp-

je in de buurt van Zwolle woont de
veertienjarige Michiel, die niet kan
wachten tot hij iets kan betekenen in
het verzet. Als zijn buurjongen Dirk,
die meedoet aan een overval op het
munitiedepot, aan Michiel vraagt of
hij een brief aan iemand wil bezorgen als het mis gaat, voelt hij zich
eindelijk serieus genomen. De overval blijkt verraden, Dirk wordt opgepakt en degene bij wie hij de brief
moet bezorgen, is doodgeschoten
door de Duitsers. Michiel moet uitgaan van zijn eigen kracht.
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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.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 12 en 26 mei 2009. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met de griffie, tel. 0297387660.
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:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de 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.
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.

oPeninGstiJDen GemeenteHUis ronD
KoninGinneDaG en 5 mei
Van donderdag 30 april tot en met dinsdag 5 mei
is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
let op! op maandag 4 mei is de afdeling dienstverlening
van 10.00 tot 11.00 uur uitsluitend open voor het doen
van aangifte van geboorte en overlijden.
De VVV/anwB vestiging in het gemeentehuis is op
1, 4 en 5 mei geopend van 9.00 tot 12.30 en van
13.00 tot 17.00 uur.

let op! op maandag 11 mei is het niet mogelijk om een
spoedaanvraag voor een paspoort of nederlandse identiteitskaart te doen. Dit in verband met de installatie van
nieuwe programmatuur.

GemeenteliJKe BelastinGen
Met dagtekening 28 februari jl. zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen van het belastingjaar 2009 de deur uitgedaan. Op 30
april vervalt de laatste termijn van betaling van deze aanslagen. In
de week van 11 mei 2009 worden voor de nog openstaande aanslagbedragen aanmaningen verzonden. De kosten van deze aanmaningen bedragen % 6,00 of % 14,00 (voor verschuldigde bedragen
van % 454,00 en hoger). Door middel van deze oproep willen wij u
herinneren aan uw eventuele betalingsverplichtingen.
tijdige betaling bespaart u extra kosten! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling financiën van de gemeente Aalsmeer, tel. 0297-387533 of 387527.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hier genoemde wegen geslotenverklaring en parkeerverbod
in te stellen:
• Geraniummarkt op het Raadhuisplein, de Dorpsstraat
van de Kanaalstraat tot de Schoolstraat.
De ontheffing geldt voor zaterdag 9 mei 2009 tussen 09.00 tot
17.00 uur.
Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Vivaldihof 15, 1 pinus en 1 chamaecyparis;
• Herenweg 30, 1 berk, 2 wilgen, 1 esdoorn, 1 els, 1 eik;
• Madame Curiestraat 20, 1 metasequoia;
• Graaf Willemlaan 25, 5 berken , 1 malus.
Datum verzending vergunningen: 24 april 2009
• Stationsweg 6, 5 populieren, 1 els, 1 berk;
• Mijnsherenweg 44c, 1 leylandia.
Datum verzending vergunningen: 29 april
wet milieUBeHeer
Melding artikel 8.19
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer gelet op

artikel 8.19, vijfde en zevende lid, onder b van de Wet milieubeheer, juncto de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer; maken bekend, dat door hen een
verklaring ingevolge artikel 8.19, tweede lid, onder c van de Wet
milieubeheer is afgegeven voor een melding ingevolge artikel 8.19
van de Wet milieubeheer;
• Het betreft een melding van Cocu B.V. voor het veranderen
van een drukkerij gelegen aan de Teelmanstraat 1 te Aalsmeer
waarvoor reeds een milieuvergunning is verleend.
De verklaring en andere ter zake zijnde stukken liggen van 29 april
tot en met 10 juni 2009 ter inzage bij de afdeling dienstverlening.
Ingevolge de artikelen 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan
een belanghebbende tegen deze verklaring beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat dit
beroep echter kan worden ingesteld moet, ingevolge artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar worden gemaakt tegen de
verklaring door binnen zes weken na de verzenddatum hiervan een
bezwaarschrift bij ons in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan ons college doch worden gezonden aan: Burgemeester
en wethouders van de gemeente Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
• naam en adres van de indiener;
• dagtekening;
• een omschrijving van de verklaring waartegen
het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Wij wijzen u er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft. Dat wil dus zeggen dat de verklaring na
afloop van de bezwarentermijn in werking treedt. U kunt dit voorkomen door in de genoemde periode een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met
een afschrift van het bezwaarschrift worden gezonden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Ter informatie vermelden wij
nog, dat voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening griffierecht wordt geheven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling vergunningen en handhaving.
rectificatie activiteitenbesluit wet milieubeheer
In de Nieuwe Meerbode van 23 april is per abuis bij Carpentier
Bouwproducten BV een verkeerd adres opgenomen. Het juiste adres
is Oosteinderweg 91, i.p.v. Haydnstraat 8
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Bilderdammerweg achter 113, het plaatsen van een
voet-/fietsbrug;
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel;
• Kastanjelaan 26, het plaatsen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schuur;
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Kudelstaartseweg 79, het plaatsen van een dakkapel;
• Marconistraat 49, het plaatsen van een schuur.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Elzenlaantje 6, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 30, het wijzigen van gevels en dakkapellen;
• Zwarteweg 123, het plaatsen van een reclamebord;

leiding van Bram Biersteker zal de
herdenking voorzien van zang. Het
Plankenkoor is in 1987 opgericht en
staat sinds 2002 onder leiding van
Bram Biersteker.
Met hem is de nadruk op a-capella
zingen gekomen en is het repertoire
uitgebreid met meer licht-klassieke
werken. In 2003 won het koor dan
ook de eerste prijs in de categorie acapella op het korenfestival in Culemborg. Solisten tijdens het optreden zijn de sopraan Astrid Lammers
en tenor Jeffrey Leong. Het orgel
wordt bespeeld door Dirk Out. Iedereen is welkom!

Herdenkingsdienst in dorp
Aalsmeer - Op maandag 4 mei zal
in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat
weer de jaarlijkse herdenkingsdienst ter gelegenheid van Dodenherdenking worden gehouden. Deze samenkomst is een initiatief van
het Aalsmeerse Beraad van Kerken
en is voorbereid door de liturgiegroep van het Beraad. De heer Ronald v.d. Kruk, pastor in Ons Tweede

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
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 en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. 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.

• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen van
een verkoopbord.
Verzenddatum bouwvergunningen: vrijdag 8 mei 2009 (ivm de feestdagen).
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 18
t/m 30 april Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen t.b.v. autodate in Aalsmeer Oost;
t/m 30 april Uitbreiding monumentenlijst;
t/m 6 mei
Ontwerp-Intrekkingsbeschikking Wet verontreiniging
oppervlaktewateren: Oosteinderweg 573;
t/m 7 mei
Tijdelijk verkeersbesluit: gedeeltelijk afsluiten Turfstekerstraat;
t/m 8 mei
Kapvergunningen: Oosteinderweg 115, 1 beukenboom; kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H
3457, 1 treurwilg en het snoeien van 1 treurwilg,
1 populier en 1 berk; Hornweg 205, 1 blauwe spar;
Pontweg 14, 2 berkenbomen; Mijnsherenweg 52, 1
cedrus;
t/m 8 mei
Kennisgeving Wet Milieubeheer: De Vries Scheepsbouw, Oosteinderweg 25;
t/m 14 mei Verkeersbesluit i.v.m. de herinrichting van het Surfeiland;
t/m 14 mei Vooraankondiging herziening bestemmingsplan overeenkomst artikel 1.3.1 Bro;
t/m 15 mei Kapvergunning: Haynstraat 38, 1 berk en 2 iepen;
t/m 19 mei Kapvergunningen: Beethovenlaan 96 (bij pompgemaal), 13 Italiaanse populieren; Sportlaan 7, 1 wilg;
Uiterweg 234, 1 berk en 1 perenboom; Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H
584, 1 populier;
t/m 20 mei Wet milieubeheer: melding van C.J. Otto voor het
veranderen van een baggerdepot,bij de Grote Brug,
Westeinderplassen;
t/m 2 juni
Kapvergunningen: Lorentzhof 39, 2 coniferen;
t/m 5 juni
Kapvergunningen: Vivaldihof 15, 1 pinus en 1 chamaecyparis; Herenweg 30, 1 berk, 2 wilgen, 1 esdoorn, 1 els, 1 eik; Madame Curiestraat 20, 1 metasequoia; Graaf Willemlaan 25, 5 berken, 1 malus;
t/m 10 juni Wet milieubeheer melding artikel 8.19: Cocu BV, Teelmanstraat 1;
t/m 10 juni Verkeersbesluit: parkeerverbod en geslotenverklaring
op 9 mei van 9.00 tot 17.00 uur i.v.m. de geraniummarkt op het Raadhuisplein en Dorpsstraat van de
Kanaalstraat tot de Schoolstraat;
t/m 10 juni Stationsweg 6, 5 populieren, 1 els, 1 berk; Mijnsherenweg 44c, 1 leylandia.
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 1 mei 2009
• Aalsmeerderweg 190 t/m 204, het oprichten van een
bedrijfsverzamelgebouw op Greenpark Aalsmeer.
ter inzagetermijn tot vrijdag 15 mei 2009
• Herenweg 37, het veranderen van woning tot berging.
ter inzagetermijn tot vrijdag 22 mei 2009
• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Huisvrouwen op reis

Nationale Herdenking in
de Oud-Katholieke Kerk
Aalsmeer - Op maandag 4 mei is
in de Oud-Katholieke kerk een Nationale Herdenking van de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.
De kerk aan de Oosteinderweg 394
opent zijn deuren om 19.00 uur en
het programma start om 19.30 uur.
De gehele herdenking wordt begeleid door pastoor Jacob Spaans.
Enkele minuten voor 20.00 uur zullen op verzoek van de burgemeester Litjens, de klokken worden geluid. Daaropvolgend zal er precies
twee minuten stilte worden gehouden om de gevallenen te gedenken.
Het plankenkoor Aalsmeer, onder

• Mijnsherenweg 22 achter, het vernieuwen van een
kassencomplex.

Thuis, zal in deze dienst voorgaan
en de heer Jaap Biesheuvel begeleidt het geheel op het orgel. De samenkomst begint om 19.00 uur en
de liturgiegroep nodigt iedereen van
harte uit hierbij aanwezig te zijn. De
dienst zal ongeveer drie kwartier
duren, zodat men nog gelegenheid
heeft de officiële plechtigheid op
het Raadhuisplein om 20.00 uur bij
te wonen.

Ruud Swegler organiseert uitje

Rijsenhout - Op woensdag 6 mei
organiseert de Huisvrouwenvereniging Rijsenhout een reisje naar het
Westfriese landschap. Om 8.45 uur
vertrekt de bus vanaf de Werf naar
het plaatsje Winkel waar de rondvaartboot de ‘Koperen Hoorn’ zal
liggen te wachten. De schipper zal
anderhalfuur door het WestFriese landschap varen, onder andere door de plaatsjes Kolhorn,, Nieuwe- en Oude Niedorp. Ook laat de
schipper de mooiste plekjes zien in
het natuurgebied en vogelreservaat
‘t Waerdje en zal hij hierover wat
vertellen. Onderweg kan op de boot

koffie en gebak worden genuttigd.
Na de middag zal er met een bus
door de kuststreek langs School en
Bergen aan Zee, naar Bergen worden gereden. Dit toeristisch kustenaarsdorp is zeker de moeite van
het bekijken waard, uiteraard kan er
op een terrasje wat gedronken worden. ‘s Avonds zal er een heerlijk diner worden verzorgd in restaurant
‘De Vriendschap’ in het plaatsje ‘t
Veld. Daarna rijdt de chauffeur weer
naar Rijsenhout. De kosten voor leden zijn 43 euro per persoon en voor
niet leden 48 euro. Opgeven kan bij
T. Eikelenboom, tel. 0297323716.

Visdag gehandicapten Motortoerrit Motovatie
Aalsmeer- Afgelopen zaterdag 25
april organiseerde Ruud Schwegler
samen met enkele sponsors uit de
hengelsport, een visdag voor Jeugdige gehandicapten. Ruud Swegler, botenverhuuurder, kreeg medewerking van broer Peter.
Zo arriveerden zaterdagmorgen,
tien jonge gehandicapten, bij ‘In
de zotte wilg’ om na een drankje
en een heerlijk stuk taart deel te
nemen aan de viswedstrijd. Gezien het risico te groot was om alle tien de deelnemers tegelijk te
laten vissen, werd de wedstrijd in

tweeën gedeeld. Vijf gehandicapten gingen een uur vissen en de
andere vijf kregen een rondvaart
over de Kleine Poel. De rondvaart
werd mogelijkgemaakt door Ruud
zelf en vele vrijwillegers. Na het
vaar avontuur was het tijd voor de
lunch. Tijdens deze lunch kwam
een Chinese band met een draak
optreden.
Na deze spectaculaire lunch hebben is de geslaagde dag afgesloten met een ijsje. Het was een dag
die de gehandicapten niet snel zullen vergeten!

Amstelveen - Op zondag 3 mei organiseert MTC Motovatie haar tweede toertocht van dit seizoen De Lustrumrit omvat een motortoerrit over
100 kilometer. De toerrit start tussen 10.00 en 12.00 uur op het Wimbledonpark 2 in Amstelveen. Tussen
10.00 en 11.00 uur zullen er voorrijders aanwezig zijn. Vervolgens gaat
de rit via allerlei spannende binnendoorweggetjes richting onder andere Abcoude en Alphen aan de Rijn
weer richting thuisbasis Amstelveen. De rit is leuk en gevarieerd en

kan zowel door beginnende als ge
orderde motorrijd(st)ers gereden
worden. Deelname is mogelijk vanaf 3,50 euro per persoon. Voor leden is de tocht gratis. MTC Motovatie is een motor toerclub die in 1992
in Amstelveen is opgericht. Jaarlijks
organiseren zij onder andere eigen
ritten, de avondvierdaagse en een
buitenland weekend. Voor meer informatie over de rit of de club: Milco
Smit tel. 0251-251661 of Ben Padberg tel 020-6977009. Of bezoek de
website www.motovatie.nl.
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Beraad en raad in vogelvlucht

Vrijmarkten en attracties
op Koninginnedag
Aalsmeer - Koninginnedag 2009
wordt in Aalsmeer en omstreken
weer uitgebreid gevierd. Er staan
deze dag diverse activiteiten op het
programma.
Raadhuisplein
Op het Raadhuisplein is van 12.30
tot 18.00 uur een kindermiddag
waar kinderen onder andere eendjes kunnen vangen en zich kunnen uitleven op springkussens en
hindernisbanen. De leuke attracties zijn geheel gratis te bezoeken.
Op het plein staan ook verschillende kraampjes waar jong en oud zich
tegoed kan doen aan limonade, friet
en andere versnaperingen.
De middag op het plein zal swingend worden afgesloten met een
disco-party van Fireball. De disco is
voor jong en oud en duurt tot 23.00
uur.
Zijdstraat
Als vanouds kunnen jongens en
meisjes in de Zijdstraat hun spulletjes te koop aanbieden. De kids
mogen al in de vroege ochtenduurtjes op hun kleedje plaatsnemen en
hun oude poppen, auto’s en boeken
uitstallen. De grabbeltonnen zullen
vast en zeker niet ontbreken, evenals zeker gebruik gaat worden gemaakt van blokfluiten en gitaren.
Deze jeugdige verkopers zijn dus
zeker een bezoek waard!
Kudelstaart
Koninginnedag wordt uiteraard ook
in Kudelstaart gevierd. Zoals elk

jaar zijn er diverse activiteiten op en
rond de het Dorpshuis. In de ochtend en middag vindt een vrijmarkt
plaats. Kinderen zullen leuke koopjes aanbieden tegen veelal zeer gereduceerde prijzen. Op het Kerkplein
kunnen bezoekers of verkopers tussendoor een drankje nuttigen of
even uitstomen op een springkussen. De dag wordt geheel georganiseerd door carnavalsvereniging De
Pretpeurders
Rijsenhout
In Rijsenhout is ook veel te beleven.
Het programma ziet er als volgt uit:
9.30: Vlag hijsen en volkslied op de
Werf.
10.00: Optocht door het dorp met
versierde fietsen.
10.30: Einde optocht, er is gratis
koffie en limonade op de Werf en
krijgen kinderen met een versierde
fiets gratis een zakje popcorn.
11.00: Start vrijmarkt op de Werf
met onder andere terras, een
springkussen, popcorn en gezellige muziek.
12.00: Kinderdisco in de Reede met
leuke spelletjes.
15.30: Einde kinderdisco en vrijmarkt.
15.00: SCW start vervolg programma op de velden aan het Kennetlaantje met voetbalwedstijden en
aansluitend een Oranjeborrel. Natuurlijk wordt op mooi weer gerekend, maar mocht dit niet zo zijn
dan wordt geprobeerd zoveel mogelijk onderdelen naar het dorpshuis te verplaatsen.

