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

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

op alle kindertops
(shirts blouses longesleeves sweats)

3halen=2betalen

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

IEDERE 
MAANDAG OPEN!

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

vrijdag 9 en zaterdag 10 mei 2e pinksterdag
gesloten

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertifi ceerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EURO
GARANT

UITNODIGING VOOR DE TWEEDE 
INFORMATIE-AVOND MICROKLIMAATPROJECT

Op 14 mei a.s. zal de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de 
Burgerzaal om 19.30 uur de resultaten presenteren van hun analyse. 
Er wordt ook aangegeven welke vormen van hinder wellicht beïnvloed-
baar zijn en welke buiten het mandaat van het microklimatenproject 
vallen. De uitkomsten zijn voor iedereen in Aalsmeer van belang. 
U wordt hierbij van harte uitgenodigd om de presentatie op 14 mei 
a.s. om 19.30 uur bij te wonen.

UW BOVAG-GARAGE IN:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VERKOOP alle merken
nieuw en gebruikt

GOEDKOOP onderhoud, 
reparatie en APK

HOOFDWEG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Feestdagen?!

Kijk voor vervangende 
inzameldagen afval op 
uw afvalkalender of op 
www.meerlanden.nl. 

Burgemeester: “Solidariteit is 
ruggengraat van onze vrijheid”
Aalsmeer - In groten getale hebben 
inwoners jl. zondag 4 mei de natio-
nale herdenking bij het monument 
op het Raadhuisplein bijgewoond. 
Zowel jong als oud stond stil bij hen 
die hun leven hebben gegeven voor 
de vrijheid. 
De herdenking startte met een toe-
spraak van burgemeester Pieter Lit-
jens. “Om acht uur staan we twee 
minuten stil. Ieder jaar weer op 4 
mei, ter nagedachtenis aan diege-
nen die in de Tweede Oorlog hun le-
ven gaven voor het allerhoogste: de 
vrijheid voor hen die ze liefhebben. 
Gewone mensen. Niet met hoog-
dravende idealen, geen wereld-
verbeteraars, maar gewone huis-
vaders, zoons, moeders, dochters. 
Mensen wier leven van de een op 
de andere dag overhoop werd ge-
gooid door een waanzinnige oorlog.” 
Elf Aalsmeerders hebben hun leven 
gegeven tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Zij leefden en stierven in het 
geloof dat zij een bijdrage lever-
den aan de wereld voor toekomsti-
ge generaties. Hun namen staan in 
het monument in het gemeentehuis 
gegraveerd, zodat ze niet vergeten 
worden. De burgemeester noemde 
solidariteit de ruggengraat van on-
ze vrijheid. “Maar niet alleen in tij-
den van oorlog. Niet alleen als die 
vrijheid accuut bedreigd wordt. Ook 
in onze huidige samenleving, nee, 

misschien wel juist in onze huidige 
samenleving, met al haar verwor-
venheden zijn het onderlinge soli-
dariteit, respect en verdraagzaam-
heid die de basis moeten vormen.” 
Door het tonen van solidariteit heb-
ben mensen in oorlogstijd elkaar en 
anderen hoop gegeven en de kracht 
gegeven om de vrijheid te herwin-
nen. “Laten wij, in onze welvaarts-
staat, ons realiseren dat vrijheid 
het hoogste goed is. Maar niet al-
leen dat: Laten wij ons ook realise-
ren dat die vrijheid iedere dag onder 
druk kan komen te staan. Door on-
verdraagzaamheid, door intoleran-
tie, door extreme denkbeelden. En 
laten wij dan, jong en oud, beseffen 
dat wij ervoor kunnen zorgen dat 
vrede en vrijheid kunnen voortdu-
ren. En dat wij daar zelf een actieve 
bijdrage aan kunnen leveren. Door 
anderen met respect te bejegenen, 
door solidair te zijn met diegene die 
in zijn vrijheid bedreigd wordt. Door 
voor hem op te komen, ook als de 
denkbeelden van die ander anders 
zijn. Pas dan tonen we ruggengraat 
en pas dan zal het hoogste offer dat 
door al diegenen is gebracht, niet 
tevergeefs zijn”, besloot de eerste 
burger zijn speech. Na het trom-
petgeschal werd twee minuten stil 
gestaan bij de gevallenen. Daarna 
werden kransen en bloemen gelegd 
bij het monument.

ZATERDAG 10 MEI

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling 20.00 u.

Zie de pagina’s elders 
in dit blad.

NHV-beker voor zesde keer naar Aalsmeer

FIQAS zelfverzekerd naar 
overwinning op Bevo!
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer doel-
man Micha Hoogewoud hoopte dat 
er op Hemelvaartsdag een ware 
volksverhuizing van het bloemen-
dorp naar het Topsportcentrum in 
Almere zou gaan plaatsvinden. Zijn 
ploeg had alle steun nodig om in 
de bekerfi nale tegen Eurotech Be-
vo uit het Limburgse Panningen de 
winst naar zich toe te trekken. Het 
zou een zware klus worden zo ver-
wachtte hij, want het spelletje van 
Bevo ligt de Aalsmeerders niet zo 
en dan is alle verbale ondersteuning 
meer dan welkom. Toch zag Micha, 
die al twee keer eerder een beker-
fi nale met winst kon afsluiten, een 
lichtpuntje. FIQAS Aalsmeer heeft 
de laatste jaren de grootste suc-
cessen geboekt op ‘vreemde bo-
dem’ en deze traditie wil hij graag 
vasthouden. De laatste keer dat bei-
de ploegen elkaar in de bekerfi na-
le ontmoetten was op 8 mei 2004 in 
Nieuw Galgenwaard in Utrecht en 
daar trokken de Aalsmeerders aan 
het langste eind om daarna ook nog 
eens de nationale titel voor zich op 
te eisen. Maar het gezegde: ‘resul-
taten uit het verleden zijn geen ga-
rantie voor de toekomst’ is goed in 
de oren geknoopt. “Er zal zeer com-
pact verdedigd moeten worden te-
gen de Limburgers en de nadruk zal 
verder moeten liggen op het ‘collec-
tief’. Dat is altijd het wapen geweest 
van de Aalsmeerders en natuur-
lijk speelt ook de ‘vorm van de dag’ 
een grote rol”, aldus doelman Micha 

Hoogewoud voor aanvang van de 
wedstrijd. In een volle Topsporthal 
in Almere donderdag 1 mei wist FI-
QAS Aalsmeer het sterke seizoen te 
bekronen met een hoofdprijs door 
in de fi nale te winnen van Eurotech/
Bevo en heeft daarmee deelname af-
gedwongen aan het Europese Cup-
Winners Toernooi. De wijze waarop 
dat gebeurde was geweldig. Ge-
steund door een enorme in zwart-
wit uitgedoste supportersschare 
was FIQAS Aalsmeer vanaf het be-
gin de sterkere ploeg. De wedstrijd 
ging alleen in het eerste kwartier 
nog enigszins gelijk op (6-6) maar 
daarna konden de Aalsmeerders 
hun overwicht uitdrukken in een 
voorsprong. Er zat veel tempo en 
variatie in de Aalsmeerse aanval en 
bovendien kon er vertrouwd wor-
den op een solide dekking en een 
uitblinkende Micha Hoogewoud in 
het doel. Zo liep FIQAS Aalsmeer 
via 13-8 uit naar een 17-13 tussen-
stand bij rust. Het Aalsmeerse legi-
oen ging er eens goed voor zitten, 
maar zag tot haar grote schrik Be-
vo na de pauze binnen twee minu-
ten terugkomen tot 17-16. Gelukkig 
hervonden de Aalsmeerders daar-
na de vorm van de eerste helft en 
bouwden geleidelijk de voorsprong 
weer op, om deze vervolgens niet 
meer uit handen te geven. Vanaf 
de 23-19 na tien minuten spelen 
kwam FIQAS Aalsmeer dan ook niet 
meer in gevaar. De maximale voor-
sprong halverwege de tweede helft 

was 25-19 en daarna speelde FIQAS 
Aalsmeer de wedstrijd sterk en ge-
concentreerd uit. De laatste minu-
ten werd de Aalsmeerse ploeg be-
geleid door een staande ovatie van 
de eigen aanhang en zo kon na het 
laatste fl uitsignaal het feest losbar-
sten. Met de stand 24-28 op het 
scorebord konden de spelers voor 
de zesde keer in de geschiedenis 
van de club de NHV-beker in ont-
vangst nemen en FIQAS Aalsmeer 
had na het driedubbele succes in 
2004 voor het eerst weer een hoofd-
prijs in handen. Dat moest natuurlijk 
gevierd worden. Vier jaar lang was 
er gebouwd aan een nieuwe, jonge 
ploeg, die nog veel moest leren en 
zeker in de tweede helft van dit sei-
zoen heel sterk gegroeid is, vooral 
door de collectieve inzet en vecht-
lust. En dat, gecombineerd met de 
individuele klasse van de spelers, 
belooft veel moois voor de toe-
komst.