Aalsmeer - De behandeling van
het onderwerp Inbesteding BTO
(Beheer, Toezicht Onderhoud) aan
De Meerlanden Holding NV per 1
juli 2009 met een looptijd van 9,5
jaar, het vormen van een eenmalige reserve aanloopkosten inbesteding BTO en het wijzigen en aanpassen van de begroting 2009 beleefde donderdagavond 23 april de
tweede termijn en in het kort volgen
wat opmerkingen die de revue passeerden. De PACT-fractie gaf aan
dat het voorstel helder en duidelijk
was. Het is een zorgvuldig proces
geweest, waarbij de medewerkers
goed op de hoogte zijn gehouden.
De kosten moeten voor de burger
gaan afnemen en het kwaliteitsniveau blijft minmaal gelijk.
De VVD-fractie spreekt over een
allesbehalve duidelijk voorstel en
gaat er van uit dat er kwaliteitswinst wordt geboekt. De AB-fractie is wel te spreken over het sociaal plan voor de medewerkers maar
geeft aan dat van het bezuinigingsvoorstel van 500 duizend euro weinig is overgebleven. Deze fractie
komt niet verder dan 50 duizend euro en dat betekent en begrotingste-

kort van 450 duizend euro. Verder
vindt deze fractie dat een account
manager met een dergelijke omvangrijke taak wel wat magertjes is.
De CDA-fractie sprak over een mooi
akkoord met en goede regeling voor
de werknemers. Wethouder Ronald
Fransen ging nog op diverse openstaande vragen in en gaf daar waar
gewenst nog de nodige toelichting.
Later op de avond vond besluitvorming plaats, waarbij de fracties van
CDA, PACT en VVD akkoord gingen
en de fractie van AB tegen het voorstel bleef.
Het onderwerp onteigeningsprocedure Noordvork, kreeg ook de nodige aandacht bij de fracties en al
heel snel werd duidelijk dat het onderwerp nog niet voldoende was
uitgediept om tot een weloverwogen besluit te komen. Voor alle fracties gold, dat zij het onderwerp nogmaals in fracties wilden bespreken
en in de tweede termijn, op donderdag 14 mei zal het onderwerp wederom op de agenda staan.
Het concept inspraak Gebiedsvisie, de inspraak en het ophogen
van het krediet met 91 duizend euro riep nogal wat vragen op. Inhou-

De delegatie van het college van B&W en de gemeenteraad van Kaag en
Braassem en sierteeltondernemers bezochten op 23 april onder meer Van Rijn
Roses in De Kwakel.

Delegatie onder indruk van innovatie

Gemeente Kaag en Braassem
bezoekt sierteeltcluster
Aalsmeer - De delegatie, die namens het college van B&W en de
gemeenteraad van Kaag en Braassem op 23 april de sierteeltcluster
in de regio Aalsmeer bezocht, bleek
zeer onder de indruk van de innovatieve kracht en het ondernemerschap. ,”Het is heel nuttig, om elkaar
als overheid, politici, bedrijfsleven
en organisaties tijdens bedrijfsbezoeken op de hoogte te houden van

ontwikkelingen en kansen’’, aldus
Theo Akerboom, voorzitter van de
Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek. Kaag en Braassem is sinds
eind 2008 een nieuw gevormde gemeente, met Alkemade en Jacobswoude als voorgangers. Sommige
leden van het nieuwe college en de
gemeenteraad maakten voor het
eerst kennis met de sierteeltsector,
voor anderen was het een hernieu-

Gratis loterij tijdens de
Kudelstaartse veiling
Vlaggen halfstok tijdens
Nationale Herdenking
Aalsmeer - Op maandag 4 mei organiseert de gemeente een herdenkingsbijeenkomst bij het gemeentehuis. De Nationale Herdenking van
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog start om 19.35 uur bij de gedenksteen in het gemeentehuis met
muziek van Aalsmeers Harmonie.
Om 19.40 uur is de aankomst gepland van de stoet met de burgemeester, de nestor van de gemeenteraad, de leden van de seniorenraad, leerlingen van de Jozefschool
en familieleden van de gesneuvelden.
Van 19.45 tot 19.59 uur worden gedichten voorgelezen door leerlingen
van de Jozefschool en de burge-

meester houdt een toesprak. Na de
algemene stilte, van 20.00 tot 20.02
uur, wordt het Wilhelmus gespeeld
en worden vredesduiven losgelaten
door Rick Floor.
Daarna is er de mogelijkheid kransen en bloemen neer te leggen. De
kransen worden aangegeven door
scouts van Wiol & Willem Barendsz.
De vlaggen bij het gemeentehuis
worden overigens al om 18.00 uur
halfstok gehangen en deze blijven
ook na de algemene stilte halfstok.
De gemeente verzoekt eenieder om
tijdens de algemene stilte de bezigheden te staken, stil te staan en geluiden te vermijden. Het programma
is rond 20.15 uur afgelopen.

Kudelstaart - Op zaterdagavond 9
mei is er voor de tiende keer de veiling Kudelstaart in het Dorpshuis.
Tijdens deze jubileumeditie gebeurt
dat met een verrassende loterij. Elke 25ste koper krijgt een gratis jubileumboeket bij aankoop. Bovendien zal het bestuur zal om 22.30
uur aan het aanwezige publiek gratis lotnummers uitdelen, waarna de
notaris enkele aanwezigen gelukkig zal maken door loten te trekken
voor fraaie prijzen. De avond begint
om 20.00 uur.
Uit alle goederen en diensten die
door Kudelstaarters de afgelopen
weken zijn ingebracht voor de tiende veiling hebben Richard (Eppo)
Buskermolen en Ben van Maris inmiddels zo’n 300 kavels gevormd.
Dat is ongeveer even veel als voorgaande jaren. Die kavels worden
gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode en kunnen vanaf volgende week ook op de speciale web-

site van Veiling 2009 op www.kudelstaart.com worden bekeken. Veilingmeesters Dick Venema en Gert
Ubink houden er rekening mee dat
ze weer tot in de kleine uurtjes door
zullen gaan. De veiling vindt bij opbod plaats onder het toeziend oog
van notaris (en Kudelstaarter) Matthijs van Gaalen. Bijzondere optredens worden aangeboden door Kudelstaartse ritmisch gymnaste Daniëlle Bubberman en de Kudelstaartse burgemeester van Aalsmeer, Pieter Litjens. Tijdens de jubileumveiling zullen de spraakmakende veilingmeesters weer tal van gewilde
combinaties de revue laten passeren. Omdat het daags na de veiling
moederdag is, bieden tal van Kudelstaartse, Kwakelse en Aalsmeerse kwekers zo’n 40 prachtige rozenboeketten aan. De ervaring leert dat
die gretig aftrek vinden, een mooie
binnenkomer voor de volgende ochtend!. Er wordt weer een waar alfa-

Renovatie veilcentrum bij
FloraHolland voltooid
Aalsmeer - De renovatie van veilcentrum E / F bij FloraHolland
Aalsmeer is voltooid. Zowel het interieur als het uiterlijk zijn grondig onder handen genomen. Voor inkopers
is er een moderne en professionele
inkoopfaciliteit gecreëerd, waar snel
en betrouwbaar zaken kunnen worden gedaan.
Zo beschikken de nieuwe flexibele inkoperswerkplekken onder meer
over een ergonomisch verantwoorde stoel, LCD-beeldscherm met
toetsenbord en ingebouwde smartcardreader.
Nieuwe kloksytemen
Ook het kloksysteem is vernieuwd.

Alle klokken op Aalsmeer werken
nu op het nieuwe systeem. De vernieuwing ondersteunt de ontkoppeling van prijsvorming en logistieke stroom en verhoogt de betrouwbaarheid en actualiteit van informatie voor de klanten en de veiling.
Hiermee is FloraHolland Aalsmeer
voorbereid op de steeds verdergaande informatiebehoefte van
aanvoerders en kopers.
FloraHolland Aalsmeer werkt met
innovatieve projecten aan een veilcentrum dat voldoet aan de eisen
van vandaag én morgen. Blijven investeren in optimale dienstverlening
aan klanten is hierbij het uitgangspunt.

Strijd om Hogervorst Bokaal
bij biljartvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 16 april
en donderdag 23 april werd er in
het clubgebouw van biljartvereniging Aalsmeer gestreden om de
Joop Hogervorst bokaal. De bokaal werd tien jaar geleden ter beschikking gesteld door erelid meneer Hogervorst zelf. De deelnemers

waren dit jaar vier recreanten groepen, elk bestaand uit vier spelers.
Elke groep vertegenwoordigt elke
vrijdagmiddag de buitengemeenten
en de thuis kleuren van de vereniging. Omdat dit het tweede lustrum
was werd hier extra aandacht aan
besteed. Alle reserve mensen vorm-

delijk werd het onderwerp niet besproken. Dat komt in een later stadium en vandaar dat in het kort gesteld kan worden dat de fracties
zich konden vinden in het beschikbaar stellen van het krediet teneinde
de inspraakprocedure te starten.
De wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning betreft
een technische wijziging die van bovenaf wordt opgelegd en hier valt
eigenlijk niet aan te ontkomen. Het
betreft een kwetsbare groep en alle
facties wijze er op hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. In de rondvraag
wijst de VVD-fractie er op dat er
veel afval wordt gedumpt op plaatsen waar dit niet hoort. De fractie
pleit voor een uitgebreide voorlichtingscampagne in divers talen.
Wethouder Jaap Overbeek heeft
eerder op de avond een onderhoud
gehad met bewoners van de Hornmeer inzake mogelijke ontwikkelingen in de Roerdomplaan en geeft
aan dat Spirit de zienswijze uit de
buurt heeft meegenomen en daar
later op terug komt. Daarna is de
gemeente weer aan zet. De volgende bijeenkomst staat gepland op
donderdag 14 mei aanstaande.

wing. ,”Maar ook dan raak je weer
onder de indruk van de manier,
waarop ondernemers in de sierteelt
met hun vak en hun markten bezig
zijn’’, aldus wethouder Jan Uit den
Boogaard van Kaag en Braassem.
De delegatie bezocht de vestiging
Aalsmeer van bloemenveiling FloraHolland, pot- en tuinplanten- exporteur OZ Planten in Uithoorn, Van
Rijn Roses in De Kwakel, Duijnisveld
in Nieuwveen en Kwekerij Turk in
Roelofarendsveen. Tijdens het bezoek aan FloraHolland ging vestigingsmanager Marcel Claessen, tevens voorzitter van Flower Mainport Aalsmeer, in op de gang van
zaken in de sector. “Essentieel voor
de handelsfunctie van de sierteeltcluster is, dat in de kern en de directe nabijheid voldoende aanbod
is van verse, kwalitatief hoogwaardige producten in een breed assortiment”, aldus Marcel Claessen. Verbetering van de infrastructuur hangt
hiermee samen. Henk van Ginkel
van de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) maakte
duidelijk, dat revitalisering van tuinbouwgebieden hand in hand kan
gaan met het verplaatsen van geïsoleerd liggend glas.
Tijdens het bezoek aan de sierteeltbedrijven in de regio lag het accent
op afzet van bloemen en planten
en een betere benutting van energie. Uit recent onderzoek van het
LEI/Wageningen UR blijkt, dat de
bloemkwekerijsector in Nederland
tot 2020 qua productie met 45 procent kan groeien. Dit komt door verwachte groei van de vraag op middellange termijn en vergroting van
de productie door technologische
vooruitgang.

bet aan artikelen en diensten aangeboden: van een Aalsmeers drankenpakket tot een zeilcursus. Zoals
bijvoorbeeld: een APK-keuring, barbecue bakplaat, cabriorit, damesfiets, fotocamera, gitaar, handmixer,
klompen (met handtekeningen van
twee Aalsmeerse burgemeesters),
lantaarn, messenset, orchideeën,
patatsnijder, receptieboek, skateboard, taxatie, vogelvoerbak, wijnpakket en zwarte grond. Het komt
allemaal onder de hamer. Een stedentrip is natuurlijk een topper, net
als de inmiddels beroemde kruiwagens vol met levensmiddelen. De
opbrengst van de veiling gaat naar
verenigingen, clubs en instellingen
uit Kudelstaart die een financieel
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tijdens de vorige negen edities werd zo’n 155.000 euro bijeengebracht en verdeeld onder ruim
veertig clubs en verenigingen in
Kudelstaart. Vandaar de naam: Kudelstaart voor Kudelstaart. Clubs die
in aanmerking willen komen, kunnen zich nog tot 9 mei schriftelijk melden bij secretaris, mevrouw
Wil Bothe, p/a Graaf Willemlaan 17,
1433 HL Kudelstaart.

den namelijk een vijfde team. De
uiteindelijke winaars was het team
van wedstrijdleider Wil Piet. De eerste dag konden de deelnemers zich
tegoed doen aan een koud buffet
en de tweede dag konden er broodjes met koffie genuttigd worden. Dit
tweede lustrum is mogelijkgemaakt
door verschillende sponsors.
Geïnteresseerden zijn welkom om
eens te komen kijken. Het clubgebouw is gevestigd in Roerdomplaan
3

Bosrandbrug bij
Schiphol dicht
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 1 mei
20.00 uur tot en met zondag 3 mei
20.00 uur is de Bosrandbrug bij
Schiphol-Oost gestremd door asfalteringswerkzaamheden.

Van de hak
op de tak
Het komt nooit
meer goed...
Aalsmeer - Het komt nooit meer
goed met korenmolen ‘de Leeuw’
aan het molenplein. Door de nieuwe bebouwing valt het zicht op de
molen vanaf het Praamplein. Erger
is dat de wieken van de fraaie molen naar lucht moeten happen. Door
de dichte bebouwing op de molen
kan er nog nauwelijks wind gevangen worden door de wieken. Eigenlijk
had deze domme situatie voorkomen
moeten worden. Nu is het te laat.
Natuurlijk hebben de molenmensen hun stem laten horen, maar hun
protest is niet doorgedrongen tot de
grote massa en kennelijk ook niet tot
het gemeentebestuur. Wethouder
Berry Nijmeijer heeft dit euvel op zijn
geweten. Hij, als ex-voorzitter van de
stichting ‘korenmolen de Leeuw’, had
beter moeten weten.
Er is wat verschoven met de appartementen en de projectontwikkelaar heeft een aantrekkelijk bedrag
voor de molen toegeschoven. Uiteraard was dit een aantrekkelijk politiek voorstel van Berry. Toch vind ik
dat we er, achteraf, zijn ingetrapt.
Bovendien kun je er op wachten dat
er klachten komen van de bewoners
van de nieuwe appartementen als de
wieken draaien. Het gezwiep en de
lichtval van de wieken kunnen lastig zijn voor de buren van de molen.
Het zou beter zijn geweest om met
de molen, een cultureel erfgoed van
belang, rekening te houden. Maar
nee hoor, dat doet Aalsmeer kennelijk nog steeds niet voldoende. Jammer hoor, dit kan nooit meer goed
komen.
Jaren geleden en jarenlang heeft
Aalsmeer sloten en vaarten dichtgegooid, zonder dat er elders water
voor terugkwam. En wel zo drastisch
dat het hier en daar met de grondwaterstand fout ging. Landschappelijk én karakteristiek is er gemiskleund. Natuurlijk komt het nooit
meer goed met dat gedempte water. Nu, na lange tijd, zou Aalsmeer
volgens een nieuwe gebiedsvisie, opnieuw een waterdorp kunnen worden. Eindelijk dringt het door in het
hersentheater van het gemeentebestuur dat Aalsmeer, destijds, al een
waterdorp van oorsprong was en dat
daar nu weer iets aan gedaan moet
worden. Het is echter jammer dat het
nooit meer als vroeger zal zijn. Het
water is allang uit het dorp getrokken, maar in de concept gebiedsvisie
zijn er grote plannen en fraaie kreten
zoals: “Het water moet het dorp ingetrokken worden!” Ik moet het echt
nog zien of dat lukt.
Op zich is het een goede visie. Al
lang geleden hebben we geroepen
om Aalsmeer aantrekkelijker te maken en dan ging het erom dat vakantiegangers, de z.g. bootjesgasten, gastvrij door Aalsmeer ontvangen werden. Voor de inwoners van
Aalsmeer kan meer water naar het
dorp trekken, eveneens aantrekkelijk
zijn. Komt het dan, eindelijk, toch nog
goed? Een druppel op een hete plaat.
Het komt nooit meer goed met de
sloten en vaarten zoals we die vroeger ‘gewoon’ hadden.
Het komt nooit meer goed met de
nieuwe brug in de Van Cleeffkade. Ik
bedoel niet dat de brug niet afkomt,
ik bedoel te zeggen dat deze brug
geen vergelijking kan doorstaan met
één van de bruggen die oorspronkelijk in de Van Cleeffkade lagen. Op
zich is het bijzonder dat er een brug
gebouwd wordt. Maar dat die bruggenbouwers er zó lang overdoen,
klopt dat nou wel?
In feite gebeurt er best veel in ons
dorp. Neem het surfeiland. Die aanpak duurt weliswaar erg lang, maar
als alles uiteindelijk klaar is, kunnen
we blij zijn met een goed recreatiepunt. Jammer dat het nog jaren zal
duren voordat Vrouwentroost weer
volop groen is.
Neem ook de aanpak van een fraaier Praamplein. En de kademuren van
de Van Cleeffkade die eindelijk vernieuwd worden. Nu het Raadhuisplein nog aantrekkelijker maken. Hoe
en wanneer, horen we nog. In elk geval komt het eindelijk hier en daar
goed.
Ik ben benieuwd naar de visie waarin aangegeven is hoe het water het
dorp ‘ingetrokken’ wordt. Ingetrokken: zie je dat voor je?
Coq Scheltens

Wijkraad Oost
komt bijeen
Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt woensdag 6 mei bijeen
in de Brede school De Mikado aan
de Catharina Amalialaan 66.
De bijeenkomst begint om 19.00
uur. Het eerste half uur (inloop) is
bestemd voor wijkbewoners voor
vragen etc.
Voor meer informatie: www.wijkraden-aalsmeer.nl
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Masterclass Nosing & Tasting
bij Wittebol wijn

Nieuwe Grand Scénic nu in
showroom van Nieuwendijk

Aalsmeer - Op dinsdagavond 21
april organiseerde Dirk van Zoolingen van Wittebol wijn in het Courtyard by Marriot hotel in Hoofddorp
in samenwerking met de importeur
van Grappa Nonino een zeer exclusieve Masterclass Nosing & Tasting.
De avond stond onder leiding van de
Sales-en Export manager van Nonino, Carmine Manocchio. ’s Morgens
was er in het Kurhaus in Scheveningen nog een landelijke perspresentatie, en ’s Avonds was hij aanwezig bij Wittebol wijn. De Masterclass
was met dertig personen geheel
volgeboekt. Carmine vertelde boeiend over de geheimen van grappa. Hij was zelf jarenlang deskundig sommelier van diversen restaurants van hoog niveau. Er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal
achter Grappa Nonino gevolgd door
een foto en video presentatie.
Na zo een half uur werd het tijd om
de grappa’s te gaan proeven. Als
eerste werd er honingdistillaat geproefd, gevolgd door een UE Sauvignon. Dit distillaat word gemaakt
van hele druiventrossen. Daarna
volgde de meest geliefden grappa’s,
de Merlot en Moscato. De Merlot word gezien als de mannelijke
variant, terwijl de Moscato als de

Aalsmeer - Renault Nieuwendijk heeft iets te vieren. De nieuwe
Renault Grand Scénic staat nu in de
showroom. Sinds tien jaar is de Scénic marktleider in zijn segment en
de meest geliefde gezinsauto in Europa. De nieuwe Grand Scénic bevat alles dat de vorige twee generaties tot een succes heeft gemaakt.
Maar hij is nog ruimer en comfortabeler geworden en rijdt meer dan
ooit als een hatchback. Het in- en
exterieur van de Grand Scénic zijn
wederom onderscheidend. Met name het dashboard is verbazingwekkend, deze heeft een schitterende
vormgeving en zit vol met de nieuw-

meer vriendelijke, vrouwelijke variant word gezien. Gevolgd door de
topper van de avond voor de echte kenners, Nonino Grappa Cru Picolit, slechts 2300 flesjes van 0.5 liter worden er hier van gemaakt. De
grappa Monovitigno Prosecco Barrique was één van de twee gelagerde grappa’s. Zes tot acht maanden
houtlagering geeft deze grappa een
mooie lichtbruine tint, een elegante grappa. De laatste grappa van de
avond was een Antica Cuvée Riserva. De achttien maanden houtlagering geeft de grappa een mooie, volle, zachte afdronk. Als afsluiter werd
er van Nonino een Amaro geschonken. Deze valt niet onder de grappa, maar word als likeur gezien. Geschonken in een tumbler met ijs en
een schijfje sinaasappel een waardig afsluiter. Onder het genot van dit
drankje was het nog even gezellig
napraten met Carmine en werd deze
topavond uiteindelijk afgesloten.
Dirk van Zoolingen en medewerkers van Wittebol Wijn kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Mocht u deze avond gemist hebben,
maar toch interesse hebben in deze grappa’s bent u van harte welkom bij Wittebol wijn in de Ophelialaan 116.

OBS Kudelstaart winnaar
BankBattle Rabobank!
Kudelstaart - Een internetgestuurde kennisquiz voor groep 8 van het
basisonderwijs toekomstmuziek?
Nee, op 17 april jl. gingen acht basisscholen uit Aalsmeer en omgeving per computer de strijd met elkaar aan in een BankBattle, die uiteindelijk gewonnen werd door OBS
Kudelstaart! De bankbattle werd
mogelijk gemaakt door Rabobank
Regio Schiphol. De klassen werden getoetst op hun parate kennis en hun computervaardigheden.
Op exact hetzelfde tijdstip startten
de leerlingen met praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen over muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
Na hard werken kwamen de klassen tot een geheime BankBattleCode, waarmee ze de BankBattleKluis
konden openen. OBS Kudelstaart
was hier de overtuigende winnaar!

In iets minder dan een uur werd de
code van de kluis gekraakt! “Het geheim zit hem in een goede voorbereiding”, aldus de leerlingen. Weken
van te voren werd er een strategie
bepaald, waarbij iedereen zijn eigen
taak had. De prijs is niet mis; Een digitaal schoolbord! Welk schoolbord
het precies wordt, is aan de directeur van de school. Om de kinderen
alvast te feliciteren met deze geweldige prestatie, ontvingen de kinderen uit handen van Nic Kors, kantoordirecteur Aalsmeer van Rabobank Regio Schiphol, symbolisch
een cheque. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld vanuit het coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol. De bank bedankt alle
klassen voor hun deelname! Wilt u
meer weten over het Rabobank coöperatiefonds? Kijk op www.regioschiphol.rabobank.nl

Prijzenregen bij Nero Shoes
Aalsmeer -Na aanleiding van de in
april gehouden actie van Nero Shoes
is een twaalftal mensen in de prijzen
gevallen. Bij aanschaf van Gaastra
schoenen maakten klanten van de
schoenenwinkel in de Zijdsraat onder andere kans op tassen, badhandoeken, en MP4-spelers. Henny Buskermolen en Michel Claassen zijn getrakteerd op een mooie
MP4 speler. De gelukkige winnaars

van een tas van het merk Gaastra
zijn Esther Vermeule, Marja Teeuwen, Mariska de Blanken, mevrouw
Verhoef en An-Sophie Hansen. Connie Visser, mevrouw de Jong, Tanja Schipper, Bram Goede en Maxwell Punt hebben een badhanddoek Gaastra gewonnen. Meer weten over Gaastra of andere merken
die nero Shoes verkoopt? Kijk dan
op www.neroshoes.nl

Ronald Wever reikt een MP4 speler uit aan Henny Buskermolen

Lisandro Langelaan van Profile Tyrecenter ABO reikt de geldprijs uit aan de
gelukkige winnaars, de heer en mevrouw Buchner uit Kudelstaart.

Jubilaris deelt maandelijks prijzen uit

Profile Tyrecenter ABO geeft
‘Money Back’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Profile Tyrecenter ABO
in de Lakenblekerstraat heeft afgelopen vrijdag een geldprijs uitgereikt voor de landelijke ‘Money
Back’-actie. De hyperspecialist in
banden en velgen lootte uit duizenden inzendingen het factuurbedrag
van 155,89 euro van de heer en mevrouw Buchner uit Kudelstaart tot
winnaar. Deze particuliere rijder
krijgt het volledige bedrag van de
factuur door Profile Tyrecenter teruggestort op de bankrekening.
‘Money Back’ is één van de vele acties van de jubilerende onderhoudsformule, die in 2009 het 20jarige bestaan viert. De restitutiestunt loopt sinds februari en eindigt
1 november. Profile Tyrecenter Nederland kiest aan de hand van een
notaris uit alle aanmeldingen elke
maand een particuliere en een zakelijke winnaar. Dit doet de franchiseketen tot aan november. De particuliere klant van Profile Tyrecenter maakt sinds februari maandelijks
kans om het geld terug te krijgen
dat hij heeft besteed bij het meest
recente bezoek. Zakelijke rijders
maken kans op een reischeque.
Uit alle inzendingen wordt ook nog
eens een jaarwinnaar getrokken.
Deze jaarwinnaar wint een waardebon ter waarde van maximaal 1.000
euro voor een band-velgcombinatie.
Bovendien ontvangt de jaarwinnaar
de APK Straatprijs: alle autobezitters
die op dezelfde viercijferige postcode wonen als de uiteindelijke gelukkige krijgen hierbij een gratis APK
aangeboden.
Marco Burgers van Profile Tyrecenter ABO is zeer tevreden: “Profile Ty-

recenter bestaat dit jaar als retailketen 20 jaar. Daarom willen we nog
meer betekenen voor onze klanten.
We zijn blij dat zij deze actie zo weten te waarderen. Sinds jaar en dag
weten zij dat je voor banden en velgen beter af bent bij ons als hyperspecialist.”
Gratis CarCheck en korting op APK
Om in aanmerking te komen dient
de klant zich voor de actie aan te
melden op de website www.profile.
nl/moneyback. Alle aanmelders krijgen in ieder geval een troostprijs in
de vorm van een gratis CarCheck
of 50% korting op een APK, waarin nu ook de bandenspanning wordt
meegenomen. De KLPD heeft onlangs ook aangegeven nauwlettender op autobanden te controleren.

Filmavond bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 4 mei
presenteert Viva Aquaria een filmavond over de reis naar Brazilië van clublid Teun van Honk. Hij
heeft prachtige foto’s en filmopnamen gemaakt van met name veel
dieren. In verband met de nationale
herdenking begint de avond iets later, om 20.30 uur. Plaats van samenkomst is buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. De toegang is
gratis. Wie meer wil weten over Viva
Aquaria kan contact opnemen met
C. Keim, tel. 0297-343854.

Keukenspecialist weer helemaal klaar

Philippo Keukens heeft
vernieuwde showroom
Aalsmeer - Philippo Keukens heeft
de zaken weer goed op orde na de
grote brand, die 21 december vorig
jaar het bedrijf aan de Aalsmeerderweg plat legde. Kort na de enorme
klap die Philippo Keukens heeft geleden, konden klanten er alweer terecht voor inbouwapparatuur. Maar
nu is de nieuwe showroom compleet ingericht en zijn er ook weer
verschillende mooie keukens opgesteld voor bezichtiging. Philippo
Keukens verkoopt moderne, maar
ook landelijke en traditionele keukens. Klanten kunnen er terecht
voor een ontwerp of deskundig en
persoonlijk advies, maar ook de installatie wordt geregeld tegen zeer
betaalbare prijzen. Daarnaast is er
een groot assortiment losse onderdelen te koop, waaronder kranen en
werkbladen. Philippo is tevens specialist in inbouwapparatuur. Het bedrijf verkoopt alle A-merken en omdat er met grote voorraden wordt ingekocht, is alles gunstig geprijsd en
vergelijkbaar met kopen via internet
en vaak zelfs nog goedkoper.
Philippo Keukens bestaat al 37 jaar
en is al meer dan 13 jaar een begrip in Aalsmeer. Het no-nonsense
bedrijf vindt de persoonlijke aanpak
erg belangrijk en de klanten krijgen altijd één vast aanspreekpunt.
De showroom straalt geen overbo-

ste technologie zoals een geïntegreerd Tomtom navigatiesysteem,
een parkeerhulpsysteem en een geavanceerd audiosysteem met USBingang. De prijzen van de nieuwe
Grand Scénic zijn ook erg aantrekkelijk. Zo is hij al verkrijgbaar vanaf 24.300 euro. Ook de lease tarieven zijn zeer scherp. Wie de nieuwste Renault telg als één van de eerste Nederlanders wil bewonderen is
komend weekend van harte welkom
in de showroom van Renault Nieuwendijk aan de Zwarteweg. Meer
informatie is te vinden op de website van de dealer: www.renault-nieuwendijk.nl.

dige luxe uit, maar biedt wel optimale keuzemogelijkheden door
het ruime assortiment. Regelmatig
heeft Philippo Keukens aanbiedingen. Momenteel wordt een Siemens
combimagnetron tegen een scherpe prijs aangeboden. Voor meer informatie hiervoor zie de advertentie
of ga naar de website: www.philippo.nl. U bent van harte welkom om
onder het genot van een kopje koffie een kijkje te komen nemen in de
vernieuwde showroom.
Door Ilse Zethof

Dubbele prijzenpot van Koster
voor de C1000 clubactie!
Aalsmeer - Als voorzitter van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer weet
Kees Jan Koster wat het is om een
club (financieel) gezond te houden.
De C1000-eigenaar is dan ook in zijn
nopjes met de grote clubactie die
landelijk in bijna alle supermarkten
van C1000 gehouden wordt. De totale prijzenpot bedraagt in Aalsmeer
zelfs 10.000 euro, terwijl in andere supermarkten de helft te verdienen valt. “Zelf vind ik 5.000 euro te weinig”, zegt Koster. “Ik woon
in Aalsmeer, ben betrokken bij m’n
gemeente en het verenigingsleven
en ik weet dat de clubs het op dit
moment niet makkelijk hebben. De
clubs zijn afhankelijk van sponsors
en door de crisis wordt het moeilijker om de sponsors te houden en/
of te vinden. Met een extra bedrag
zijn ze zeker gebaat.” Zijn club, FIQAS, is een vereniging met ambitie
waarvoor jaarlijks veel geld nodig is
om onder andere jonge talenten op
te leiden, toernooien te organiseren
en te spelen op het hoogste landelijke niveau.
“Als het eerste bijvoorbeeld een eredivisie-wedstrijd speelt in Limburg,
worden er bussen gehuurd. En omdat er steeds meer clubs om ons
heen weg vallen, moeten voor wedstrijden steeds langere afstanden
afgelegd worden en veelal ook bussen gehuurd worden. De kosten lopen snel op”, verduidelijkt Kees Jan
Koster verder. En FIQAS is natuurlijk
niet de enige club in Aalsmeer met
ambitie. Ook andere sportverenigingen willen scoren, evenals ondermeer koren zich voor de volle honderd procent inzetten om professioneel niveau te kunnen presenteren. De clubactie is dan ook bedoeld
voor alle verenigingen. “Of men nu
samen sport, muziek maakt of kaart,
een vereniging geeft de mogelijkheid gezamenlijk te ontspannen en
geeft de mogelijkheid tot zelfontwikkeling. Als C1000 willen we dit
graag stimuleren”, legt Koster verder
uit. Afgelopen week konden clubs

en verenigingen zich aanmelden
via de site en was het aan de club
om zoveel mogelijk leden, vrienden
en kennissen te mobiliseren om te
stemmen op de club. De tien verenigingen met de meeste stemmen nemen van 18 mei tot en met 13 juni
deel aan de C1000 clubactie. Zij krijgen een piekpijp in de winkel. Klanten van de C1000 krijgen voor elke
10 euro die zij besteden in de winkel
een clubmunt voor in de spaarpot.
De klanten mogen zelf bepalen in
welke piekpijp zij hun munten stoppen, maar de tien uitverkoren verenigingen kunnen hier zelf ook een
inbreng in hebben. “De club kan namelijk rond onze winkel acties houden om muntjes te winnen. Bijvoorbeeld door voor een muntje boodschappen naar de auto’s te brengen
of een ponyrit aanbieden voor een
muntje. En natuurlijk leden, familie en vrienden aanraden om boodschappen bij ons te gaan doen om
munten te sparen voor de club”, vervolgt Koster. “De 10.000 euro wordt
niet gelijk verdeeld over de deelnemers, maar in verhouding van de
gespaarde munten. Dus, veel muntjes betekent veel geld.” Bij de C1000
hebben zich afgelopen week bijna
twintig verenigingen aangemeld.
Tot en met aanstaande zaterdag 2
mei kan er gestemd worden op de
aanmelders. Snel nog clubleden
aanmoedigen om her en der familie en vrienden warm te maken om
te stemmen, is een aanrader! Vanaf zondag 9 mei worden de clubs
met de meeste stemmen bekend
gemaakt op www.c1000.nl/clubactie. En dan gaat het spekken van de
clubkas beginnen, een maand lang.
Kees Jan Koster denkt en hoopt dat
deze mogelijkheid om extra inkomsten te vergaren door veel clubs en
verenigingen aangegrepen zal worden. “Bij een extraatje is iedere club
gebaat.” De tussenstand gaat overigens iedere week in de winkel in de
Ophelialaan bekend gemaakt worden.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De OVAK hield woensdag 22 april een soosmiddag in
het Parochiehuis Gerberastraat in
Aalsmeer.
Het klaverjassen is gewonnen door
Annie Blauwhoff met 5498 punten.
Op twee is Dirk Tromp geëindigd
met 5292 punten en op drie Arie
Oliemans met 5270 punten.
De volgende OVAK-soos is op
woensdagmiddag 6 mei, aanvang
14.00 uur.