De NHV-beker is voor FIQAS Aalsmeer. Een feest waard! Foto Don Ran.

Oog in oog 
met inbrekers
Aalsmeer - Tussen twee en drie uur 
in de nacht van woensdag 30 april 
op donderdag 1 mei is ingebroken 
in een woning aan de Mr. Jac. Tak-
kade. Het alarm van het huis is afge-
gaan en de bewoners zijn beneden 
polshoogte gaan nemen. Ze stonden 
plots oog in oog met twee inbrekers. 
Het tweetal, één met een stevig en 
de ander met een tenger postuur, 
ging er snel vandoor. De één ver-
dween in de nacht op een oranje 
racefi ets, de ander reed weg op een 
brom- of een snorfi ets. Of er goede-
ren zijn ontvreemd, is niet bekend.

Moederdagtips voor de

VADERS
EEN GROTERE COLLECTIE MOEDERDAGCADEAUS 

VINDT U NERGENS

o.a. Sieraden: Swarovski

Serviezen: Villeroy en Boch - Iitalla - Arzberg - Wedgwood etc.

Bestekken: Keltum - Gero - V en B - WMF - Auerhahn

Pannen: Fissler - WMF - BK

En heel veel leuke design en andere hebbedingetjes.
Let op de moederdagtips-kaartjes in de winkel.

Annemieke’s Kramerie
Machineweg 3 - Aalsmeer 
Tel. 0297 - 38 52 81 
Gratis parkeergelegenheid rondom

Extra avondopening op vrijdag 9 mei van 9.00 t/m 21.00 uur
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

verschijnt donderdag

Streeknieuws-
weekblad 1

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, 
Bovenkerk, Kudelstaart, 
Oude Meer, Rijsenhout, 
Rozenburg, Vriezekoop
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en / 
of tekstmateriaal NIET beschikbaar 
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/ge-
vonden huisdieren, klachten dierenmishande-
ling en informatie over de hondenschool op ma. 
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken. 
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren: 023-5626136. 
Spoedgevallen en gevonden honden: 06-
54363000. 
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 Vermist:
- - Oosteinderweg in Aalsmeer, een gesteriliseerde lapjespoes. 

Ze heet Soekje.

 Gevonden:
- - Weteringstraat in Aalsmeer, een middelgrote grijs-cyperse 

kater met een witte bef en wit ‘baardje’. 
- Hornweg thv nr 289 in Aalsmeer, cyperse poes met witte po-

tjes en buik. Ze is half-langharig, en heeft een dikke pluim-
staart.

- Mijnsherenweg thv nr. 22, een jonge– licht rode kater met wit-
te bef en witte sokjes.

- “Dreef ” in Aalsmeer, thv het zwembad, een jonge schildpad-
poes met witte pootjes.

- Vlinderweg, thv nr. 60 in Aalsmeer, een bruin konijn.
- Hugo de Vriesstraat in Aalsmeer, een lichtbruine kerkuil. Heeft 

een geringt pootje.Andere poot een ‘schoentje’.

Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt 

voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel 
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeu-
gende ogen bijna niet ziet. 

- Diverse kittens. Geboren op 21 april.

Bidden voor vervolgde christenen
Nacht van Gebed in Dorpskerk
Aalsmeer - Sinds 1989 wordt in 
verschillende plaatsen in België en 
Nederland één nacht per jaar gebe-
den voor vervolgde christenen. Deze 
zogeheten ‘Nacht van Gebed’ vindt 
dit jaar plaats in de nacht van vrij-
dag 16 op zaterdag 17 mei van 22.00 
uur tot 06.00 uur. 
De ‘Nacht van Gebed’ is een initi-
atief van de stichting Open Doors 
die zich wereldwijd inzet voor on-
dersteuning van christenen in lan-
den waar sprake is van verdrukking 
of vervolging. In ruim vijftig landen 
ervaren christenen discriminatie en 
vervolging, omdat ze in Jezus Chris-
tus geloven. 
Dit heeft vaak tot gevolg dat ze hun 
baan kwijtraken, geen toegang heb-
ben tot bijbels, gevangen worden 
genomen en soms zelfs worden ver-
moord. 
De bedoeling is van deze gebed-
snacht is dat christenen zich door 
gebed inzetten voor geloofsgeno-
ten, die véle nachten moeten door-
brengen in gevangenissen of poli-
tiecellen.
In 2007 deden 7.000 mensen op 406 
plaatsen mee. 
Nieuw was dat er 72 ‘Nachten van 
Gebed’ speciaal voor jongeren wer-

den gehouden. 
Dit jaar verwacht Open Doors dat er 
nog meer mensen van verschillende 
kerkelijke achtergronden samen de 
nacht biddend doorbrengen. Na een 
algemene inleiding worden beeld-
fragmenten vertoond, afgewisseld 
met tijden voor gebed en pauzes. 
De beelden gaan over landen waar 
christenen om hun geloof worden 
vervolgd of verdrukt. 
Een reactie van een deelnemer van 
vorig jaar: “Dit is belangrijk. Hier wil 
ik aan meedoen. Ik geloof dat bid-
den werkt. Natuurlijk kun je ook al-
leen bidden, maar ik geloof in de 
kracht van gemeenschappelijk ge-
bed.” 
De organisatoren hopen dat uit al-
le kerken deelnemers aanwezig zul-
len zijn! 
De ‘Nacht van Gebed’ gaat voor-
af aan de ‘Zondag voor de Lijden-
de Kerk’- op de eerste zondag na 
Pinksteren. Op deze zondag wordt 
in vijftienhonderd kerken in Neder-
land en België, in preek en liturgie 
aandacht gevraagd voor christenen, 
die om hun geloof worden vervolgd 
of verdrukt. 
Meer informatie? Contactpersoon is 
Martin Piet, telefoon 06-53144107.

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 14 mei 
wordt van 19.15 tot 19.45 uur een 
Oecumenisch Avondgebed gehou-
den in de kapel van ’t Kloosterhof in 
de Clematisstraat 16. 
Dominee J.T. de Jong zal een kor-
te overdenking houden naar aan-
leiding van het jaarthema ‘De zeven 
werken van barmhartigheid’. 
Elke maand wordt één van de ze-
ven werken in de overdenking uit-
gelicht. 
Op 14 mei is dat ‘De naakten kleden’. 
Werken van barmhartigheid zijn da-
den van christelijke naastenliefde; 
het zijn werken die uit liefde tot de 

naaste en uit liefde tot God verricht 
worden, en daarom ook wel ‘liefde-
werken’ worden genoemd. Om wel-
ke hulp het gaat? 

Jezus is heel concreet: “Want Ik had 
honger en jullie hebben me te eten 
gegeven, Ik had dorst en jullie heb-
ben me te drinken gegeven, Ik was 
vreemdeling en jullie hebben me 
opgenomen. Ik was naakt en jullie 
hebben me gekleed, Ik was ziek en 
jullie hebben naar me omgezien, Ik 
zat in de gevangenis en jullie kwa-
men naar me toe.’’ 
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Meerkoetjes zwemmen uit
Aalsmeer - Her en der zijn ze al ge-
spot, jonge eendjes én meerkoetjes. 
Het nestje in het water bij het ge-
meentehuis is ook uit. 
Vader en moeder meerkoet zijn ge-
ruime tijd bezig geweest om hun 
nest mooi te maken, maar sinds ko-
ninginnedag hebben ze er een taak 

bij. Eten zoeken voor hun kinderen 
én ze in de gaten houden. Ook klei-
ne meerkoetjes zijn tot slot nieuws-
gierig… 
Maar uitgespeeld en uitgegeten 
wacht gelukkig het warme nest dat 
door vader en moeder meerkoet met 
zorg in stand gehouden wordt. 