Kudelstaartse wint prijs in
Hypotheker kleurwedstrijd
Uithoorn - De prijswinnaar van de
Paaskleurwedstrijd van De Hypotheker Uithoorn is Marit Enthoven
uit Kudelstaart.
Op 23 april ontving de winnaar een
Wii spelcomputer uit handen van
Eric de Lange van De Hypotheker. Er
deden meer dan 200 kinderen mee
aan de kleurwedstrijd. De kleurplaat
werd eind maart huis aan huis verspreid, maar was ook te downloaden via de website van De Hypotheker.
Eric de Lange, eigenaar van de vestiging van De Hypotheker Uithoorn:
“Het aantal deelnemers overtrof onze verwachtingen. Het was dan ook

niet eenvoudig om een winnaar aan
te wijzen. Toch was de jury unaniem
van mening dat Marit Enthoven de
Wii spelcomputer echt verdiende!”
Met de kleurwedstrijd vestigde De
Hypotheker op een originele manier
de aandacht op de mogelijkheid om
via de website een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek
met een hypotheekadviseur. “Veel
mensen hebben deze mogelijkheid
inmiddels ontdekt en er wordt goed
gebruik van gemaakt.” , aldus Eric
de Lange. Eerder dit jaar werd er al
een weekendje weg verloot onder
de bezoekers die via internet een afspraak hadden gemaakt.
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Techniek trainingen bij RKDES
Kudelstaart - Vorig jaar oktober
ging de eerste sessie van vijf techniektrainingen bij voetbalschool RKDES van start. De in totaal 38 jongens en 2 meiden werden verdeeld
over vier teams en kregen elk een
eigen trainer. De kinderen kregen
allemaal hun kledingpakket uitgereikt, wat bestond uit een mooi trainingspak, shirt, broek en sokken in
de kleuren van RKDES. In elke oefening stond de techniek centraal
en werden de kinderen veelal individueel begeleid. In een training van
anderhalf uur werden vier technische oefeningen uitgevoerd, waarna twee verschillende partijvormen
werden gespeeld.
In de maand maart begon de twee-

de sessie van vijf trainingen. Tijdens
deze sessie werd de moeilijkheidsgraad hoger en moesten de kinderen, de geleerde technieken toepassen in partijvormen.
Op de laatste training van 1 april
werden vier verschillende partijvormen gespeeld, waarna de kinderen
van de trainers van is! sportmanagement bv een diploma uitgereikt kregen. Alle kinderen van de techniektraining zijn enorm vooruitgaan en
dat is ook de ouders niet ontgaan.
Eén van hen: ‘”Mijn kind staat elke
woensdagmiddag te trappelen om
naar de techniektraining te gaan en
ook tijdens wedstrijden op zaterdag
zie ik mijn kind de passeerbewegingen maken.”

Topspelers present op Districts
kampioenschappen midgetgolf

Loveteam van links naar rechts: Yosra Abdelrazek/Solenne Köhler, Rachelle
van Westerop/ Ramona Ezink, Amber Glebbeek/Alicia Schaafsma.

Sportvereniging Omnia 2000

Vijftien medailles twirlsters

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

‘Oude maten’ Roy en Danny
winnen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Op Vorige week vrijdag was weer het twee wekelijks
dartsspektakel in Kudelstaart. Kudelstaart is een klein dorpje, wat
landelijk gezien dan ook niet zo bekend is. Kudelstaart ligt echter in
de gemeente Aalsmeer. Dankzij de
Bloemenveiling en de televisiestudio’s is Aalsmeer wel een bekende
naam. Toch kan Kudelstaart ook ergens groot in zijn. Bijvoorbeeld op
het gebied van darten.
De dartclub Poel’s Eye timmert al jaren aan de weg. De opkomst is al jaren hoger dan op andere toernooien. Helaas is de dartssport de laatste tijd iets minder populair. Op de
andere toernooien en (dus ook) bij
de Poel’s Eye is het deelnemeraantal tanende. Misschien moest de televisiestudio in de gemeente maar
eens een bezoekje brengen aan het
Dorpshuis in Kudelstaart. Want er
blijft veel te genieten over. Voor de
recreatieve darter is het een prachtige ambiance. Zelf gezellig een pijltje gooien en genieten van de andere wedstrijden. Iedereen gooit minimaal vier wedstrijden. Drie in de
poule, en daarna minstens één wedstrijd in het daaropvolgend knockout systeem. Al naar het gelang in
de winnaar of verliezerronde. En als
men verliest kan men rustig op het
gemakkie, al dan niet met een biertje in de hand, de overige wedstrijden aanschouwen. Bijvoorbeeld de
zinderende finale bij de heren tussen Roy de Jong en Nick van de Linden. Beiden konden winnen, maar
uiteindelijk viel de beslissende dubbel in de allerlaatste, zevende, leg
voor Roy.
Uitslagen van de winnaarronde vanaf de kwartfinale, waarbij de eerst
genoemden de winnaars zijn: Gerard van de Weijden tegen Perry Noordermeer, Nick van de Linden tegen Rene Kruit, Roy de Jong
tegen Nick Dekker, Floor van Zanten tegen Dimitri Poncin. Halve finales; nick tegen van de Linden tegen Gerard, Roy tegen Floor. Finale; Roy tegen Nick. Winnaar van de
speelavond; Roy de Jong. Op de vorige speelavond zaten drie darters
uit het competitiedartsteam van Bak
BV elkaar dwars in de verliezerronde. Nu troffen Danny Zorn en Bak
elkaar in de halve finale. Danny ging

door naar de finale, en werd door
winst op Dylan Schoonderwoerd de
opvolger van mede Bak BV-er Rene
Kruit. Óók frappant; een week hiervoor koppelden Danny en Roy samen. Toen werden zij verdienstelijk
tweede, nu dus samen (maar apart)
glorieus eerste. Uitslagen in de Sconeronde vanaf de kwartfinale, waarbij de eerst genoemden de winnaars zijn: Danny Zorn tegen Michel van Galen, Bak tegen Louis van
Bruggen, Wijnand Kool tegen Hans
Lok, Dylan Schoonderwoerd tegen
John Kater. Halve finale; Danny tegen Bak, Dylan tegen Wijnand. Finale; Danny tegen Dylan. Winnaar van
de Sconeronde; Danny Zorn. Danny en Dylan kregen een lekkere fles
Scone bier voor hun prestaties. Roy
sloeg een dubbelslag. Hij kreeg een
nog grotere fles voor zijn mooie hoge uitgooi van 139, én een prachtige bos rozen voor zijn overwinning.
De rozen waren ook voor Nick van
de Linden en de finalisten bij de dames, waarover nu meer;
Twaalf dames
De (dart) recessie liett zich niet voelen bij de dames. Met twaalf dames
was de opkomst dan ook prima. Ook
prima was de hoogste finish van de
avond. Nancy Kapitein én Marieke
van Zanten gooiden 100 uit. Nancy bereikte ook de halve finale. Marieke kwam nog een stapje verder;
de finale. Haar tegenstandster was
Moniek Goeman. Hoewel zij nek
aan nek strijden voor de hoogste
eer, was dit pas de derde onderlinge finale van het seizoen. Marieke
maakte haar avond compleet door
voor de tweede keer van haar grootste rivale te winnen.
Uitslagen vanaf de kwartfinales,
waarbij de eerst genoemden de winnaressen zijn: Moniek Goeman tegen Bianca Gootjes, Nancy Kapitein
tegen Vanessa, Marieke van Zanten tegen Louise Jurka, Leonie tegen Ans Engel. Halve finale; Moniek
tegen Nancy, Marieke tegen Leonie.
Finale; Marieke tegen Moniek. Winnares; Marieke van Zanten.
De volgende speelavond is aanstaande vrijdag 1 mei. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname
kost drie euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Winnaar Sconeronde Danny Zorn (l) en Roy de Jong Poel’s Eye speelavond
winnaar.

Aalsmeer - Zondag 19 april stond
voor de twirlsters van SV Omnia 2000 de tweede wedstrijd van
het seizoen 2009 op het programma. Deze werd georganiseerd door
The Moonlight Stars uit Nieuwveen
in sporthal de Vlijt te Zevenhoven.
Rond 11 uur trad het Duo Ramona
Ezink en Solenne Köhler aan voor
hun show, op de voet gevolgd door
hun collega duo Selina Kok en Kim
Nederstigt. Bij de vorige wedstrijd
waren Ramona en Solenne met 0,1
punt verschil verslagen door Selina
en Kim. De laatste weken hebben zij
extra hard getraind, en dat heeft zeker haar vruchten afgeworpen. Ze
werden dan ook zeer verdiend eerste met 65,3, gevolgd door Selina en
Kim met 64,1! Hierna stond al snel
het onderdeel basicstrut op de programma. Ook hier werden een aantal medailles in de wacht gesleept.
Bij de Peewees wederom tweede
plaats voor Isabelle ter Laak met
een 8,0. Derde plaats voor Selina
Kok met 7,7 en Yvanka Wulving behaalde een 7,4. Bij de leeftijdscategorie Juvenile stal Kim Nederstigt
(8,6) de Gouden medaille voor haar
teamgenoten Chris van Dijk (8,5) en
Solenne Köhler (8,0). Ramona Ezink
greep net naast het podium en werd
vierde met 7,8.
In de Preteen categorie pakte Alicia
Schaafsma brons met een 8,2, Joshka van Ree behaalde een 7,8, en Yosra Abdelrazek eindigde net daarachter met een 7,7. Na de pauze was het
weer tijd voor omkleden en intrainen
voor de Rhytmic Dance Twirl. Bij de
Peewees eindigde Yvanka wederom
op een fraaie derde plaats met 62,8
punten. Selina moest dit keer Dylana Groenedijk van TVL voor laten
gaan en nam genoegen met het zilver, met een mooi puntenaantal van
65,1. In de categorie Juvenile moesten Chris van Dijk en Kim Nederstigt
het tegen elkaar opnemen met nog
1 ander meisje. Chris liet een mooie
show zien en werd tweede met 66,4.
Kim mocht ook zeer tevreden zijn
met haar derde plaats, met 66,2. De
punten lagen zeer dicht bij elkaar.
eerste plaats had namelijk 66,7 punten. In de categorie Preteen beginner waren maar liefst 15 deelneemsters, waarvan 5 van SV Omnia. De

meisjes hebben hard hun best gedaan, maar vielen helaas buiten de
prijzen. De puntentotalen waren als
volgt: Rachelle van Westerop 63,9,
Alicia Schaafsma 63,7, Amber Glebbeek 63,6 Joshka van Ree 63,5 en
Yosra Abdelrazek 61,5. In de categorie Junior beginner kwamen Tiffany Zandvliet en Shauney van Ree
in actie. Shauney is een tijdje geblesseerd geweest, dus voor haar
was dit de eerste keer dit seizoen
en extra spannend. Het werd beloond door de jury met een puntentotaal van 63,4, en Tiffany behaalde
een zeer fraaie 64,8. Na alle solo’s
was het weer tijd voor de teams om
aan te treden. De peewees mochten
het spits afbijten, zij lieten een leuke
show zien. Deze werd dan ook bekroond met goud en lieten concurrenten The Moonlightstars F en Arti et Religioni achter zich met een
puntentotaal van 65,7! Het Preteen
team moest tegen dezelfde verenigingen aantreden als de peewees,
met als detail, dat Valerie Leliveld
het D-team van the Moonlightstars
traint. Corine van der Neut liet met
haar love team even `een poepie
ruiken`, zoals dat heet. Het preteen
team van SV Omnia werd eerste met
64,7! Als laatste in rij mocht het junior team optreden tegen 2xist. Ze
behaalden een fraaie tweede plaats
met een puntentotaal van 60.4. Na
de prijsuitreiking gingen de meisjes
met een grote glimlach, medailles
en bekers rond 17.00 naar huis! Op
naar de volgende wedstrijd op zaterdag 9 mei in Hillegom. Daarna gaan
de meiden richting de schoolvakanties, maar eerst nog op twirlkamp 6
en 7 juni. De twirlsters zijn nog op
zoek naar sponsors voor dit kamp.
Wilt u graag sponsoren dan kunt u
contact opnemen met Colinda van
Dijk via 06-24532039. Lijkt het je
ook leuk om te komen twirlen? Je
bent van harte welkom op zaterdagochtend in de gymzaal van de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66
in Oost. Voor meer informatie over
twirlen kun je contact opnemen met
de Productgroep Coördinator Colinda van Dijk, tel. 06-24532039 of per
e-mail twirlen@svomnia.nl of het
sportpunt van SV Omnia via e-mail
sportpunt@svomnia.nl.

Cursus 35+ gym bij Omnia:
“Dat willen we vaker”
Aalsmeer - Het is een paar weken geleden dat de cursus 35+ gym
is afgesloten. Het beoogde aantal
deelnemers werd niet gehaald, het
resultaat was er echter niet minder
om. Tien weken hebben zes cursisten onder leiding van Gerda Kockelkorn hun turncarrière weer mogen herbeleven. Het begon aarzelend: “Kan ik dit nog wel of durf ik
dit nog wel.” Op alle toestellen werd

Jaap winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen don-

voorzichtig uitgeprobeerd wat bij ieders eigen kunnen mogelijk was.
Van handstand naar radslag en van
een streksprong tot een salto. Na
tien weken waren de reacties volmondig: “Dit willen we vaker doen!”
Met een aantal deelnemers meer
kan sportvereniging Omnia 2000 in
het najaar waarschijnlijk aan dit verzoek gehoor geven. Voor informatie:
www.svomnia.nl.

derdag werd het klaverjassen gewonnen door Jaap Weij met 5202
punten, gevolgd door Wil Jongkind met 5194 punten Derde werd
Jan Oliemans met 5089 punten en
vierde was Daan Sandee met 5062
punten. Het jokeren is gewonnen
door Bets Teunen met 33 punten en
op de tweede plaats eindigde Rie
Kok met 57 punten.

Aalsmeer - Op 18 en 19 april zijn
de Districts Kampioenschappen
gespeeld van het district West op
Aalsmeer afdeling 1 en Boskoop afdeling 2. Beide dagen prima weer
om te spelen. De deelname was
ronduit slecht te noemen voor een
van de grootste districten, maar ook
wel te begrijpen. De wedstrijdkalender is overvol en men moet wel eens
keuzes maken. Op Aalsmeer 34
deelnemers. Toch waren een paar
topspelers aanwezig en die maakte
er een spannende aangelegenheid
van. Monique Bonhof, vroeger voor
Aalsmeer uitkomend nu voor Ridderkerk, kwam als eerste met een
rondje 25 binnen gevolgd door Roel
Groenhuijzen en ook Aalsmeers
jeugdlid Jeffrey Craane sloeg 25.
Monique Bonhof werd bij de dames kampioen mede door dat rondje 25 met een totaal van 118 holeslagen. Els van der Stroom ging met
de hoofdprijs bij de dames senioren weg met 120 holes voor Marrie
Bonhof, die te weinig enen scoorde en met de tweede plaats genoegen moest nemen. Aalsmeerder Hans Broodbakker en Remon
Verveer en ook Roel Groenhuijzen
uit Ridderkerk konden na drie ronden een aanval doen op het vierde ronde record. Alleen Hans wist
het record te evenaren 113 holeslagen en werd de terechte kampioen
net voor Roel Groenhuijzen met 114
holeslagen. Remon Verveer moest
alle zeilen bij zetten om Marius Ciesielsky voor te blijven maar dat lukte net. Remon 117 en Mariusz 119
holeslagen. Het enige jeuglid Jeffrey Craane van Aalsmeer zette een
mooie score neer van 126 holeslagen en mocht zich kampioen noemen. In Boskoop waren nog minder deelnemers, 30 in totaal, als in
Aalsmeer. Maar ook daar wisten enkel spelers zeer goede score’s neer
te zetten. Erica Tromp en Monique
Bonhof vochten voor de titel en dit
keer wist Erica met 2 holeslagen
verschil te winnen. Bij de dames
senioren was het helemaal spannend de drie prijzen werden verdeeld met 1 holeslag verschil. Els
van der Stroom was met twee rondjes 22 de beste met een totaal van

98. Tweede werd Irene Blanken met
99 hls. De derde prijs was voor Marijke Coert, die een geweldige dag
had met 100 hls. Remon Verveer
en Mariusz Ciesielsky gaven elkaar
deze dag ook maar weinig toe. Beiden een score van 99. Dus nu moest
een barrage uitsluitsel geven. Remon maakte de Pyramides en Mariusz sloeg deze te rustig. Zij werden
hiermee tweede en derde want, ooit
thuisspeler, Ruud Slappendel was
met 91 holeslagen niet te verslaan.
Bij de heren senioren was er strijd
tussen Tom Pardaans, de Holeridders, en Jos Vlasveld, Zoetermeer,
beiden speelden deze dag ook samen. De eerste drie ronde stond Tom
Pardaans 2 hls voor en in de laatste
ronde, spannend tot eind, wist Jos er
maar 1 hls af te halen. Tom Pardaans
met rondjes 20, 24,22 en 22 een terechte kampioen. Volgend weekend
worden er zowel op zaterdag als op
zondag teamwedstrijden gespeeld
te Baarn. Aalsmeer speelt dit jaar
mee met twee teams. Op zondag 24
mei worden de Aalsmeers Kampioenschappen gehouden op de baan
aan de Beethovenlaan. Dit toernooi
wordt gehouden om recreanten met
de midgetgolfsport kennis te laten
maken. Denkt U dat lijkt me wel wat.
Geef U op bij G. Splinter, wedstrijdleider, tel. 0297-340433. Er wordt op
deze dag drie ronden gespeeld en
voor de winnaars zijn bekers te verdienen.
Hans Broodbakker, evenaring baanrecord 4 ronden. 113 holeslagen.