Kledingactie in Rijsenhout
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei van 
9.00 tot 11.00 uur vindt in Rijsen-
hout de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. U kunt dan uw goe-
de, nog draagbare kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel in gesloten 
plastic zakken afgeven bij de Ont-
moetingskerk aan de Werf 2.  Afge-
lopen jaar vierde Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood haar 40-jarig 
bestaan! Wij zijn één van de oudste 
charitatieve kledinginzamelaars van 
Nederland. 
Bij de kledinginzameling wordt 
Sam’s Kledingactie ondersteund 
door ruim 1.000 vrijwilligers. De op-
brengst van de ingezamelde kle-
ding komt ten goede aan de nood-
hulpprojecten van Cordaid Men-
sen in Nood. Ook in 2008 gaat het 
grootste deel van de opbrengst naar 
een voedselzekerheidsprogramma 
in Oost-Congo. Enerzijds helpt de 
lokale partnerorganisatie mensen 

die door oorlog een nieuw bestaan 
moeten opbouwen om zelf voedsel 
te genereren. Anderzijds wordt bin-
nen dit programma de ondervoe-
ding, met name bij kinderen, struc-
tureel aangepakt. Met circa 15 zak-
ken kleding kan een ondervoed kind 
worden geholpen en ontvangt de 
familie een maand lang eten! Daar-
naast steunt Sam momenteel ook 
projecten dichter bij huis. 
Het project ‘Mode met een Missie’ 
helpt dak- en thuisloze vrouwen in 
Nederland. Binnen dit project wordt 
met tweedehands kleding een ei-
gen modelijn gecreëerd en op de 
markt gebracht. De vrouwen krij-
gen zo een zinvolle dagbesteding en 
hun gevoel voor eigenwaarde wordt 
gestimuleerd. Voor meer informatie 
over Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood en de gesteunde pro-
jecten kunt u kijken op www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 073-
687 1060. 

 

zondag 11 mei
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. Ernie Wes-
selius. Pinksterdag.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Pink-
sterfeest. Spreker Pieter Mur. 
Crèche voor de kleinsten, speciaal 
programma oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. A. 
Jansen. Maandag (2e pinksterdag) 
10u. Zangdienst.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst ds Ga-
be Hoekema. Extra collecte doops-
gezind zendingswerk. Oppas voor 
allerkleinsten en zondagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Om 19u. br. E. van ‘t Wout, 
Zeewolde. 
 
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
10u. ds. T.H.P. Prins, Triumphator-
kerk. Pinksteren. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst Pinksterfeest. 
18.30u. avonddienst 10Rdienst. 
Oost:. 10u. Gastendienst Pinkste-
ren. C.G. Graafland. 18.30u. voor-
ber. H.A. 

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

KERKDIENSTEN
10. ds. A. van Vuuren. 18.30u. ds 
A.H. Hogendoorn, Waverveen. 
Maandag 2e Pinksterdag 9.30u. ds. 
A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds K. Muller. 18.30u. ds S.J. 
Veenstra.

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst. 

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch. 
viering olv karmelieten en 17u. vie-
ring met dominee. 
Zondag 10.30u. Karmelkerk woord. 
comm. viering met diaken J. Snoek. 
Zondag 17u. in Kloosterhof. woord-
comm.viering vg. N. Kuiper. 
Rijsenhout: Pinksteren. Zat. om 
19u. woordcomm. viering mmv 
dames+herenkoor Soli Deo Gloria. 
vg. diaken J. Snoek.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Dienst om 10u. ds J. Vrijhof. Pink-
steren.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst R. Poesiat. Pinksteren/
belijdenis. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. geen viering. Zondag 10.30u. 
woord.comm. viering met A. Blonk. 
Dames-+herenkoor. Pinksteren/
Moederdag.

Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in de Kruiskerk, vd Veere-
laan 30a. 19u. ds. Gerbram Heek. 

Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98. 
Geen studie-avond.

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

Opbrengst Botswana
Djembé workshops 
in de N201
Aalsmeer - De Aalsmeerse Yvon-
ne de Jong gaat deze zomer met 
Dienstverlening Jongeren Wereld-
wijd naar Botswana. 
Daar gaat ze helpen bij het bouwen 
van een toilet en het onderhoud van 
een kerk. 
Om deze projecten te bekostigen 
(de reis betaalt ze zelf) organiseert 
ze samen met Kelsie workshops 
djembé in Aalsmeer. 
De opbrengst gaat volledig naar 
Botswana. De workshops vinden 
plaats in  jongerencentrum N201 
aan de Zwarteweg op 15 mei en 11 
juni. 
De workshops beginnen om 19.30 
uur en zullen tot ongeveer 21.00 uur 
duren. De kosten voor een work-
shop zijn slechts 10 euro. 

Aanmelden kan bij bij Kelsie per te-
lefoon 06 21430219 of per email: in-
fo@djembikkels.nl of bij Yvonne per 
email: y_de_jong@hotmail.com.

Zonnebloem 
naar de bollen
Rijsenhout- Woensdag 23 april is 
de afdeling Rijsenhout van de Zon-
nebloem een middag uit geweest. 
Eerst ging de groep naar het naar 
Panorama Tulipland in Voorhout. 

Na de koffie met appelgebak kon-
den de gasten rondkijken en ook de 
schilder Leo van der Ende ontmoe-
ten, die aan het “Panorama” aan het 
werk was. 
Er werden films gedraaid over de 
bollenindustrie en er was een len-
temarkt waar van alles te koop was. 
Op de terugreis reed de bus langs 
de mooie gekleurde bollenvelden 
terug naar Rijsenhout. 

De afdelingkijkt terug op een gezel-
lige middag.

 

Prijzen afhalen 
in Middelpunt
Aalsmeer - Tijdens het 35ste Oran-
jefeest in Oost zijn prijsjes uitge-
deeld aan de leukste verkleedpar-
tij en de beste tekening en de loten 
voor de loterij werden getrokken. 
Veel mensen gingen dezelfde dag 
met hun prijzen naar huis, maar 
er staan nog een aantal prijzen in 
buurthuis 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat die zaterdag 10 mei kunnen 
worden opgehaald van 10.00 tot 
12.00 uur. 
Ook is er de mogelijkheid om woens-
dagavond 14 mei deze prijzen op te 
halen in ‘t buurthuis. 

De winnende nummers zijn: Geel 74, 
381, 401, 426, 431, 540, 595 en 989. 
Oranje 74, 183, 498, 547, 562, 535, 

616, 662, 727, 747 en 842.
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DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Hornweg 53, 1 wilg;
• Kerkweg 3, 1 spar, 1 dennenboom;
• Uranusstraat 17, 1 naaldboom;
• Westeinderplassen H 2657, 1 eik, 1 berk;
• Westeinderplassen , H 2737, 2 berken.
Datum verzending vergunningen: 2 mei 2008.

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op 
het parkeerterrein aan de Bilderdammerweg, nabij tennisvereniging 
Kudelstaart, twee parkeerplaatsen aan te wijzen als gehandicapten-
parkeerplaats door middel van het plaatsen van bord E8 uit bijlage 
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekend 1990 (RVV 
1990).
Tevens heeft het college besloten om de toegangsweg achter Ophe-
lialaan 2-36 en Stommeerweg 63-71 aan te wijzen als parkeerterrein 
door middel van het plaaten van bord E4 uit bijlage 1 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekend 1990 (RVV 1990).

Verlenen en weigeren Van tijDelijke persoons-
geBonDen geDoogBeschikkingen woonschepen

Op 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer het ‘Overgangsbeleid voor 
(woon)schepen gemeente Aalsmeer’ vastgesteld. Hierin is bepaald 
op welke wijze de gemeente Aalsmeer optreedt tegen het bewonen 
en/of het onrechtmatig aanmeren van woonschepen. Een verkorte 
inhoud van het overgangsbeleid is gepubliceerd in de Nieuwe Meer-
bode. Het volledige overgangsbeleid staat sinds 9 januari 2007 op 
de gemeentelijke website gepubliceerd.
De eigenaren/bewoners van woonschepen die in aanmerking kun-
nen komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking zijn via 
een brief van 20 februari jl. in de gelegenheid gesteld een der-
gelijke beschikking aan te vragen. Inmiddels zijn alle ingekomen 
aanvragen beoordeeld. Bij 37 aanvragen is sprake van een positieve 
beoordeling. Aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
een persoonsgebonden gedoogbeschikking wordt voldaan. In on-
derstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle te verlenen 
persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. In verband met de Wet 
bescherming persoonsgegevens zijn de namen van de betreffende 
bewoners geanonimiseerd.
Bij 19 aanvragen is er sprake van een negatieve beoordeling. De 
eigenaren/bewoners van de betreffende woonschepen hebben niet 
aannemelijk kunnen maken dat zij voldoen aan de voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden gedoogbe-
schikking. De door hen aangevraagde beschikking is derhalve ge-
weigerd.
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de ver-
leende persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 
van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden 
naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter 
attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten 
minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar.

woningwet

Verleende bouwvergunningen

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

t/m 8 mei  Verkeersbesluit: de Kerkweg wordt gesloten verklaard 
voor vrachtwagens tussen de Aalsmeerderweg en de 
Hogedijk, door middel van het plaatsen van verkeers-
bord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990. De borden  
worden geplaatst na de reconstructie van de Kerk-
weg.

t/m 9 mei Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 247a;
t/m 15 mei Kapvergunning: Achter Aalsmeerderweg 321, 1 es-

doorn en 1 pruim;
t/m 15 mei Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening 

Aalsmeer 2008;
t/m 16 mei Kapvergunning: Hortensialaan 23, 3 coniferen;
t/m 16 mei Ontwerpbesluit Grondwaterwet Nuon voor Bloemen-

veiling Aalsmeer;
t/m 22 mei Wet milieubeheer: een melding van Tuincentrum Het 

Oosten B.V;
t/m 23 mei Verkeersbesluiten: Leeghwaterstraat 78;  Mendel-

straat 88;
t/m 27 mei Uitwegvergunningen: Stommeerweg 58;
t/m 29 mei Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 el-

zen; Mozartlaan 63, 2 berken:
t/m 30 mei Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit  voor 

het oprichten en in werking hebben van een ge-
meentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de 
Zwarteweg 77a te Aalsmeer;

t/m 30 mei Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt 
ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen de 
Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt ver-
klaard voor voertuigen breder dan 2,20 m. Met ver-
keersbesluit nr.2008/5276 wordt  de Stommeerka-
de tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten 
verklaard  voor vrachtwagens. 

t/m 9 juni Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats hoek Wete-
ringstraat en Seringenstraat;

t/m 10 juni Kapvergunningen: Lakenblekerstraat 2, 7 eiken; Lo-
catellihof 6, 1 conifeer; Oosteinderweg 308, 1 blauw-
spar;

t/m 11 juni Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen woonsche-
pen.

t/m 13 juni Beleidsregels bijzondere bijstand 2008;
t/m 13 juni Kapvergunningen: Hornweg 53, 1 wilg; Kerkweg 3, 1 

spar, 1 dennenboom; Uranusstraat 17, 1 naaldboom; 
Westeinderplassen H 2657, 1 eik, 1 berk; Westeinder-
plassen , H 2737, 2 berken;

t/m 19 juni Verkeersbesluiten: op het parkeerterrein aan de Bil-
derdammerweg, nabij tennisvereniging Kudelstaart, 
worden twee parkeerplaatsen aangewezen als gehan-
dicaptenparkeerplaats d.m.v.  plaatsen  van borden; 
de toegangsweg achter Ophelialaan 2-36 en Stom-
meerweg 63-71 wordt aangewezen als parkeerterrein 
d.m.v. het plaatsen van bord E4;

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 9 mei 2008
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van de woning;
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een tijdelijke dam en duiker;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidsscherm.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 16 mei 2008
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 -101, het oprichten 

van 2 bedrijfsverzamelgebouwen;
• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Kamperfoeliestraat 35, het plaatsen 

van een dakopbouw op de garage;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning.
sluiting terinzagetermijn: vrijdag 23 mei 2008
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 281, het plaatsen van een verdiepingsvloer;
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen 

van een bouwplaatsvoorziening.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 30 mei 2008
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clusiusstraat 26, het vergroten van de woning 

en het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 291, het bouwen van een woning;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 224, het herbouwen van een woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 6 juni 2008
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 13 juni 2008
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via 
het hoofdnummer: 0297-387575.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Gloxiniastraat 29, het wijzigen van een hekwerk;
• Hornweg 193, het plaatsen van een dakkapel;
• Huygensstraat 42, het plaatsen van een dakkapel;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;
• Linksbuitenstraat 41, het plaatsen van een raam;
• Westeinderplassen H 3832, het plaatsen van een tuinhuis;
• Zeemanhof 9, het plaatsen van een dakkapel;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een berging.
Verzenddatum bouwvergunningen: 12 mei 2008.

wet op De ruimtelijke orDening (wro)

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

Het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, voor het bouwen 
van een botenhuis en steigers, Herenweg 82.

Verleende vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 3
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een raam;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een berging;
• Linksbuitenstraat 41, het plaatsen van een raam;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een berging.
Deze besluiten worden op 12 mei 2008 verzonden.

Voorbereidingsbesluit

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen deze besluiten, binnen zes weken na verzen-
ding van de besluiten, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
gemeenteraad van Aalsmeer. Nadere informatie kan gedurende de ope-
ningstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad 
van Aalsmeer in zijn vergadering van 24 april 2008 heeft besloten 
dat er een wijziging wordt voorbereid voor het gebied gelegen tus-
sen het veilingterrein en de gemeentelijke grens met Uithoorn.

BouwVerorDening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Freesialaan 15, het verwijderen van asbest;
• Freesialaan 21, het verwijderen van asbest;
• Hornweg 92a, het slopen van een kwekerij;
• Stommeerweg 104, het slopen van de woning;
Deze besluiten worden op 12 mei 2008 verzonden.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 19

t/m 8 mei  Kapvergunningen:  Linnaeuslaan t.o. het Proefstati-
on, 1 prunus. Beethovenlaan 120, veld 1, 12 popu-
lieren, 6 berken, 4 essen; Mijnsherenweg 48, 1 beuk, 
1 berk.

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 Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

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

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vin-
den plaats op 13 mei en 27 mei. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387514.

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

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

serVicepunt Beheer
en uitVoering
proVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Eerste paal combinatie-gebouw
donderdag 15 mei de grond in
Nieuw Logistiek Centrum 
FloraHolland Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 15 mei 
wordt de eerste paal geslagen voor 
het nieuwe logistieke middelen-
centrum van FloraHolland vestiging 
Aalsmeer. FloraHolland beoogt hier-
mee een ‘centrum van de toekomst’ 
neer te zetten, met combinatiemo-
gelijkheden voor logistieke concep-
ten. 

Eén plek
De nieuwe faciliteit betekent een 
grote kwaliteitsslag in de dienstver-
lening voor relaties van FloraHol-
land vestiging Aalsmeer. Het nieu-
we centrum zal de oude fustwinkel 
(VBA-Oost), het DC- depot (VBA-
Centrum), het magazijn en de sor-
teerlocaties (VBA-Oost) vervangen. 
De inname, uitgifte en opslag van 
logistieke middelen worden hier-
door op één plek geconcentreerd. 
Aanvoerders, vervoerders en expor-

teurs kunnen daarom in de toekomst 
rekenen op aanzienlijk minder ‘shop 
stops’ en een kortere wachttijd.

Efficiënter
De dienstverlening wordt, onder 
meer door toename van het aantal 
docks en een efficiëntere indeling 
van de organisatie, aanzienlijk ver-
sterkt. De medewerkers die in het 
nieuwe gebouw gaan werken, gaan 
verbeterde werkomstandigheden 
ervaren door diverse ergonomische 
aanpassingen.

Ongeveer 1 jaar
De bouw van het nieuwe logistiek 
middelencentrum vergt een investe-
ring van ruim 8 miljoen euro en zal 
ongeveer een jaar in beslag nemen. 
FloraHolland Aalsmeer hoopt het 
nieuwe gebouw volgend jaar april in 
gebruik te nemen.