R.K.A.V. dames kampioen!
Aalsmeer - De dames van RKAV
moesten zondag 19 april jl. thuis
aantreden tegen dames 7 van Buitenveldert. Het weer zat de dames
mee, een heerlijk voorjaarzonnetje
scheen en het publiek stroomde toe.
Om twee uur was de tribune goed
bezet en ook langs de kant waren
veel toeschouwers die de kampioenswedstrijd van de dames mee
wilden maken. De dames lieten de
toeschouwers niet in de kou staan
en na nog geen twee minuten na de
afrap kon er gejuicht worden. Het
was Brenda die de 1-0 inschoot. De
dames dachten na deze snelle voorsprong er wellicht te gemakkelijk
over, want de kansen daarna waren
voor de dames van Buitenveldert. Zij
waren heel dichtbij de 1-1 en zelfs
de 1-2 zou niet misstaan hebben,
maar gelukkig bracht onder andere
de lat uitkomst. Wakker geschrokken door deze tegenaanvallen waren het toch de dames van RKAV,
die er in de veertiende minuut 2-0
van maakte. Door een doelpunt van
Lynn, na een mooie combinatie met
Kim en Brenda. Binnen een minuut
werd het zelfs 3-0 door een doelpunt van Brenda. Daarna volgden er
vele kansen, maar de keepster van
Buitenveldert was in vorm en hield
veel doelpunten tegen, ook ontbrak
de precieze bij enkele RKAVspeelsters. Voor rust werd het toch nog
4-0 door Lynn en 5-0 door Brenda,
na een mooie combinatie met Eveline en Kim. Leuk om te vermelden
is dat zowel Simone Dijkstra als Ilse
nog meespeelden in de deze wedstrijd. Voor Simone Dijkstra was het
haar terugkeer na haar lange blessureperiode en voor Ilse was het een
soort afscheid, want zij gaat revalideren van haar knieblessure. In de

tweede helft was het een eenrichtingsverkeer naar het doel van Buitenveldert, maar het viel voor de dames niet mee om de bal tussen de
twee palen te krijgen. Er waren veel
kansen nodig voordat Lynn de 6-0
op het scorebord bracht. Het duurde bijna twintig minuten voordat het
volgende doelpunt in de boeken kon
worden bijgeschreven. Eindelijk wist
Kim na vele kansen , toch de keepster te passeren en er zo 7-0 van te
maken. Binnen twee minuten na de
7-0 viel het mooiste doelpunt van de
middag en deze kwam op naam van
Simone Wiewel. Hierna kregen de
dames nog vele kansen om de score te verhogen, maar de teller bleef
steken bij 8-0. Na het laatste fluitsignaal barstte de feestvreugde los,
want de dames hebben het kampioenschap behaald. Uit handen van
tassensponsor Bert Schuurman en
spelers van de selectie kregen de
dames een bloemetje overhandigd.
Daarna was het nog niet over, want
namens het bestuur deed Arjan Levarht een woordje en kregen de dames uit handen van Ingrid een tshirt als herinnering aan het kampioenschap uitgereikt alsmede nog
een bloemetje. Er werd daarna nog
volop gefeest en het feestgedruis
werd afgesloten met een barbecue.
De competitie zit er nog niet op voor
de dames van RKAV, want zij moeten nog twee wedstrijden spelen: 3
mei thuis tegen Sporting Martinus
en uit op 10 mei bij Buitenveldert.
Tot nu toe zijn de dames al 17 wedstrijden ongeslagen en in deze wedstrijden wisten zij 114 keer te scoren
en kregen zij slechts 10 tegendoelpunten. In de laatste twee wedstrijden willen zij graag de ongeslagen
status vast houden.

Op de foto van links naar rechts, bovenste rij: Ingrid Kempers (ass.-scheidsr.),
Anneke v. Roode, Marije Kooij, Martin v. Zaal (trainer), Mariska de Vries, Lynn
Kamphuis, Kim v.d. Zwaard, Bert Schuurman (tassensponsor), Simone Dijkstra
en Robert Mof (leider). Onderste rij: Sjaak Schijf (leider), Ilse Schijf, Brenda
Schenkius, Simone Wiewel, Lisa de Jong en Eveline Kempers. Liggend: Angela Bus en Stephanie Bus.
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Zaalvoetbal

Tafeltenniscompetitie

Spannende dagen voor Roda ‘23

Kampioenschap Bloemenlust 3!

Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de KNVB Eredivisie wordt
op vrijdag 1 mei voortgezet met de
voorlaatste speelronde van het seizoen. Roda’23 heeft de belangrijke
ontmoeting met tegenstander Drienerlo op het programma staan. De
wedstrijd is belangrijk omdat Roda’23 een plaats in de Eredivisie
moet veiligstellen voor volgend seizoen. De zaalvoetbalpartij tegen de
ploeg uit Enschede wordt gespeeld
in sporthal de Bloemhof aan de
Hornweg in Aalsmeer Oost. De aftrap is om 21.15 uur en de wedstrijd
wordt gearbitreerd door scheidsrechter G.W.G. Mewisssen. Momenteel staat Roda’23 op de tiende plaats in de Eredivisie met 25
punten uit twintig duels. De nummers elf en twaalf van de ranglijst
zullen aan het eind van de competitie rechtstreeks degraderen naar de
Eerste Divisie. Rechtstreeks degradatie is voor Roda’23 niet van toepassing want de nummers elf en
twaalf van de stand hebben haast
geen punten behaald.
Nu is het echter via de vastgestelde reglementen zo dat de nummers negen en tien van de Eredivisie na-competitie moeten gaan spelen met de periodekampioenen van
de Eerste Divisies. Op dit moment
staat Roda’23 dus tiende in de ranglijst en komt in aanmerking voor die

Aalsmeer - Handhaving in de 3de
klasse was al zeker, dus stond er
voor Bloemenlust 1 niet echt veel
meer op het spel in de laatste wedstrijd van de competitie. Natuurlijk
was er de wil om het seizoen goed
af te sluiten, maar toch liepen de bezoekers van Fusia 1 in de Bloemhof
snel naar een 1-5 voorsprong. Alleen Ed Couwenberg was zijn eerste
tegenstander de baas. Samen met
Hervé Pantegnies moest Ed zich wel
gewonnen geven in het dubbelspel.
In het tweede deel van de wedstrijd
kwam Bloemenlust goed terug. Bart
Spaargaren en Hervé Pantegnies
bedwongen beiden dezelfde Fusiaspeler waar ook Ed al van gewonnen had. Met zijn tweede overwinning van de avond zorgde Ed voor
een 4-6 eindstand. Bloemenlust 2
had nog een kleine kans op het behalen van de tweede plaats, maar
daarbij was men mede afhankelijk
van het resultaat van concurrent
Rapidity 9. Ook moest er natuurlijk
eerst door de Aalsmeerse tafeltennissers zelf een goed resultaat geboekt worden uit bij JOVO 9. Ton
de Hollander, Wim v.d. Aardweg en
Frans Ravesteijn voldeden in eerste
instantie volledig aan die opdracht
met zes overwinningen en dus een
0-6 tussenstand. Het dubbbelspel
werd door Ton en Wim na een spannende wedstrijd gewonnen met 711 in de beslissende vijfde game.
Daarna moesten zowel Ton als Wim
zich gewonnen geven tegen dezelfde sterke tegenstander. Deze moest
na een overdonderend begin tegen
Wim wel tot het uiterste gaan (11-1,
10-12, 9-11, 12-10, 11-8). Frans Ravesteijn had opvallend weinig moeite met deze speler en bleef de hele
avond ongeslagen. Omdat Rapidity
nog drie puntjes sprokkelde tegen
kampioen Amsterdam ’78, bleek de
2-8 zege uiteindelijk toch net niet
genoeg voor de tweede plaats.
Om al helemaal zeker te zijn van het
kampioenschap moest Bloemenlust 3 de laatste thuiswedstrijd tegen Nieuw Vennep 6 winnen met 91. Heel lang bleef dit scenario mogelijk en bijna kon de champagnefles ontkurkt worden.
Na overwinningen in de eerste enkelspelen van Mees v.d. Broeck, Irene Gerritsma en Zjimmy Kusztykie-

(wellicht vervelende) na-competitie. Beter is het om die na-competitie te ontlopen. Hiervoor moet de
Aalsmeerse/Amstelveense zaalvoetbalploeg minimaal op plaats acht
eindigen in de ranglijst. Dit is goed
mogelijk want Roda’23 kan in de
laatste twee duels zes punten gaan
behalen en daarmee stijgen naar
die veilige achtste plaats. De tegenstanders zijn namelijk Drienerlo en
‘t Hoekje/Toyota en dit zijn uitgerekend de nummers 11 en 12 van de
huidige stand. Als Roda’23 die zes
punten pakt eindigt de club op 31
punten en kan daarmee zelfs vijf andere clubs voorbij gaan in de stand.
De concurrentie zit dicht op elkaar
en speelt bovendien nog tegen elkaar. Het ziet er eigenlijk gunstig
uit voor Roda’23 maar het team van
coach Herman Koehler zal nog wel
even moeten presteren. Dus steun
Roda’23 vrijdag 1 mei in sporthal
de Bloemhof! Het slotduel volgt een
week later op vrijdag 8 mei. Op die
datum speelt Roda’23 de verre uitwedstrijd bij ‘t Hoekje/Toyota in Oldenzaal.
Stand Eredivisie A:FC Marlene-2 2052, Avanti 20-42, Veerhuys-2 20-41,
Dynamo Lelystad 20-38, Volendam
20-30, Urk/Tamek Groep 20-30, FC
Sedap 20-28, WMC 20-28, Scagha’66 20-25, Roda’23 20-25, Drienerlo 20-7, ‘t Hoekje/Toyota 20-1.

Zwarte dag Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 24
april was het een zwarte dag voor
Schaakclub Aalsmeer. De zwartspelers hadden er namelijk zin in
en speelden de witte schakers van
de borden. Zwart scoorde 5,5 punten bij elkaar tegenover 2,5 voor de
witten. Grote consternatie was er bij
de partij tussen Rob van Haaften
en Clemens Koster waar de stukken over het bord vlogen. Links en
rechts werd er geofferd en iedere dreiging werd beantwoord met
een dreiging. Rob was niet bang en
gooide zelfs zijn dame in de strijd.
Rob kreeg vervaarlijke compensatie voor dit zware verlies, maar uit-

eindelijk was het toch de dame van
Clemens die er met de buit vandoor
ging. Bart Auee deed goede zaken
door te winnen van Arie Spaargaren en heeft zich gemeld in de kopgroep. Met nog vier ronden te spelen is nog niets beslist. De uitslagen van de 26e clubcompetitie zijn:
Bart Auee – Arie Spaargaren 1-0,
Cees Verburg – Hand Carpay 0-0,
Ron Klinkhamer – Gerrit Harting 01, Tom van der Zee – Jos Bakker 01, Jan van der Laarse – Leo Buis 0-1,
Rob van Haaften – Clemens Koster
0-1, Marco Hutters – Thierry Siecker
0-1, en Martin Steinhart – Amadshah Ebadi 1-0.

VV Aalsmeer A1 wint derby
tegen Amstelveen
Aalsmeer - Aan de Dreef stond afgelopen zaterdag een derby in de 1e
klasse A op het programma, waarin
VV Aalsmeer zich wilde revancheren voor de onnodige uitnederlaag
(2-1) eerder dit seizoen in Amstelveen. Vanaf de eerste minuut was
er strijd en gebeurde er van alles
op het veld, maar niet zoveel als de
onnodig vaak fluitende arbiter wilde doen geloven. VV Aalsmeer was
de bovenliggende partij en kreeg in
de eerste helft ook de meeste mogelijkheden om op voorsprong te
komen. Calvin Koster was uiteindelijk degene die de trekker overhaalde en de thuisclub de dikverdiende voorsprong bezorgde (zie
foto). Amstelveen leek wakker geschud en uit één van de spaarzame
momenten dat ze gevaar stichtten
die eerste helft, was het wel meteen raak en was de stand weer in
evenwicht. Vlak voor de rust leken
de bezoekers zelfs op voorsprong
te komen toen een vrije trap schitterend de verre bovenhoek in vloog,
maar de leidsman had al afgefloten
voor een duwfout in het strafschopgebied. Ook in het begin van de

tweede helft was Amstelveen dreigend en wederom dicht bij een treffer, maar Hans vd Schilden bracht
redding op de lijn. Al snel namen de
Aalsmeerders echter de regie weer
over en was het opnieuw Koster
die zijn ploeg naar de voorsprong
schoot na een knappe individuele
actie. De thuisploeg drukte door en
het verzet bij Amstelveen was volledig gebroken, zeker toen vd Schilden met een subtiele voetbeweging
de 3-1 beheerst binnenschoot. De
in de tweede helft opgeleefde Bryan Leeuwrik maakte even later het
kwartet compleet in een periode,
waarin de Aalsmeerders kans op
kans creëerden. Tim Millenaar had
in de slotfase het leed voor Amstelveen nog veel groter kunnen maken, maar was twee keer zeer genadig in riante positie. Zo sloot VV
Aalsmeer A1 de laatste thuiswedstrijd van het seizoen in stijl af en
kunnen de mannen zich gaan opmaken voor de laatste wedstrijd van
het seizoen. In Amsterdam is komende zaterdag vanaf 14:30 de ongeslagen kampioen Blauw Wit Amsterdam A1 de tegenstander.

Ruan VVA-pupil van de week
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd
van voetbalvereniging Aalsmeer is
een E-junior van de club te gast bij
de selectie. Deze pupil maakt dan
een hele dag mee en krijgt zodoende een beetje inzicht wat er zoal rond de wedstrijd van het hoogste elftal gebeurt. Deze week was
bij v.v. Aalsmeer gastheer en dus
was er een pupil van de week: Ruan Heeren. Voor Aalsmeer was het
overigens een belangrijke wedstrijd, want mede concurrent Vlug
en Vaardig kwam op bezoek. Maar
eerst even kennis maken met Ruan
Heeren. Ruan heeft een broertje Caril en twee zussen Danique en Nathalie, en eet het liefst patat. Zijn fa-

voriete club is Ajax en zijn favoriete speler is Luis Suarez. Ruan gaat
naar school op de Hoeksteen waar
hij les krijgt van juffrouw Ruth en
vindt rekenen het leukste vak. Buiten schooltijd Schaatst en schaakt
hij ook, en voetbalt Ruan graag en
dat doet hij bij v.v.Aalsmeer in de E1
en daar staat hij laatste man. In de
spannende wedstrijd won Aalsmeer
met 3-1 van Vlug en Vaardig. Ruan heeft natuurlijk de taak de man
van de wedstrijd te kiezen en dat
werd middenvelder Ruud Hooglander. Ruan werd beloond met de
door sponsor aannemersbedrijf W.
van der Laarse & zn te Aalsmeer beschikbaar gestelde trofeeën.

Pupil Ruan Heeren met zijn man van de wedstrijd Ruud Hooglander van v.v.
Aalsmeer.

Foto Don Ran.