‘Wilde’ schildpad weer in 
Aalsmeer gesignaleerd!
Aalsmeer - Heerlijk in het zonnetje 
op het koetennest in de sloot naast 
de Beethovenlaan is deze schilpad 
gekiekt. De Meerbode kreeg een tip 
dat het nest sinds een tijdje is ‘inge-
nomen’ door een wel heel bijzonde-
re bewoner: een schildpad. Degene 
die de tip doorgaf vond het zo bij-
zonder het inheemse dier doodleuk 

aan te treffen in het ‘wild’ dat hij in 
eerste instantie twijfelde of het ook 
echt een schildpad was. Vreemd 
is het wel, maar zó uitzonderlijk in 
Aalsmeer ook weer niet. Want enke-
le jaren geleden werd al een schild-
pad waargenomen op een nest in 
de vijver bij de Algemene Begraaf-
plaats. Zou het dezelfde zijn? 

Ergernis over wiet rokende jeugd
Aalsmeer - Beste ouders: Mis-
schien vindt u het niet erg dat 
uw kind van 13, 14 of 15 jaar wiet 
rookt, alcohol drinkt en tot 23.00 
uur op straat hangt. Maar wij be-
woners om het schoolplein Samen 
Een wel. Vooral omdat ze hangen op 
het speelpleintje van 0-5 jarigen en 
hun rotzooi niet opruimen. De poli-
tie doet wel extra controleren, maar 
eigenlijk vinden wij dat het uw ver-
antwoording is wat uw kind aan het 
doen is! Ze spelen heel even voet-
bal, maar er kunnen maar een be-
perkt aantal jongeren gebruik ma-
ken van het voetbalplein. De rest 
hangt erom heen en gaan lekker op 
het enige bankje van de 0-5 jarigen 
speelpleintje zitten. Nu denkt u ge-
lukkig het zijn kinderen uit het dorp. 
Nou, we halen u even uit de droom.
Het zijn juist ook kinderen uit Stom-
meer en de Hornmeer. We weten dat 
het mooi weer en vakantietijd is, dus 
vervelen ze zich. Wij vinden het ech-

ter geen reden om de halve dag op 
het kinderspeelpleintje te hangen 
met spul wat voor hele kleine, jon-
ge kinderen gevaarlijk is. Nou denkt 
u misschien, dat doet mijn kind niet. 
Kijk alstublieft hun kleding na en 
ruik eens aan hun kleding. Wij zit-
ten de gehele dag in de lucht. Het 
hangt zelfs in onze huizen. In deze 
tijd heeft iedereen het druk, maar af 
en toe je kind controleren waar hij/
zij uithangt, lijkt ons geen overbodi-
ge luxe. Wij willen graag een speel-
plein waar kinderen van alle leeftij-
den veilig kunnen spelen. Het is ook 
het enige speelplein voor het Dorp. 
Andere wijken hebben meerde-
re mogelijkheden. Wij willen zeker 
geen (soft)drugs en alcohol op het 
plein, omdat dit gevaarlijk is voor 
jongere kinderen. Wilt u dit op u ge-
weten hebben als het fout gaat?
 
Bewoners van omgeving speel-
plein OBS Samen Een.

ingezonden
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Muziek/Film
Vrijdag 9 mei:
* Schuimparty in N201, Zwarteweg 
van 22 tot 03u.
* Chaos met dj Ger van den Brink in 
Bon Ami, Dreef vanaf 22.30u.
Zaterdag 10 mei:
* Film  Atonement in Bacchus, Ger-
berastraat 4. Start 21u., open 20.30.
Zondag 11 mei:
* Salsa-avond met topper Gerardo 
Rosales in The Beach, Oosteinder-
weg vanaf 20.30u.
Maandag 12 mei:
* Woody & The Sideman met saxofo-
nist dr. A.A. in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 18u.
Zaterdag 17 mei:
* Flora in concert met smartlappen-
koor Denk aan de Burgen in burger-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Nederpop door jaren heen door 
jongerenkoor Fiore in St. Jan-kerk, 
Kudelstaartseweg v/a 19.30u.
* Color Paradise en Oude Vei-
ling presenteren disco-avond voor 
30+ers met Ben Liebrand, Markt-
straat vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 18 mei:
* Schilderijen van Judith Braun en 
Hildegard Wagner-Harms in beel-
dentuin-galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag 13-17u.
Tot en met 25 mei:
* Expositie ‘Wereld in mijn zonnebril 
door kinderen op Kinderkunstzol-
der, Oude Raadhuis. Open: donder-
dag tot en met zondag 14-17u.
Tot en met 1 juni:
* Keramische objecten van Alexan-
dra Engelfriet en schilderijen en te-
keningen van Catharina van der 
Werff in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u.

Diversen
Donderdag 8 mei:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Film en dvd tentoonstelling bij Vo-
gelvereniging in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Kienavond Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.

Vrijdag 9 mei:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr. 
op De Bindingzolder, ingang Haya 
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere 
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 10 mei:
* Geraniumjaarmarkt met verkoop 
planten op pleinen, stands in Zijd-
straat en kinderactiviteiten in Cen-
trum van 10 tot 17u.
* Nationale molendag, open De 
Leeuw in Zijdstraat, Stommeermo-
len op Molenvliet en Zwarte Ruiter 
aan Jac. Takkade.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Opening 80ste seizoen Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade om 14u.
* Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in Dorpshuis vanaf 20u. 
Zondag 11 mei:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rij-
senhout van 9.30 tot 11.30u.
Dinsdag 13 mei:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cycla-
menstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op 
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van 
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
* Laatste speelavond seizoen buurt-
ver. Ons Genoegen in De Schakel, 
Cyclamenstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 14 mei:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer, 
Maarktstraat voor kinderen 2-5jr. 
van 15 tot 16u.
* Super spelletjesmiddag voor jeugd 
5-12jr. in zwembad De Waterlelie, 
Dreef van 13.45 tot 14.45u.
Donderdag 15 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
17 en 18 mei:
* Pooltoernooi in The Fifties, Markt-
straat. Za. 20-22u., zo. v/a 20u.

Vergaderingen
Woensdag 14 mei:
* Tweede informatie-avond Lucht-
verkeersleiding Nederland in bur-
gerzaal, gemeentehuis v/a 19.30u.
Donderdag 15 mei:
* Beraad en raad in gemeentehuis, 
Raadhuisplein v/a 20u.

Catrien van Amstel in haar atelier. Foto Annefie van Itterzon.

Beelden Catrien van Amstel 
in tuin van Oude Raadhuis
Aalsmeer - De tuin van het Oude 
Raadhuis is in de maand mei op zijn 
mooist. Niet alleen door de bloeien-
de Japanse kers, maar vooral door 
de beelden die de stichting KCA ter 
plekke exposeert. Catrien van Am-
stel maakt beelden van vrouwen. 
Zittende oervrouwen, waarbij de op-
getrokken benen zorgen voor ge-
heimzinnige vormen en doorgan-
gen. Of , zoals zijzelf zegt: “Vrouwen 
sterk als gebouwen, het lijf net een 
toren, de benen hoge muren, die 
een binnenplaats omsluiten.”
Catrien van Amstel is na haar op-
leiding aan de Rijksacademie van 
Beeldende kunsten afgestapt van 
het weergeven van de uiterlijke ver-
schijning van haar objecten; zij ver-
eenvoudigt vormen tot een bijna ab-
stracte figuratie. Haar hele oeuvre 
wordt gekenmerkt door zich herha-
lende thema’s, die zij steeds verder 
perfectioneert. Vrouwen zonder ar-
men en zonder hoofd, met opzet ge-
daan om alle aandacht te vestigen 
op de expressie van het lichaam. 
Sierlijkheid, distinctie en evenwicht 
zijn kenmerkend in haar oeuvre dat 
steeds weer verwondering oproept. 
De beelden van Catrien van Amstel 
zijn tot en met 27 juli te bezichtigen 

in de tuin van Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat in het Centrum.
 
Louterende blik over het wad
Stichting KCA toont tot en met 1 juni 
schilderijen van Carharina van der 
Werff en sculpturen van Alexandra 
Engelfriet. Beide kunstenaars ontle-
nen hun inspiratie rechtstreeks aan  
het unieke natuurgebied in Noord 
Nederland. De tentoonstelling kan 
gezien worden als een venster op 
de schoonheid van het Wad; de za-
len van het Raadhuisje zijn met ge-
voel voor beeldrijm en sfeer inge-
richt en  ogen sierlijker en groter en  
dan ooit! Beelden en geluid in de vi-
deopresentatie over het Wad ver-
sterken dat gevoel; bezoekers erva-
ren de expositie als rustgevend en 
louterend. Temidden van de monu-
mentale schilderijen over de kwel-
ders en wad bevindt zich een fra-
giel doekje  dat Van der Werff afge-
lopen winter maakte aan de West-
einderplas (zie foto). Dit mysterieuze 
schilderijtje bekoort door het verstil-
de karakter en laat de verbeelding 
de vrije loop! Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat is gratis te bezoeken 
van donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Zonder pasje geen toegang!
Schuimparty in de N201
Aalsmeer - Het is hoog tijd voor 
een vette schuimparty in de N201. 
Zoals altijd word de zaal van het 
jongerencentrum helemaal vol met 
schuim gespoten en  wordt er weer 
een groot feest van gemaakt. Op 
vrijdag 9 mei vindt dit feestje plaats. 
Eén ding is wel bijzonder: om er in 
te kunnen moet je van tevoren toe-
gang reserveren. Dit moet voorlopig 
voor alle drukbezochte feesten als 
Basic Night en Urban party’s. Re-
serveren is gemakkelijk. Stuur een 
e-mail naar: reserveren@n201.nl en 
zet daarin je naam, je pasnummer, 
je woonplaats en de datum waar-
voor je reserveert. Je krijgt van de 
N201 een bevestiging terug via de 
mail en verder hoef je niets te doen. 
Als je aan de deur komt word je 
pasje gescand en verschijnt op het 

beeldscherm dat je gereserveerd 
hebt en kun je naar binnen. Je hoeft 
dus geen kaartje van tevoren te ko-
pen. Je betaalt gewoon als je bin-
nenkomt. 
Mensen uit Kudelstaart en Aalsmeer 
krijgen voorrang bij elk feest. Zon-
der pasje kan je overigens niet re-
serveren. Een pasje maken is een-
voudig; je hebt een geldige legiti-
matie nodig en een frisse glimlach, 
want je wordt op de foto gezet. De 
pasjes worden opgestuurd per post, 
inmiddels zijn er al bijna 800 pas-
jes verstuurd. Je kunt voorlopig ook 
buiten de feesten om een pasje la-
ten maken. Het schuimfeest vrijdag 
9 mei is van 22.00 tot 3.00 uur  en 
is voor iedereen van 14 tot 17 jaar.  
Alle info is ook te vinden op www.
n201.nl.

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

LED-par-56 : 55,- (incl. BTW)
NIEUWE fENDEr GITArEN zIjN BINNEN

officieel fender dealer

Swingende 1e dance-avond
Aalsmeer - De dance-foundation 
van Radio Aalsmeer dj Lennart Ba-
der is terug in De Oude Veiling. Af-
gelopen vrijdag 2 mei was de eerste 
editie, op een nieuwe plek, in de bo-
venzaal van het monumentale pand 
in de Marktstraat. 
De bovenzaal kent een gezelli-
ge inrichting met mooie, sfeervol-
le verlichting en een gezellige bar. 

De gasten waren in het begin nog 
wat onwennig, maar al snel waren 
de jongens en meiden gewend aan 
de nieuwe, maar toch ook weer ver-
trouwde, locatie en werd er volop 
gedanst. De dance-foundation gaat 
weer iedere eerste vrijdag van de 
maand in De Oude Veiling plaats-
vinden. Meer weten? Kijk op www.
dancefoundation.nl.

Popquiz zondag in Joppe
Aalsmeer - Op zondag 11 mei, eer-
ste Pinksterdag, wordt in café Jop-
pe in de Weteringstraat 8 voor de 
eerste keer de Joppe popquiz ge-
houden. De popquiz wordt gepre-
senteerd door Joppe-eigenaar Jan 
van Schuppen en de vragen worden 
ondersteund door beeld en geluid, 
De vragen hebben betrekking op 
de popmuziek van de jaren zeven-
tig tot vandaag, dus een brede ken-
nis van popmuziek is zeker welkom. 
Van intro’s, bandfoto’s, hitlijsten en 
lp-hoezen, alles zit er bij! De Joppe 

popquiz wordt gespeeld met teams 
van vier personen, na enkele ronden 
zal één team de finale mogen spe-
len, dit is een individuele finale. De 
vier leden van het winnende team 
spelen dan tegen elkaar om de titel 
Joppe popkenner van 2008. Maar 
alsof alleen de eer al niet genoeg is, 
zal de winnaar ook met een gewel-
dige prijs naar huis gaan waar hij of 
zij nog zeer lang van zal kunnen ge-
nieten. Wil je meedoen aan de Jop-
pe-pop-quiz? Geef je dan nog snel 
op via email op bij jan@joppe.nl. 

Dj Ger van den Brink presenteert vrijdag Chaos met Ger.

Chaos met Ger tijdens de 
luilaknacht in Bon Ami
Aalsmeer - Aankomende vrijdag 9 
mei is het weer luilaknacht en dis-
cotheek club Bon Ami in de Horn-
meer is dan natuurlijk geopend om 
de jeugd vanaf 16 jaar op een knal-
nacht te trakteren. De welbekende dj 
Ger van den Brink zal met zijn ‘Cha-
os met Ger’-concept weer een swin-
gende en afwisselende dansavond 

creëren. Iedereen ontvangt bij bin-
nenkomst een lootje waarmee leuke 
prijzen later op de avond te winnen 
zijn. De aanvang van de luilakavond 
is 22.30 zijn en het feest stopt, bij 
genoeg animo, pas om 06.00 uur! 
Natuurlijk is de entree gratis. Voor 
meer informatie kan je terecht op de 
website www.bonami.nl

‘Atonement’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei 
draait Bacchus de film Atonement, 
een meeslepend, complex, schok-
kend en ontroerend liefdesdrama 
naar een boek van Ian McEwan. Tij-
dens de naderende dreiging van de 
tweede wereldoorlog leiden Briony 
Tallis en haar familie een bevoor-
recht luxe leventje. Terwijl de fami-
lie bijeenkomt, zorgt de combina-
tie van drukkende hitte en lang on-
derdrukte emoties die op uitbarsten 
staan voor een onheilspellend ge-
voel van dreiging en gevaar. Brio-
ny, een aankomende schrijfster, is 
een meisje met een levendige ver-
beelding. Na een aantal catastro-
fale misverstanden beschuldigt ze 
Robbie Turner, de zoon van de huis-
houdster en minnaar van haar zus-
je Cecelia, van een misdrijf dat hij 
nooit begaan heeft. Deze beschul-

diging vernielt de prille liefde van 
Robbie en Cecelia en verandert op 
dramatische wijze voorgoed de le-
vensloop van alle betrokkenen. 
De zaal van Bacchus in de Ger-
berastraat gaat zaterdag open om 
20.30 uur. Aanvang film: 21.00 uur. 
Toegang: 3,50 euro. Info: www.cul-
tureelcafebacchus.nl.

Agenda
Op vrijdag 16 mei presenteert Bac-
chus de ludieke pubquiz, Trivia, za-
terdag 17 mei verzorgt de Post Jazz 
Company een optreden in het cul-
turele café en op zaterdag 31 mei 
is het weer filmavond met ditmaal 
de film Control. Het regiedebuut van 
Anton Corbijn over het leven van Ian 
Curtis, zanger van de Britse band 
Joy Division, die op 23-jarige leeftijd 
zelfmoord pleegde.

Kienavond Supportersclub
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 8 mei, organiseert de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart een 
kienavond met vele mooie prijzen. 
Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft, mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Na 
vier ronden komt er een pauze om 

even te genieten van een kopje kof-
fie of een drankje. Als de acht ron-
den gespeeld zijn, komt de knaller 
van de avond, een superprijs met 
een waarde van ongeveer 125 euro.
Dus ook voor u deze avond de kans 
om één of meerdere prijzen mee 
naar huis te nemen. Komt u ook 
gezellig kienen deze avond in het 
dorpshuis te Kudelstaart? De aan-
vang is 20.30 uur.

De Westeinderplas, een schilderij van Carharina vander Werff momenteel te 
zien in het Oude Raadhuis.

Repetitie voorstelling Lichemaankweker. Foto: Annefie van Itterzon.