Nacompetitie handbal

FIQAS in kruisfinale tegen E&O
Aalsmeer - Door afgelopen zaterdag van naaste concurrent in kampioenspoule B, Eurotech/Bevo te
winnen hebben de mannen van FIQAS Aalsmeer zich verzekerd van
de nummer één plaats in die poule.
Daardoor treffen zij in de kruisfinales (die op 3 en 10 mei a.s. gespeeld
gaan worden) de nummer twee uit
de andere poule: E&O. Vooraf was
al verwacht dat het een spannende
strijd zou worden om de koppositie
en dat werd het ook.
Al had FIQAS Aalsmeer drie van de
vier eerdere ontmoetingen met Bevo
gewonnen, het is een blijft een fysiek sterk team met een aantal goede schutters. De wedstrijd ging in
de beginfase dan ook aardig gelijk
op: het waren vooral de beide verdedigingen die sterk speelden en
dus waren de doelpunten duur: 99 na twintig minuten.
FIQAS Aalsmeer nam weliswaar
steeds een kleine voorsprong, met
de beide broers Boomhouwer en
Wai Wong als uitblinkers in deze
fase, toch kwamen de Limburgers
keer op keer terug. Bevo kwam zelfs
even op voorsprong: 9-10, toen de
Aalsmeerders wat kansen lieten liggen. Het waren echter opnieuw de
Boomhouwers die de voorsprong
terug brachten: Robin fraai vanuit
de rechterhoek en Jeffrey vanuit
een break out, feilloos aangespeeld
door zijn broer: 11-10.
In de slotminuten van de eerste
helft werd aan beide kanten opnieuw goed verdedigd, met Jarcha
van Dijk, Serge Rink en Ruud Neeft
als ijzersterk middenblok. Nog één
keer kwam Bevo op voorsprong:
12-13, maar Ruud Neeft en Robin
Boomhouwer (zwaar gehinderd in
een break out, maar tóch scorend)
zorgden voor een 15-13 stand bij
rust. In de tweede helft legde FIQAS Aalsmeer al in de eerste tien

minuten de basis voor de uiteindelijke zege: aan de hand van Jeffrey Boomhouwer werd de marge
vergroot naar vijf: 21-16 en die kon
lange tijd gehandhaafd blijven. Een
aantal slordigheden aan Aalsmeerkant zorgden er echter voor dat Eurotech/Bevo kon profiteren en de
Limburgers geloofden er weer in:
24-24 met nog een minuut of twaalf
te spelen.
Maar nu waren het Luuk Obbens
en Jarcha van Dijk die de Aalsmeerse ploeg op sleeptouw namen: Obbens scoorde drie keer en van Dijk
twee keer uit sterke, individuele acties en zo was het verschil weer vier:
29-25. En die voorsprong gaven de
Aalsmeerders in de laatste vijf minuten niet meer uit handen.
Het werd uiteindelijk 31-27 en de
nummer één positie in de poule was
een feit.
Komende zondag 3 mei reist FIQAS
Aalsmeer naar Emmen voor de eerste kruisfinale tegen E&O, dat weliswaar verrassend bij Hellas verloor,
maar zich op doelsaldo (+9 tegenover -7) alsnog wist te plaatsen voor
de laatste vier ten koste van de Limburg Lions (Topteam Limburg). Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. Op
donderdag 7 mei om 20.00 uur vindt
in De Bloemhof de halve finale bekerwedstrijd FIQAS Aalsmeer 1 tegen FIQAS Aalsmeer 2 plaats.

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdag 7 mei organiseert de OVAK weer een gezellige
fietstocht voor ouderen. Om 13.30
uur wordt gestart vanaf het parkeerterrein van zwembad De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer.
De tocht gaat richting Uithoorn en
omstreken.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 2 mei

Aalsmeer - Het is over en uit voor
het eerste elftal van RKAV. De ploeg
verloor afgelopen zondag met 63 van Graveland. Toen na de wedstrijd bekend werd dat mede-kandidaat HBC wel had weten te winnen,
met 2-0 van Weesp, was de degradatie een feit. RKAV begon de wedstrijd zonder de geblesseerde Arno
Schrama en de geschorste Dave
van Schip. Het was de bedoeling om
zo vroeg mogelijk in de wedstrijd te
scoren en deze voorsprong vast te
houden.
Maar het was Graveland die op
een gelukkige manier een doelpunt kwam. Na een ingooi stuiterde de bal voor de voeten van Nieuwenhuis van Graveland die vervolgens geen moeite had te scoren, 10. RKAV zette een tandje bij, maar
wat de ploeg probeerde leek te mislukken. Binnen enkele minuten was
het zelfs 2-0 voor Graveland.
Van Veen wist de verdediging van
RKAV te passeren en te scoren voor
zijn Graveland. Uit een hoekschop
van Edwin van maris kwam de bal
bij Barry Springintveld en hij zorgde
voor de 2-1. De 2-2 volgde snel. Na
een overtreding op Dennis Spreeuw
kreeg RKAV een vrije trap en deze
werd door Eric Jansen goed benut,
2-2. De gelijke stand was van korte duur. Graveland kreeg een strafschot en deze werd door Degen-

kamp onberispelijk ingeschoten, 32. Door Pauli van Graveland werd
het zelfs vlak daarna 4-2. Dennis
van Spreeuw bracht RKAV terug in
het spel, 4-3, maar voor Graveland
leek dit het sein om gas te geven.
Net voor tijd werd het nog 5-3 en 63 was de eindstand.
RKAV gaat het volgende seizoen
een klasse lager spelen, maar er
gaat keihard gewerkt worden om
terug te komen.

Geslaagde ANBO
bingomiddag
Aalsmeer - Dat Rijsenhout een
echt bloemen- en plantendorp is,
werd duidelijk bij de bingo die de
ANBO Rijsenhout afgelopen zaterdag 25 april organiseerde in dorpshuis de Reede. Naast leuke bingoprijzen op de tafels waren er heel
veel prachtige planten en bloemen
te winnen.
Ook konden de aanwezige ouderen
genieten van leuke achtergrondmuziek met bekende liedjes die Co
Wies liet horen. De vijfenvijftig aanwezigen gingen allemaal na deze gezellige middag voldaan huiswaarts.

SCW F4 - RKDES F8
RKDES F9 – Alphia F..

AALSMEER
SCW 1 - Aalsmeer 1
VEW 2 - Aalsmeer 2
AFC 4 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 6 – Swift 10
Aalsmeer 7 – Wartburgia 10
Aalsmeer 8 – WV-HEDW 16
Geel Wit Vet.1 - Aalsmeer Vet.1

14.30 u
12.00 u
17.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u

Junioren
Bl.Wit.A’dam A1 - Aalsmeer A1
Aalsmeer A2 – Zandvoort A2
Breukelen C1 - Aalsmeer C1
Aalsmeer C2 – Bloemendaal C3

14.30 u
12.00 u
12.30 u
12.00 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – AMVJ D1
Aalsmeer E1 – Zandvoort E1
Legm.vogels E3 - Aalsmeer E2
Aalsmeer E3 – Bijlmer E2
Aalsmeer E4 – Pancratius E16
Swift F1 - Aalsmeer F1
Aalsmeer F2 – DCG F8

10.00 u
10.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – ABN AMRO 3
RKAV Vet.1 – SCW Vet.1
Nita Vet.1 - RKAV Vet.2

Degradatie voor RKAV-ploeg

wicz werd nog wel het dubbelspel
verloren door Mees en Zjimmy. Vervolgens werden weer alle enkelspelen in Aalsmeers voordeel beslist tot
8-1. In de laatste wedstrijd was het
aan Mees om het beslissende punt
te scoren om niet meer afhankelijk
te zijn van de andere wedstrijden
in de poule. Of de spanning hem te
veel werd of dat hij zijn portemonnee had thuisgelaten is niet helemaal duidelijk, maar Mees moest
zich met 3 keer 9-11 gewonnen geven.
Het feest kan in de Bloemhof een
week later alsnog losbarsten, want
inmiddels is bekend geworden dat
Bloemenlust 3 met 62 punten toch
het kampioenschap in de 6de klasse heeft binnengehaald. De buurverenigingen GSV Heemstede 3
en HTC 12 (Hoofddorp) volgen op
slechts 4 punten achterstand met
58 punten op een gedeelde tweede
en derde plaats.
Bloemenlust 4 kwam in de laatste
wedstrijd uit tegen GSV/Heemstede
4, waarvan twee van de drie spelers
in een rolstoel zaten. Dan gelden
aparte spelregels, waarmee Bloemenlust het soms moeilijk had. Door
zeges van Philippe Monnier en Rob
Faber kwam een 0-2 voorsprong tot
stand, maar Tilly Faber, die ondanks
een blessure toch speelde, redde
het niet tegen de beste van de beide
rolstoelers. Het dubbel Philippe/Rob
kwam tegen het rolstoeldubbel ook
niet uit de verf, dus het werd bij de
pauze 2-2. Na de pauze liep Bloemenlust uit naar een 3-4 voorsprong
door zeges van Philippe en Rob en
verlies voor Tilly. Rob kwam in zijn
wedstrijd terug van een 2-0 achterstand en redde het op het nippertje met 5-11, 10-12 en 8-11 in de
drie volgende games. Daarna was
het voorbij voor Bloemenlust, want
achtereenvolgens Tilly, Philippe en
Rob verloren hun laatste partijen.
Philippe kwam in zijn wedstrijd ook
met 2-0 in games achter, vocht in de
derde game terug met 10-12, maar
“sneuvelde” alsnog na 12-10 in de
vierde game. Waarmee Philippe in
zijn allerlaatste partij van het seizoen alsnog zijn 100% score kwijtraakte. Ondanks deze 6-4 nederlaag
heeft Bloemenlust 4 wel de tweede
plaats in de poule veiliggesteld

Junioren
Zandvoort C1 - RKAV C1
RKAV C2 – RCH C1
HBC C4 - RKAV C3
Pupillen
AFC D7 - RKAV D2
RKAV D3 – Pancratius MD.1
KDO E1 - RKAV E1
RKAV E2 – Nw.Sloten E3
Tos Actief E2 - RKAV E3
Pancratius E 11 - RKAV E4
RKAV E5 – Ouderkerk E6
DIOS E9 - RKAV E6
CTO’70 F1 - RKAV F1
AFC F3 - RKAV F2
RKAV F3 – Sp.Martinus F4
Pcratius F8 - RKAV F4
RKAV F5 – KDO F2
RKAV F6 – Roda’23 F15
Meisjes
RKAV MD.2 – Hoofddorp MD.1
RKAV ME.1 – Buitenveldert ME.3
RKAV MF.1 – Buitenveldert MF.2
R.K.D.E.S.
Pupillen
SCW D1 - RKDES D1
Amstelveen D2 - RKDES D2
HBC D5 - RKDES D3
Zeeburgia E2 - RKDES E1
RKDES E2 – KDO E3
RKDES E3 – AMVJ E1
Ouderkerk E4 - RKDES E4
AFC E13 - RKDES E5
RKDES E6 – Arsenal E8
RKDES F1 – Roda’23 F1
RKDES F2 – Bl.Wit.A’dam F4
RKDES F3 – Ouderkerk F4
WV-HEDW F4 - RKDES F4
NFC/Brommer F2 - RKDES F5
RKDES F6 – Diemen F 14
VVC F 14 - RKDES F7

14.00 u
14.00 u
14.30 u

10.00 u
14.30 u
13.00 u
12.15 u
11.30 u
12.00 u
11.30 u
9.30 u
10.15 u
11.30 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u

11.30 u
10.15 u
10.15 u

9.00 u
12.00 u
13.00 u
10.15 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
10.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u

9.00 u
9.30 u

Dames en meisjes
GeuzenM’meer DA.1 - RKDES DA.1 13.00 u
Almere MA.1 - RKDES MA.1
12.00 u
RKDES MB.1 – IVV MB.1
11.00 u
RKDES MC.1 – Hillegom MC.1
9.30 u
RKDES MC.2 – CSW MC.1
9.30 u
RKDES ME.1 – Nw.Sloten E9
9.30 u
S.C.W.
SCW 1 – Aalsmeer 1
SCW 2 – DVVA 3
SCW 4 – DVVA 11
RKAV Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Buitenveldert Vet.1
SCW Vet.3 – Overbos Vet.2

14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u
15.00 u
12.00 u

Junioren
SCW A1 – GeuzenM’meer A1
Onze Gazellen B1 - SCW B1
SCW C1 – Concordia C2
SCW C2 – Hoofddorp C7

11.30 u
14.30 u
10.30 u
9.00 u

Pupillen
SCW D1 – RKDES D1
Sloterdijk E2 - SCW E1
SCW E2 – Amstelveen E3
Kon.HFC F3 - SCW F1
SCW F2 – AFC F6
Weesp F5 - SCW F3
SCW F4 – RKDES F8
Legm.vogels MF.1 - SCW F5

9.00 u
10.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u
9.00 u
14.00 u

Dames en meisjes
Buitenveldert DA.5 - SCW DA.1
Hoofddorp MB.1 - SCW MB.1
Zandvoort MD.1 - SCW MD.1
DSOV ME.1 - SCW ME.1
SCW MF.1 – Onze Gazellen F10

13.00 u
11.30 u
?
9.30 u
10.00 u

Zondag 3 mei
R.K.A.V.
RKAV 1 – RKDES 1
RKAV 2 – Bloemendaal 3
RKAV 3 – RKDES 4
RKAV 4 – ABN AMRO 2
RKAV 5 – DSK 5
RKAV 6 – Bloemendaal 8

14.00 u
11.30 u
11.30 u
10.00 u
12.00 u
14.00 u

Junioren
Waterwijk A5 - RKAV A2
DIOS B1 - RKAV B1

12.45 u
11.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Sp.Martinus DA.2

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKAV 1 - RKDES 1
Kon.HFC 3 - RKDES 2
RKDES 3 – Abcoude 4
RKAV 3 - RKDES 4
RKDES 5 – Pancratius 6
RKDES 7 – Abcoude 9

14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Diemen A3
De Meern B2 - RKDES B1
Legm.vogels B3 - RKDES B2
RKDES C1 – AS’80 C1
Overbos C4 - RKDES C2
Kon.HFC C7 - RKDES C3

12.00 u
10.00 u
12.00 u
10.00 u
8.45 u
9.30 u
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RKDES krijgt les in het
afwerken van Abcoude

Jeugdsamenwerking RKAV
en VVA een feit !

Kudelstaart - De vlaggen naast het
hoofdveld van RKDES hingen nagenoeg slap, op het tweede en derde veld werden de wedstrijden gespeeld voor het grote RKDES D1
toernooi waar Feyenoord de winnaar van werd, veel publiek, twee
ploegen die gelijk staan en strijden
om de derde plaats kortom een lekkere middag om er wat moois van te
maken. RKDES begon tegen Abcoude ook lekker. Leuke aanvallen werden over en weer afgewisseld wat
kansen voor beide goals betekende.
Na 10 minuten opende Abcoude de
score, een voorzet van rechts werd
met een fraaie snoekduik binnen
gekopt. Al rap daarna kwam de treffer van RKDES die minstens even
fraai was. Maurice Bartels krulde de
bal knap voor van rechts en Eddy
Jansen schoot via de keeper binnen,
1-1. De tweede Afas/vBerkel brigade goal was zeker net zo fraai. Maurice Bartels bracht Roald Pothuizen
in stelling en die maakte het karwei
knap af, 2-1.
Lang kon het publiek hier niet van
genieten, want het was een afstandschot van Abcoude die de stand
weer recht trok. Het werd zelfs nog
erger voor de plaatselijk FC. Vlak
voor rust was ook nog een kopbal
doeltreffend, zodat Des met een 2-

Aalsmeer - Afgelopen maandag
20 april 2009 kan in de boeken als
een historische datum in de clubgeschiedenis van de voetbalverenigingen RKAV en VVA. Op deze datum werden de bestuursleden van
de nieuwe jeugdvoetbalvereniging
officieel geïnstalleerd. Vanaf september 2008 is een commissie, bestaande uit leden van beide verenigingen, officieel gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van
een jeugdsamenwerking. Dit onderzoek heeft geleid tot een positief advies naar beide besturen. Nadat de leden van de twee verenigingen hun (positieve) stemming uitbrachten bestond er nog één voorwaarde: Vóór 30 april 2009 dient er
een invulling gegeven te zijn van het
(technisch) kader van het samenwerkingsverband. Zowel de beide
hoofdbesturen als commissieleden
hebben vele inspanningen geleverd
om het organisatorisch plaatje in te
vullen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een bestuur, welke bestaat
uit zes leden met toevoeging van
een notuliste. Maar ook op voetbaltechnisch en andere gebieden zijn
veel belangrijke posities inmiddels
ingevuld, zoals Technische Coördinatie, wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie, activiteitencommissie.
Tevens zijn er al diverse trainers voor
volgend seizoen vastgelegd. Al deze
inspanningen zijn om te komen tot
een samenwerkingvorm tussen de
jeugdafdelingen van RKAV en VVA,

3 achterstand ging rusten. Het eerste half uur was best goed, maar het
laatste kwartier van de eerste helft
was ver onder maat. Het gezicht van
trainer Rob Wever stond op onweer,
dus er zullen wel een paar noten
gekraakt zijn in de rust. Daar leek
het, het eerste kwartier, ook wel op.
Roald testte de paal, Maurice knalde net over.
Toch werd het 2-4 voor Abcoude en
2 minuten zelfs 2-5. De pit was er uit
bij de Dessers. Dit verlies was geheel onnodig, Des speelde meer tegen zich zelf als tegen Abcoude die
wel dankbaar zo’n beetje alle kansen die ze kreeg verzilverde. Abcoude is nu Des voorbij gegaan op de
ranglijst en voor Des is het seizoen
denk wel voorbij of de KNVB moet
nog weer met een verrassing komen. Komend weekend speelt DES
tegen het afgelopen weekend gedegradeerde RKAV in de Hornmeer.
RKDES speelde in de volgende opstelling:
Ivo Peeters, Robin vd Steeg, Mo El
Ahmadi(80 Dennis Kentrop), Robin
Spaargaren, Jeffrey Stravers, BartJan vd Jagt, Mark Pothuizen, Roald
Pothuizen, Eddy Jansen, Ibra El Ahmadi, Maurice Bartels
Eppo

Nationale sportweek met SV Omnia

Leerlingen OBS maken ‘rare’
sprongen op tumblingbaan
Kudelstaart - In het teken van de
Nationale Sportweek heeft Wil Weijers van SV Omnia 2000 vorige
week de gymnastieklessen verzorgd
op de Obs Kudelstaart.De drie kleutergroepen, die normaal hun gymnastieklessen hebben in een gymzaaltje bij school, kwamen nu in de
grote Proosdijhal bijeen.
Diep onder de indruk daarvan alleen
al kwamen ze de zaal binnen. Na de
uitleg wat een tumblingbaan is en
wat er op het programma stond, begon de verkenning. Spanning op de
gezichten en na twee keer rennen

over de baan allemaal glunderende
gezichten en opmerkingen van “dit
is leuk, dit is gaaf”. Vermoeiend was
het ook en daar weet groep 8 van
mee te praten.
Tijd om uit te rusten was er niet,
want er moest bokkie gesprongen
worden over de ruggen van de stagiaires en dat viel lang niet mee voor
iedereen. De twee groepen 3 hebben genoten van alle dierensprongen die op de baan ten toon werden gesteld. Het was een succesvolle en sportieve dag. Voor informatie: www.svomnia.nl.