Twee voorstellingen per avond
Kaartverkoop van start 
voor ‘Lichtemaankweker’
Aalsmeer - Vanaf heden zijn kaar-
ten te koop en te bestellen voor het 
locatietheaterstuk ’Lichtemaankwe-
ker’ dat in juni in de Historische 
Tuin in Aalsmeer zal worden opge-
voerd. Voorstellingen zullen worden 
gespeeld op vijf zomeravonden, op 
vrijdag 13, zaterdag 14, donderdag 
19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juni en 
op alle avonden wordt het stuk twee 
keer opgevoerd: om 19.30 uur en 
om 21.00 uur. Met name de vroege 
voorstellingen zijn ook voor kinde-
ren heel erg leuk om mee te maken, 
want behalve dat het verhaal een 
stukje geschiedenis van Aalsmeer 
laat zien aan de hand van een kwe-
kersgezin van begin 1900 én een 
prachtige liefdesgeschiedenis, valt 
er ook te genieten van de nodige ei-
gentijdse en komische invalshoe-

ken. De acteurs en actrices die het 
stuk opvoeren zijn stuk voor stuk 
Aalsmeerders die zich zelf hebben 
aangemeld en die ook een aandeel 
hebben gehad in de invulling van 
het geheel. Het theaterstuk, dat de 
bezoekers ook door de prachtig in 
bloei staande Historische Tuin heen 
voert, wordt bovendien aangevuld 
met muziek van dameskoor Davan-
ti en de big band van De Hint. Kaar-
ten voor ‘Lichtemaankweker’ kosten 
8 euro per stuk en zijn verkrijgbaar 
bij de Historische Tuin aan de Uiter-
weg, de bibliotheken in Aalsmeer en 
Kudelstaart, bij de Read Shop in de 
Ophelialaan en de Plantage Boek-
handel in de Zijdstraat. Bestellen via 
internet kan ook: kijk op www.kun-
stencultuuraalsmeer.nl en klik op 
Lichtemaankweker 

Special guest dr. A.A. on saxophone
Woody & The Sideman in 
Oude Veiling maandag
Aalsmeer - Woody & the Sideman 
brengt maandag 12 mei, tweede 
pinksterdag, vanaf 18.00 uur swin-
gende blues, country en rock and 
roll in De Oude Veiling in de Markt-
straat. 
Terwijl mensen al tientallen jaren 
liever hun gehoor breken op trend-
matige en modieuze muziek, gaan 
Woody & The Sideman al net zo lang 
onverstoorbaar door met het spe-
len van muziek die op een heldere 
en eerlijke manier de vaste waarden 
van de rootsmuziek vertegenwoor-
digd. Simpel en doeltreffend over-

tuigt het duo al zo’n dertig jaar met 
een diep in Amerikaanse traditie ge-
wortelde mix van blues, country en 
rock ‘n roll. Lang voordat de term 
Americana werd uitgevonden was 
het duo de personificatie van Neer-
lands eerste roots-spelers. Een re-
putatie die ook in The States staat 
als een huis. 
Voor het optreden in De Oude Vei-
ling presenteren Woody & The Si-
deman een speciale gast. Dr. A.A. 
komt saxofoon spelen en reken er 
maar op dat het swingend wordt! Je 
bent welkom. De toegang is gratis.

Reggae en Akkerman in P60
Amstelveen - Vanavond, donder-
dag 8 mei, staat in P60 in het Stads-
hart de maandelijke open jamsessie 
op het programma en vindt de voor-
ronde van het NK luchtgitaar 2008 
plaats. De finale wordt gehouden op 
5 juni in Paradiso.  Wil je mee doen? 
Ga dan naar http://www.luchtgitaar.
nl en schrijf je gratis in. De avond in 
P60 begint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis. Op vrijdag 9 mei pre-
senteert het poppodium het African 

reggae festival met optredens van 
een drietal bands. Jampara & Bata-
lion geeft acte de présence, even-
als Black Prophet en Sams. Ook 
zal muziek klinken gebracht door 
dj Den-Den van Black Star Sound. 
De avond begint om 20.30 uur. Za-
terdag 10 mei komt de bekende gi-
tarist Jan Akkerman naar P60. De 
aanvang is 20.00 uur en de toegang 
is 12 en 14 euro, resp. in de voorver-
koop en aan de deur.



pagina 10 Nieuwe Meerbode - 8 mei 2008

Flora en Smartlappenkoor 
in concert in burgerzaal
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei geeft 
muziekvereniging Flora haar jaar-
lijkse donateurs-voorjaarsconcert. 
Op deze wijze wil de vereniging 
haar donateurs van harte bedan-
ken voor de steun van het afgelo-
pen jaar. Het is ook een mooi voor-
jaarsconcert voor iedereen die het 
leuk vind om te komen luisteren. Tij-
dens deze avond zullen het fanfare-
orkest, het jeugdorkest en de blok-
fluitgroep optreden. Zij zullen de-
ze avond een grote verscheidenheid 
aan muziekstijlen ten gehore bren-
gen. Op deze avond kan niet alleen 
genoten worden van de muziek die 

Flora maakt. Dit jaar is het concert 
namelijk in samenwerking met het 
Smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren uit Aalsmeer. Dit gezellige koor 
bestaat al sinds 1999 en heeft als 
repertoire Nederlandstalige levens-
liederen. Ook zullen Flora en ‘Denk 
aan de Buren’ nog gezamenlijk op-
treden. Het belooft een hele spe-
ciale avond te worden! Iedereen is 
van harte welkom op deze muzikale 
avond in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Het concert begint om 
20.00 uur,en de zaal gaat open om 
19.30 uur. De entree bedraagt 7,50 
euro per persoon.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
11 mei weer een vogelbeurs. Het is 
de laatste van dit seizoen. De beurs 
vindt plaats in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Konnet-
laantje. Belangstellenden zijn wel-
kom tussen 9.30 en 13.30 uur. Voor 
50 eurocent kunt u naar binnen, kin-
deren onder de tien met begeleiding 
hebben gratis entree. De Rijsenvo-
gel heeft weer betrouwbare hande-
laren uitgenodigd met een grote va-

riatie aan tropische vogels en diver-
se soorten grote en kleine parkieten. 
Ook bieden de leden van de vereni-
ging vogels te koop aan. Ook niet le-
den mogen hun vogels te koop aan-
bieden op deze beurs.  Ondervindt u 
problemen met het kweken van vo-
gels, of wilt u ook met deze hobby 
beginnen dan kunt u altijd terecht 
bij de leden van de vereniging. Op 
de beurs kunt u bovendien terecht 
voor diverse soorten vogelvoer en 
vogelaccessoires.

Salsa-topper Gerardo Rosales 
met Pinksteren in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 11 mei, eer-
ste pinksterdag en moederdag, is 
het weer tijd voor de live edition van 
Salsa in The Beach. Deze keer pre-
senteren The Beach en Salsa.nl met 
trots de Salsa topper Gerardo Ro-
sales en dj Rick. Gerardo Rosales, 
bandleider, percussionist en arran-
geur heeft talloze cd’s op zijn naam 
en heeft onder andere samenge-
werkt met Oscar D’Leon, Nicky Mar-
rero, Paquito D’Rivera, Bebo Valdés, 
Andy Montañez. Binnen de Neder-
landse Salsa scène is Gerardo Ro-

sales een graag geziene artiest, die 
van elk feest een waar festijn weet 
te maken.  Op 11 mei zal Gerardo in 
The Beach te zien zijn met zijn for-
matie ‘Quinteto La Crisis’. Dj Rick 
verzorgt de muziek tussen de op-
tredens door. De aanvang van Salsa 
in The Beach aan de Oosteinderweg 
is 20.30 uur. De entree is 12,50 eu-
ro aan de deur en kaartjes zijn tot en 
met zaterdag 10 mei in de voorver-
koop verkrijgbaar voor 10 euro per 
stuk. Surf voor meer informatie naar 
www.beach.nl of www.salsa.nl.

Van links naar rechts: Verkavelaar Richard (Eppo) Buskermolen, veilingmees-
ter Gert Ubink en  bestuurslid Ad Verburg.

‘Tout Kudelstaart’ in Dorpshuis:
Zaterdag gezellige veiling voor 
goede doel in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdagavond om 
20.00 uur gaat de negende editie 
van de veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart van start in het Dorpshuis. 
Veilingmeesters Gert Ubink en Dick 
Venema slaan dan af met het eerste 
kavel: een vaas met orchideeëntak. 
Als het 300ste kavel onder de ha-
mer komt, zijn de kleine uurtjes al 
aangebroken. Het wordt, net als al-
le voorgaande jaren, weer een erg 
gezellige avond waar iedereen kan 
binnenlopen. ‘Tout Kudelstaart’ zal 
aanwezig zijn en ook burgemees-
ter Pieter Lintjens, die in Kudelstaart 
woont, zal acte de présence geven. 
Vanzelfsprekend zijn ook Aalsmeer-
ders van harte welkom!