Feijenoord verdiend winnaar
van RKDES D-toernooi

Trampolinespringen

Jeroen Kaslander vierde op
World Cup finale Bulgarije
Aalsmeer - Tijdens de tweede Wereldbeker wedstrijd trampolinespringen van dit seizoen in Sofia (Bulgarije), is Jeroen Kaslander er wederom in geslaagd om samen met zijn
synchroonpartner Fernando Götschin een finaleplaats te bemachtigen. Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Loulé (Portugal), behaalde het paar Kaslander/Götschin
in een erg sterk veld al zesde plaats.
In de Bulgaarse hoofdstad streden
van 23 t/m 26 Maart de beste trampolinespringers ter wereld om een
plaats bij de beste acht. Na de voorwedstrijden op vrijdag stonden Kaslander en Götschin op een vierde
plaats achter Japan, Frankrijk en
Duitsland. Tijdens de finale die op
zaterdag gesprongen werd, bleef
het duo na uitstekende oefening
net naast het podium op een vierde plaats. Slechts dezelfde teams uit
Japan, Frankrijk en Duitsland moesten zij voor zich dulden, die ze nipt
van een podiumplaats afhielden.
Met deze prestatie verstevigden zij
tevens hun positie in de top 5 op
de wereld ranglijst. Kaslander, die
onlangs een sponsorovereenkomst
met Renault Nieuwendijk tekende,
reageerde positief: “De voorbereiding op dit toernooi was verre van

optimaal. Dit eerste half jaar moet
ik me naast 36 uur per week trainen, ook bewijzen op school omdat
ik mijn aan mijn afstudeeropdracht
bezig ben. In September moet ik
door een reorganisatie/structurering bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) samen met het Nederlands team verhuizen naar het nationaal trainingscentrum in Den Bosch. Voor die tijd
moet ik dus zorgen dat mijn HBO
studie Hogere Informatica in Amsterdam is afgerond, tot die tijd is
het dus even ontzettend hard werken. De prestatie in Bulgarije is een
fijne opsteker en mentale zet in de
rug richting het WK in Sint Petersburg in November dit Jaar. Tot September is het dus nog even hectisch
met school, trainen, huisvesting en
financiële ondersteuning/sponsoring vinden voor de leefomgeving in
Den Bosch!” In aanloop naar de wereldkampioenschappen in November dit jaar in St. Petersburg (RUS)
worden er nog 3 steden aangedaan
voor Worldcup wedstrijden: Oostende (BEL), Zielona (POL), Salzgitter (GER). Jeroen zal met het Nederlands team deelnemen aan deze
wedstrijden ter voorbereiding op de
Wereld titelstrijd in november.

Goede avondwedstrijden
voor atleten AV Aalsmeer
Aalsmeer - Op 17 april hebben twee
junioren van AV Aalsmeer in Heerhugowaard gelopen. Bij de meisjes
C-junioren verbeterde Shannon Lakerveld haar eigen persoonlijke record en het clubrecord op de 1500
meter. Shannon liep een tijd van
5.15.11 minuten. Mirjam van Ouwerkerk, A-junior, liep een persoonlijk
record op de 100 meter van 13.95
seconden, gevolgd door een mooie
prestatie op de 400 meter. Mirjam
liep de 400 meter in 60.96 seconden. Een week later in Alkmaar, op
vrijdag 24 april, regende het weer
persoonlijke records en een clubrecord. Bij de meisjes C-junioren verbeterde Eva van Ee het clubrecord op de 3000 meter met een tijd
van 11.37.93 minuten. Dit betekent
eveneens een verbetering van het
clubrecord bij de meisjes B-junioren. Shannon Lakerveld, ook C-junior, verbeterde haar persoonlijke record op de 800 meter tot 2.31.45 minuten. A-junior Mirjam van Ouwerkerk verbeterde haar persoonlijk record flink en won de 800 meter in
een tijd van 2.20.79.
Bij de jongens C-junioren liep Stan
Willemsen een mooi persoonlijk re-

cord op de 400 meter, 62.20 seconden. C-Junior Tomas Baars liep een
persoonlijk record op de 3000 meter, 11.04.98 minuten. Yarnick Boerop, B-junior, had voor de 3000 meter 10.42.39 minuten nodig, ook een
persoonlijk record. Bij de senioren
tenslotte liep Jasper Bras een hele snelle tijd op de 400 meter, 52.89
seconden. Een persoonlijk record en
derde plaats voor Jasper.

Oud papier aan
de weg vrijdag
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 1 mei haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oude papier op. Inwoners worden verzocht het papier na 18.00 uur aan de
weg te zetten op de plaatsen waar
ook vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst
van het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse
sportverenigingen.

Kudelstaart - Afgelopen zondag 26
april om 10.00 uur ging voor de negentiende 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; AZ, PSV,
Willem II, Heerenveen, Sparta Rotterdam, Feijenoord 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 onder meer de scouts van betaald voetbalorganisaties die dit
toernooi bezoeken.
De deelnemers speelden in twee
poules de voorwedstrijden, waarna
de nummers 1 en 2 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 tweeënhalf uur, zodat er
een behoorlijke aanslag werd gepleegd op de conditie van deze 11
en 12 jarige voetballers.
De uitslagen in beide poules waren
als volgt:
Poule A:
RKDES -AZ
0-6
Feijenoord-Sparta
1-0
RKDES-Feijenoord
0-8
AZ-Sparta
3-2
Sparta-RKDES
4-0
AZ-Feijenoord
2-2
1. Feijenoord, 2. AZ, 3. Sparta en 4.
RKDES.
Poule B:
Willem II-Heerenveen
0-3
PSV-KNVB West 1
0-2
Willem II-PSV
1-0
Heerenveen-KNVB West 1
0-1
KNVB West I -Willem II
1-1
PSV-Heerenveen
2-5
1. KNVB West I, 2. Heerenveen, 3.
Willem II en 4. PSV.
In de halve finale speelden Feijenoord tegen Heerenveen en AZ
tegen KNVB West I. Het fysiek iets
sterkere elftal van Heerenveen verloor evenwel met 2-0 van Feijenoord.
AZ en de KNVB wisten niet tot scoren te komen waardoor deze wedstrijd met strafschoppen beslist

moest worden. Pas bij de zevende
strafschop viel de beslissing in het
voordeel van AZ. De strijd om de
vijfde en zesde plaats ging tussen
Sparta en Willem II. Hier bleken de
jonge talenten van Willem II te sterk
voor Sparta en wonnen met 2-1.
De strijd om de zevende en achtste
plaats ging tussen RKDES en PSV.
Voor RKDES D1 duurde het toernooi waarschijnlijk iets te lang. In
de poulewedstrijden werd door RKDES alles gegeven in wedstrijden
tegen het Feijenoord, AZ en Sparta.
De wedstrijd tegen PSV werd met 80 verloren. De wedstrijd tussen Heerenveen en KNVB om de derde en
vierde plaats was spannend en van
enig krachtsverschil was geen sprake. Omdat beide ploegen in de reguliere speeltijd niet tot scoren waren gekomen moesten strafschoppen de beslissing brengen. Ook
hierbij ging het gelijk op. Nadat elk
team vijf strafschoppen had genomen, was het was het één van de
spelers van het KNVB-elftal die als
eerste miste waardoor dit elftal met
de vierde plaats genoegen moest
nemen en Heerenveen de derde
plaats voor zich opeiste.
Spannende finale
De finale ging dus tussen AZ en Feijenoord en was opnieuw een wedstrijd met twee topelftallen die zeer
aan elkaar gewaagd. In de poulewedstrijden hadden deze twee
teams ook al tegen elkaar gespeeld
en deze wedstrijd was geëindigd
in een gelijkspel. Voor de vele toeschouwers maakten beide elftallen
er een uitstekende wedstrijd van.
AZ en Feijenoord namen om beurten het initiatief maar grote uitgespeelde kansen werden niet gecreëerd. Juist toen AZ het initiatief
weer naar zich toe begon te trekken was het Feijenoord dat scoorde. Vlak voor het einde scoorde Feijenoord nogmaals waarna AZ aan
het einde van het toernooi niet meer
de kracht had om zich terug te
vechten. 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 RKDES-toernooi.
De eindstand: 1. Feijenoord, 2. AZ,
3. Heerenveen, 4. KNVB West 1, 5.
Willem II, 6. Sparta, 7. PSV en 8. RKDES. RKDES kan opnieuw terugkijken op een geslaagd en sportief
toernooi met medewerking van uitstekende elftallen, een uitstekende
winnaar, goede scheidsrechters en
de aanwezig¬heid van veel publiek.
In 2010 zal de traditie van dit toernooi voortgezet worden.

Winnaar Feijenoord mocht de bloemen uit Aalsmeer in ontvangst nemen.

waarbij in training- en competitieverband met ingang van het seizoen
2009-2010 gevoetbald kan worden. Het nieuwe bestuur bestaat uit
voorzitter Jan Groen, penningmeester: Frank Spring in ’t Veld, secretaris Harrie Oosting, algemene zaken Tjipke Bokma, technisch coördinator Dirk van de Schraaff, commerciële zaken Hans Versteegh en
notuliste Sandra de Jong. Voorzitter Jan Groen gaf in zijn eerste reactie aan zeer blij te zijn met alle
medebestuursleden, die vol energie
aan hun nieuwe taken aan de slag
kunnen. De onderlinge samenwerking en goede communicatie staan
hoog in het vaandel. Ook heel belangrijk voor de nieuwe voetbalvereniging is de naam. Hiervoor is een
prijsvraag uitgeschreven. Iedereen
wordt in de gelegenheid gesteld om
een naam te verzinnen en te mailen naar: bestuur@vvaalsmeer.com
Onder de ingezonden namen wordt
de nieuwe naam gekozen. Aan degene, die de nieuwe naam heeft bedacht, is een weekend in een tekenfilmchalet op het leuke vakantiepark
Landgoed Hommelheide in Limburg beschikbaar gesteld. Een grote wens van de nieuwe vereniging
is het spelen in nieuwe shirts in de
kleuren van de Gemeente Aalsmeer:
Rood, groen en zwart. De nieuwe jeugdvereniging is hiervoor nog
naarstig op zoek naar de noodzakelijke financiering. Alle gelden zijn
van harte welkom.

De nieuwe bestuursleden van de jeugdsamenwerking tussen RKAV en VVA:
Vlnr: Hans Versteegh (commerciële zaken), Dirk van de Schraaff (technische
coördinator), Jan Groen (voorzitter), Harrie Oosting (secretaris), Sandra de
Jong (notuliste), Frank Spring in ’t Veld (penningmeester). Op deze foto ontbreekt: Tjipke Bokma (algemene zaken).

ZABO zaalvoetbal boeiend
tot en met de slotronde
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer is inmiddels aanbeland in de eindfase van
het seizoen. Er staan nog twee wedstrijdavonden op het programma en
de kampioen 2009 zal pas bekend
worden tijdens de slotronde. Momenteel zijn er nog drie kanshebbers voor de ZABO-titel te weten:
De Jet Set BV, Mantel Makelaars en
Sportcafé de Midi’s. Wie de stand
bestudeert kan concluderen dat
De Jet Set en Mantel Makelaars de
meeste kans maken terwijl Sportcafé de Midi’s het niet meer in eigen heeft om kampioen te worden.
De Jet Set is lijstaanvoerder en heeft
drie punten voorsprong op Mantel
Makelaars die één wedstrijd minder
heeft gespeeld. Dit duel gaan zij inhalen op zaterdag 2 mei. Mochten
De Jet Set en Mantel Makelaars de
resterende wedstrijden winnen, dan
zullen zij na zestien duels gelijk eindigen in de eindstand. Het ZABObestuur moet nog even te kennen
geven wat dan de doorslag geeft:
doelsaldo of onderling resultaat.
Maar voordat de (uiterst spannende) slotronde gespeeld gaat worden, staat eerst nog de voorlaatste
speelronde op het programma met
ondermeer de topper tussen De Jet
Set en Sportcafé de MiDi’s. Op zaterdag 25 april werd de plaatselijke
ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met een nieuwe speelronde.
De wedstrijden vonden plaats in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en stonden onder deskundige
leiding van de scheidsrechters Peter Meyer en Mike van Miltenburg.
De openingswedstrijd ging tussen DGL en LEMO-Gaat-Los. Hoewel DGL tijdens de ontmoeting ruim
vóór stond sleepte LEMO-Gaat-Los
een gelijkspel uit de strijd. Laatstgenoemde ploeg speelde een sterke tweede helft waardoor er een 77 eindstand op het scorebord kwam.
Vervolgens trad Mantel Makelaars
aan tegen Easy Beveiliging. Mantel
Makelaars ‘dubbelde’ de tegenstander (die zonder wisselspelers aan de
aftrap verscheen) en sloot de partij af met een verdiende 12-6 overwinning. De derde wedstrijd van het
avondje ZABO was de partij tussen
De Jet Set BV en Accon. Bij de rust
had De Jet Set een 4-0 voorsprong
opgebouwd. In de tweede helft revancheerde Accon zich behoorlijk.
De ploeg van coach Bertus Heeren
wist drie maal te scoren waardoor
er sprake was van een enigszins
draaglijke eindstand. De overwinning ging naar het team van Elias Elhadji, 6-3 voor De Jet Set. Het slotduel in sporthal de Bloemhof was de
pot zaalvoetbal tussen Piller Sport
en LEMO. Hoewel Piller Sport in de
eerste helft aanvalsdriften vertoon-

de bleek het team niet in staat om
doelman Remco Schalkwijk van LEMO te passeren. LEMO scoorde wél
en ging de rust in met een 0-1 voorsprong. In de tweede helft ging het
spel op en neer, Piller Sport scoorde
niet en LEMO liep uit naar 0-3. Uiteindelijk leed Piller Sport een verdiende 2-6 nederlaag. Voor LEMO
scoorde Leo Moolhuijsen de meeste goals, namelijk drie treffers. Het
team van Sportcafé de MiDi’s was
afgelopen zaterdag vrij. Er volgen
er nog twee competitieronden. De
voorlaatste speelronde is op zaterdag 2 mei en de slotronde staat
(vooralsnog) geprogrammeerd voor
zaterdag 16 mei. Beide speelavonden vinden plaats in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Eventueel wordt de slotronde verschoven naar zaterdag 23 mei. Op zaterdag 2 mei wordt de plaatselijke
ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de voorlaatste speelronde van het huidige seizoen. Er
wordt gezaalvoetbald in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek
is van harte welkom en de toegang
is zoals gebruikelijk gratis bij de ZABO. Het programma ziet er als volgt
uit: om 18.35 uur De Jet Set BV tegen Sportcafé de MiDi’s. Om 19.20
uur Easy Beveiliging tegen Accon.
Om 20.50 uur Mantel Makelaars tegen LEMO en om 20.50 uur tenslotte Mantel Makelaars tegen LEMOGaat-Los. De teams van DGL en Piller Sport zijn vrij voor deze speelronde. Omdat het team van Mantel Makelaars nog één wedstrijd moet inhalen, spelen zij zelfs twee keer op
zaterdagavond 2 mei. Een unicum in
het 33-jarig bestaan van de ZABO.
De huidige ranglijst ziet er als volgt
uit: De Jet Set BV 14-36, Mantel Makelaars 13-33, Sportcafé de MiDi’s
14-32, Easy Beveiliging 14-22, Piller Sport 15-21, DGL 15-17, LEMO
14-12, Accon 15-10, LEMO-GaatLos 14-4.
Elias Elhadji van Jet Set BV.
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SCA-Jeugd houdt het spannend

Afzwemmers behalen diploma’s

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
het weer spannend bij de Jeugd
van Schaakclub Aalsmeer. Het seizoen eindigt immers begin juni en
er zijn tot die tijd nog maar vier ronden te spelen. Iedereen deed zijn uiterste best om hoger in de ranglijst
te komen. De huidige nummers één,
twee en drie: Arlette Maarse, Marielle Hooijman en Pepijn Kuijpers
wonnen allen hun partij. Kanshebber Stefan Meijer was helaas niet
aanwezig en zakte daardoor naar de
vierde plaats. Verder speelden Michiel Obedenski en Faas Kaaijk, die
nog maar kort bij de Schaakclub
zijn, een mooie partij die in remise
eindigde.
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die
willen leren schaken of nog beter
willen leren schaken zijn van harte

Aalsmeer - Op zaterdag 11 april
was er een groots afzwemfeest
in zwembad De Waterlelie. Twee
zwemdiploma’s van het ZwemABC
werden afgenomen voor 150 kinderen van de zwemlessen. Er werd met
kleding gezwommen, door het gatenzeil gedoken, borst- en rugcrawl
gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. De kinderen
voor het A-diploma waren als eerste aan de beurt. De groep was verdeeld over twee keer 45 minuten
en alles verliep op rolletjes. Daarna
werd er in twee groepen afgezwommen voor het B-diploma.
Gelukkig ging alles goed en dolblij
ging iedereen huiswaarts met het
felbegeerde diploma in de tas. Omdat een aantal kinderen er zaterdag
niet bij konden zijn, werd er donderdag 16 april nog een extra afzwemfeestje gehouden voor 22 kinderen
voor hun A, B en C diploma.
Zondag 19 april was er alweer een
afzwemfeestje. Dit keer voor het Cdiploma. Alle 27 kinderen gingen
met het welverdiende diploma naar
huis. Het volgende afzwemfeest is
op zaterdag 23 mei voor de diploma’s A en B.
Het A-diploma is behaald door:
Nia Allen, Maud van Amsterdam,
Katinka Beek, Melle van Berkel, Jamie Binnendijk, Fabian Blom, Linde Boekraad, Anouk de Boer, Wessel den Boer, Nigel Boer, Angelique
Bolten, Ilse Elisa Bom, Toine Boomkamp, Jasper Boot, Dani Bougioukos, Rik Bras, Ida Breur, Raphaël
Breurken, Tim Burger, Danny Buskermolen, Thomas van Cornewal,
Hugo van Dam, Jonah Dekker, Sebastiaan van Dijen, Nienke van Dok,
Robin Drewes, Neal Drigpal, Simon
Duijn, Jelle Eigenhuis, Justin Ende,
Loua Jane-Ann Eshuis, Isis van Essen, Aimée Gerritsen, Collin Glebbeek, Kiki Grömmel, Floor de Groot,
Fakzeddeine Hammauti, Sil Heemskerk, Mila Heida, Roman Jari van
den Hoek, Tom Martijn Huisman,
Stephan de Jong, Anna van der
Keemel, Levi Keizer, Kiki van Klaveren, Ling Klijn, Isabelle Kramer, Donna Kwint, Milou van Leeuwen, Yana
Maas, Olivier Maclachlan, Teun van
der Marel, Suze van Mastwijk, Jikke van der Meer, Michelle Meeuwissen, Rachelle de Meij, Amarins
van Metelen, Romy van Miltenburg,
Jade Moritz, Niels Ottevanger, Julia Oudshoorn, Joshua Oudshoorn,
Zion Overwater, Bryce Pannekoek,
Norbert Pietras, Laura-Joy Ruitenberg, Remona Schardijn, Marlon
van Scheppingen, Lucia Scherpe-

welkom in ’t Stommeerkwartier aan
de Baccarastraat 15. Iedere vrijdag
wordt van 19.00 tot 19.30 uur lesgegeven door ervaren trainers, waarna om 19.30 uur de Jeugdcompetitie begint. Let op: In verband met
de meivakantie wordt er pas op 8
mei weer geschaakt. Uitslagen ronde 22:
Arlette Maarse - Rick Veenemans
1-0
Olivier Veenemans - Marielle Hooijman 0-1
Joris Roos - Pepijn Kuijpers
0-1
Ruan Heeren - Tom Korenwinder
0-1
Nicky Jonkers - Alexander de Kok
0-1
Caril Heeren – Fouad Nakad
1-0
Florence de Kok – Koen Korenwinder rem
Inge de Haan - Mathijs van de Drift
0-1
Rowan Kuys - Julia van der Drift
rem
Inez Kaas – Julian Piet
0-1
Daniel Veruzab - Selena Jonkers
0-1
Michiel Obedenski - Faas Kaaijk
rem

Kunstkijkles voor de OBS
Aalsmeer - Groep 3 van Obs Kudelstaart leerde deze week kijken
naar kunst, tijdens een speciale les
van Annefie van Itterzon van KCA.
Het oude Raadhuis is op dit moment
een schatkamer vol Bijbelverhalen
De mooiste tekeningen en aquarellen van Ceseli Josephus Jitta zijn in
de expositieruimte bijeengebracht.
Stuk voor stuk spannende vertellingen, voor kinderen.
De kunstwerken maken je nieuwsgierig naar de verhalen erachter, ze
zetten je aan het denken en aan het
lezen aan de leestafel die daar speciaal is gecreëerd.

Ceseli werkt met verschillende materialen (aquarel, gouache, acryl, textiel, papier, inkt, grafiet en goud) en
technieken (schildering, grafische
technieken en collage) op papier
hout en steen.
Op de kinderkunstzolder is haar
nieuwste kinderboek “’Schatjepatatje”, over een baas en zijn hond
te zien. In de kunstkijkles was veel
ruimte voor de creativiteit van de
zes-jarigen zelf.
De werkstukken van groep 3 uit Kudelstaart worden samen met het
werk van Ceseli tot en met 10 mei op
de kinderkunstzolder geëxposeerd.

Tom Korenwinder van SCA
schaakkampioen F-jeugd
Ruan Heeren staat op rand van de top 10. Foto J. Kuperov.

Alternatief verkeersexamen
voor Twan bij OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Maandag 20 april
vond het praktische verkeersexamen plaats voor alle kinderen uit
groep zeven van de basisscholen
in Kudelstaart. Voordat de kinderen
al fietsend mochten laten zien dat
ze de verkeersregels goed kenden,
moesten ze eerder een theoretisch
examen afleggen. Maandagochtend
gingen de kinderen een route fietsen, waarbij ze werden beoordeeld
op verkeerskennis en -gedrag. Allemaal met een oranje vestje, zodat
ze goed te zien waren voor de andere weggebruikers. OBS-leerling
Twan Mulder kon in eerste instantie

Aalsmeer - Door de finale partij
te winnen is Tom Korenwinder van
Schaakclub Aalsmeer bij de F-jeugd
(geboren in 2000) schaakkampioen
van de SGA, Schaakbond Groot Amsterdam geworden. De finale was
nodig nadat Tom met 6 uit 7 gedeeld
eerste was geworden. Na een goede
start verloor Tom in de derde ronde.
Hierdoor moest hij verder alles winnen om nog kampioen te kunnen

worden. Dat lukte tegen sterke tegenstanders. Tom heeft het schaken
geleerd bij schaakclub Aalsmeer
waar de laatste jaren vaker successen gehaald worden door jeugdspelers. Zo werd in 2007 Cheryl Looijer zelfs Nederlands Kampioen. Tom
plaatste zich met zijn Amsterdams
kampioenschap ook voor het Nederlands kampioenschap dat in juni in Gouda wordt gehouden.

niet meedoen, omdat hij sinds kort
met zijn been in het gips zit. In overleg met de school had zijn vader een
goed alternatief bedacht, namelijk
de bakfiets. De elfjarige Twan ging
in de bak en zijn vader fietste. Voorwaarde van de school was natuurlijk
wel dat Twan de goede aanwijzingen aan zijn vader zou geven, goed
zijn hand zou uitsteken en vooral heel goed moest meekijken. Dus
zo fietsten er op deze zonnige morgen drieëndertig kinderen en één
vader van de OBS mee met het verkeersexamen. En ze zijn allemaal
geslaagd!

nisse, Derk Schilder, Davy Selser,
Indy Sigling, Jaspers Springintveld,
Anita Suasso de lima de Prado, Julia Teerhuis, Daisy Tempelaars, Paneb van Tilburg, Gwen Veld, Sacha
de Vroome, Lucienne de Waal, Paul
van Zijl, Stan Ronald Zurcher, Anna van der Zwan, June van Zwieten.
Maarten van Mourik, Eveline Paulus,
Timo Julius Maarten Paling, Bernt
Hamstra, Iza Stolp, Noëlle van Doesburg, Calvin Kroon, Tim Jilesen, Igal van Zwieten, Yordi Braam, Anber
Bedan, Willem Hagenberg.
Trots op hun B-diploma zijn:
Nienke Alkema, Tess Alsemgeest,
Armin Amiri Bavandpour, Tim van
den Ancker, Nick van Bakel, Romy
van Bakel, Boudewijn Bakker, Luna
Baudert, Jamie Been, Luuk Bertoen,
Kevin Bölte, Jeroen Bolten, Sietske de Bruin, Jair Bryson, Samantha
Bultema, Jordy de Cock, Daniël
Constantinescu, Sara Doelwijt, Esmée van Dommelen, Robin Drewes, Kimberley Ensink, Jitze Gerritsma, Florens Hemstede, Elise van Hilten, Rens Hofs, Loek Jannink, Maike
Jensen, Faas Kaaijk, Job Kempers,
Bas de Kleer, Daan van Koeveringe, Jorg de Kort, Lesley Kouwenhoven, Maxwelll Kriek, Sofie Lek, Esmée Lek, Valerie Mantel, Yessin Mazouz, Estelle Meerwaldt, Britt Meeuwig, Bram Muller, Joeri Olman, Iris
Oostendorp, Dante Oudshoorn,
Fleur Pauwels, Chayenne Remijn,
Jaden van Rijswijk, Tim van Roozendaal, Wout Schipper, Tom Lasse
Schutterop, Milo Julian Schuyt, Jafeth van Steeden, Mirte ter Steege,
Stef Strampel, Noah Suliman, Kik
van Veen, Martijn Veerhuis, Bram
Verhoef, Frankie Vermeij, Timo Vermeulen, Iris de Weij, Joshua de Weijer, Connor Wies, Sander Wijfjes,
Tess Wijkstra, Karel Blom, Liv Duivesteijn, Tristan van Maris, Laure
Rolleman, Anthony van Sligtenhorst,
Noor Tetteroo.
Het C-diploma is uitgereikt aan:
Lars van Beek, Max de Beij, Jordy
Bouwmeester, Max van den Broek,
Jay Drigpal, Kelly Drory, Gino Robèrt
Maxim Eekhoff, Swen Geschiere,
Paul Thomas de Groot, Féline van
Hemel, Vera Hessels, Gijs Hockx,
Manon van den Hout, Eva Christiana van Iperen, Tim de Jong, Lara
Meekel, Kes Nelle Oppelaar, Luke
Robinson, Yannisch Sagoenie, Luuk
Scheuer, Luuk Schulten, Stevey Sollet, Milan Spit, Ruben Stevenaar, Eline Stokman, Thomas Verschoor, Ennis Vriens, Nadine van Westrenen,
Marit Koops, Melody van der Jagt,
Lily Haakman.

Judoka Tim van der Linden
wint Open Almeerse
Jeugdzwemwedstrijden

NK limiet Carmen Roskam

Sportmiddag wordt weer spektakel

Nieuwe startlocatie en route
voor 5e junior pramenrace
Aalsmeer - Mede vanwege de drukke werkzaamheden op het Praamplein wordt dit jaar een nieuwe route uitgezet voor de junior pramenrace. Dit jaar zullen de deelnemende teams onderweg al varend extra moeten opletten om de opdrachten goed uit te kunnen voeren. Ook
de start en finish van alweer de vijfde junior pramenrace is verplaatst.
De wel bekende startplaats bij het
modderpoeltje achter het kippenbruggetje bleek vorig jaar te smal
waardoor de start niet flitsend verliep. Dit jaar vindt de start en de finish plaats op het Stokkeland.
De juniorrace staat dit jaar geheel in
het teken van het circus. De deelnemende pramen zullen vele clowns,
acrobaten, tijgers en nog veel meer
kleurig plezier van het circus vervoeren.
Maar voordat het startschot klinkt
is er op zaterdagmiddag 6 juni de
sportmiddag bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de Uiterweg.

Hier zullen alle teams gaan strijden
om het beste startnummer. Ook bij
slecht weer gaat de sportdag door,
want Stenhuis stelt een leegstaande botenloods beschikbaar om de
sportactiviteiten uit te kunnen voeren. Foto de Boer zal weer van de
partij zijn en uiteraard worden de
kinderen verwent met de nodige versnaperingen. Nieuw dit jaar
is dat de sportdag te volgen zal zijn
met de webcam.
Via de website http://www.junior.
pramenrace.nl/ kan worden ingelogd om de deelnemende teams te
volgen. Heeft je vader of moeder,
opa of oma, buurman of buurvrouw
een praam met Penta en wil je met
je eigen team meedoen met dit supersportieve en gezellige evenement. Meld je dan nu snel aan! De
inschrijvingen sluiten eind mei. Inschrijven kan door het inschrijfformulier te downloaden op de website
of door een email te sturen naar arnaud@pramenrace.nl

Aalsmeer - Het regende records en
vooral persoonlijke records afgelopen zondag tijdens de jeugdzwemwedstrijden in Amsterdam. Het waren er dit keer liefst 66. Begonnen
werd met de 50 meter vrijeslag bij
de jongsten. Dat werd een duidelijke Oceanus-overwinning. Niet alleen won Ruben van Vierzen, ook de
volgende vier plaatsen waren voor
Oceanus met Lulu-May Verbeek, Lianne Bouwmeester, Lotte Zwolsman
en Patrick Meulenbroek. Ook de eerste deelneemster geboren in 2001
was van Oceanus: Giulia Corsi, die
voor het eerst onder de 50 seconden dook. Bij de iets ouderen maakten Jorgos Skotadis, Luca Ebbinge,
Aicha Croes en Nina van Mastwijk
korte metten met hun oude tijden.
Joeri Berends dook voor het eerst
onder de 30 seconden. Bij de 200
rugslag verraste Carmen Roskam
met 2.42.48, goed voor een NK limiet, haar eerste. Persoonlijke winst
op dit nummer was er voor Marieke
Spitteler, Eva van der Born, Thomas
Verouden, Wessel de Jong, Michael
van Amstel, Mathijs Helling,

Rick de Mercado en Martijn van der
Zwaard. Voor de jongeren kwam
toen de 100 meter wisselslag. Een
moeilijk nummer met alle slagen en
moeilijke keerpunten. Toch waren er
nauwelijks diskwalificaties. Ook nu
weer overmacht van Oceanus met
de eerste 5 plaatsen. Ruben van
Vierzen wederom de winnaar, voor
Lianne Bouwmeester en Patrick
Meulenbroek. Giulia Corsi deed het
uitstekend als enige deelneemster
uit 2001. Bij de 10- en 11-jarigen
was Michelle Meulenbroek haar
mannelijke collega’s Bart Sommeling en Sander Kirillova net te snel
af. Grote persoonlijke records waren er voor Jorgos Skotadis, Judith
Pruissen, Kim Zuiver, Aage Vermeeren, Roan van Bakel, Tess Pagano
Mirani en Myrthe van Vierzen. Maxime van den Heuvel was iedereen
te snel af op de 100 meter schoolslag, waar Chloe van den Hoff, Martijn van der Zwaard en Sven Driessen zich dik verbeterden. Eva van
der Born maakte flink progressie
op de 100 vrij, waar haar pr nu op
1.12.76 staat. Lisa de Jong zwom er
ook dik 3 seconden vanaf, evenals
Thomas Verouden. Liefst zes estafetteploegen bracht Oceanus op de
been bij de minioren over 4x50 meter vrijeslag, een waar spektakel met
de overwinning voor de ploeg van
Cheryl Zethof, Sander Kirillova, Michelle Meulenbroek en Bart Sommeling. De zeer jonge ploeg met Lulu-May Verbeek, Ruben van Vierzen, Lianne Bouwmeester en Patrick
Meulenbroek werd netjes vierde.
De senioren estafetteploegen hadden het moeilijk. Doordat een groot
deel van de ouderen deelnam aan
de AmsterdamSwimcup, waren het
vooral de jongeren die de estafette bemanden tegenover de oudere zwemmers van de andere verenigingen.

Kudelstaart - Zestien judoka’s van Pijloo Sports namen op zaterdag 18
april deel aan de Open Almeerse Judokampioenschappen. De judoka van
Pijloo Sports die het meest in vorm was tijdens dit toernooi, was Tim van der
Linden. Een combinatie van een sterke pakking, snelheid en doorzettingsvermogen bracht deze Kudelstaarter op het hoogste podium, hij werd eerste.

Verkeersexamen Hoeksteen
Aalsmeer - Op dinsdag 21 april
vond het praktisch verkeersexamen
plaats voor de kinderen van groep 7
van PC Basisschool De Hoeksteen.
De week ervoor was iedereen al geslaagd voor het schriftelijk examen.
Tijdens de route kwamen de kinde-

ren verschillende verkeerssituaties
tegen. Aan het eind van de ochtend
waren de kinderen erg benieuwd
of ze geslaagd zouden zijn. Gelukkig konden er 24 verkeersdiploma’s
worden uitgereikt. Goed gedaan allemaal en gefeliciteerd!