Moederdagboeketten
Deze week zijn alle geïnventariseer-
de producten door Richard (Ep-
po) Buskermolen en Ben van Ma-
ris samengevoegd tot verrassende 
kavels: zo is er een APK keuring + 
paraplu, vijf kuub zand + een plant, 
een kleine kaas + een palm, een 
pond paling + een zak aardappe-
len, een verfbak + een bos gerbe-
ra’s of een ventilator + een bos ro-
zen. Maar ook losse bossen rozen 
komen zeer regelmatig (figuurlijk) 
onder de hamer. Die zijn elk jaar bij-
zonder gewild omdat het de volgen-
de ochtend moederdag is… 
De samenstelling van de kavels 
staat sinds dinsdag op de website 

www.kudelstaart.com onder ‘Veiling’ 
en wordt ook elders in deze krant 
vermeld. Mensen die vooraf de ka-
vels willen bekijken, kunnen zater-
dag van 18.00 tot 19.00 uur terecht 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Niet alleen de moederdagboeket-
ten blijken jaarlijks bijzonder in de 
smaak te vallen, hetzelfde geldt voor 
de kruiwagens met levensmiddelen, 
de kaas en de paling. En natuurlijk 
vinden de door Kudelstaarters zelf 
aangeboden diensten altijd gretig 
aftrek. 
Een topper onder de kavels is het 
inhuren van de burgemeester. Vorig 
jaar bood Joost Hoffscholte zich aan 
en dit jaar stelt zijn opvolger Pieter 
Litjens zich beschikbaar voor een 
liefdadig doel. 

Voor Kudelstaartse clubs
De opbrengst van de veiling gaat 
naar verenigingen, clubs en instel-
lingen uit Kudelstaart die een finan-
cieel steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken. Tijdens de vorige acht edi-
ties werd 135.250 euro bijeenge-
bracht en verdeeld onder ruim veer-
tig clubs en verenigingen in Ku-
delstaart. Vandaar de naam: Ku-
delstaart voor Kudelstaart. Clubs die 
in aanmerking willen komen, kun-
nen zich nog tot 10 mei schriftelijk 
melden bij secretaris, mevrouw Wil 
Bothe, p/a Graaf Willemlaan 17, 1433 
HL Kudelstaart.

Rabokorendag met Con Amore, 
Vivace en Marconisten
Aalsmeer - Nog een kleine maand 
te gaan en dan gaat voor de zeven-
de maal de Rabokorendag van start. 
Dit jaar brengen negen koren op 24 
mei van 12.00 tot 15.30 uur een ge-
varieerd programma in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Zowel 
klassiek als popmuziek gaat ten ge-
hore gebracht worden door met na-
me dameskoren. 
Het dameskoor Vivace opent de ko-
rendag muzikaal, maar eerst zal een 
Rabobank-medewerker in een kor-
te toespraak toelichten waarom zij 

de plaatselijke koren deze gelegen-
heid biedt. Vivace vervolgt haar pro-
gramma, na 20 minuten volgt het 
volgende koor en dit gaat dus ruim 
drie uur door. Naast Vivace kan ge-
luisterd worden naar Denk aan de 
buren, Simply West I.K.A., Amstel  
River Singers, de Marconisten, Als 
Mar popkoor, Davanti en Con Amo-
re. Echt een royale dwars doorsne-
de van de koorcultuur uit Aalsmeer 
en omstreken! Informatie is te ver-
krijgen bij de organisatie, telefoon 
0297-323847.

Cursus buiten schilderen
bij De Werkschuit
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei start 
de Werkschuit met een nieuwe cur-
sus buiten schilderen.
In deze cursus trekken de deelne-
mers er op uit  om buiten te tekenen 
en te schilderen. Het plezier van het 
vrij in de natuur werken staat voor-
op. Maar ook technische kanten zo-
als schaduw en licht, kleurcontrast 
en de verschillende perspectieven 
worden niet vergeten. U zult leren 
om vorm te geven aan wat u om u 
heen ziet. U werkt met uw eigen fa-
voriete materiaal, met houtskool en 

pastelkrijt, acryl, aquarel of olieverf. 
U krijgt veel individuele aandacht 
zodat iedereen in eigen tempo en 
op eigen niveau kan meedoe met 
deze cursus.
Bij slecht weer wordt binnen les-
gegeven. De cursus start volgen-
de week zaterdagmiddag en is van 
14.00 tot 16.30 uur. Prijs van deel-
name is 55 euro. Inlichtingen en in-
schrijvingen: Ester Kern, tel 0297-
531326 of Margot Tepas, tel. 0297-
34150, mailen kan naar  margot.te-
pas@printex-int.com.

Film bij Vogelvereniging
Aalsmeer  -  Vogelverenig ing 
Aalsmeer organiseert vanavond, 
donderdag  8 mei, voor haar leden 
en gasten een  vogelfilm en een dvd 
opname van de laatste tentoonstel-
ling. Tussendoor is er een grote lo-
terij waarmee leuke prijzen zijn te 

winnen. Breng vrienden en kennis-
sen mee naar deze gezellige vereni-
gingsavond, waarbij voor groot en 
klein  veel te leren valt. Plaats van 
samenkomst is buurthuis Hornmeer 
in de Roerdomplaan 3 en de aan-
vangstijd is 20.00 uur.

Jubileumconcert jarige Caritas
Aalsmeer - Interkerkelijk Koor Ca-
ritas bestaat 25 jaar en geeft ter ere 
van dit jubileum een groots concert 
geven op 24 mei aanstaande. Ca-
ritas is een christelijk koor en be-
staat uit ongeveer 45 leden. De he-
ren en dames brengen een divers 
repertoire, maar voornamelijk wordt 
medewerking aan diverse kerkdien-
sten in de omgeving verleend. Maar 
het grotere werk schuwt Caritas ook 
niet. Het koor heeft diverse musicals 
uitgevoerd en heeft op 30 maart 

voor de derde keer meegedaan aan 
The Jerusalem Passion in De Doelen 
in Rotterdam.
Het jubileumconcert wordt gehou-
den in de Triumphatorkerk aan de 
Ophelialaan, begint om 20.00 uur en 
zal duren tot ongeveer 21.30 uur. De 
kaartverkoop is inmiddels begon-
nen. Een toegangskaart kost 7,50 
euro en is in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij boekhandel De Plan-
tage in de Zijdstraat en bij de Read 
Shop in de Ophelialaan.

Verzamelaarsbeurs over 
geschiedenis Coca-Cola
Mijdrecht - Op tweede pinkster-
dag, maandag 12 mei staat par-
ty- en congrescentrum ‘De Meijert’ 
in Mijdrecht aan de Dr. J van der 
Haarlaan 6 van 10.00 tot 16.00 uur 
in het teken van Coca-Cola. De fris-
drank met de bekendste merknaam 
ter wereld is het onderwerp van de 
groots opgezette Internationale Co-
ca-Cola Verzamelaarsbeurs. Verza-
melaars uit de hele wereld laten hier 
aan de hand van historisch recla-
memateriaal, objecten en gebruiks-
voorwerpen zien waaraan Coca-Co-
la zijn overweldigend succes te dan-
ken heeft. De verzamelbeurs is in-
ternationaal met standhouder/ver-
zamelaars uit alle delen van de we-
reld: van Belgen, Duitsers, Fransen 
en Oostenrijkers tot Italianen, Span-
jaarden, Engelsen, Amerikanen en 
zelfs verzamelaars uit Singapore, 
Hong Kong en Maleisië.
 
In 1886 brouwde apotheker John 
Styth Pemberton voor het eerst de 
siroop voor Coca-Cola. Verkoop ge-
beurde aan de soda-fountain bar in 
de steden. In 1894 werd Coca-Co-
la voor het eerst gebotteld. Rond de 

Workshops schilderen in 
atelier Joke Zonneveld
Uithoorn- In de voormalige sport-
school aan de Prinses Margriet-
laan 86 in Uithoorn heeft Joke Zon-
neveld haar Schildersatelier De Ro-
de Draad ingericht. Zij geeft al ja-
ren les, en gaat dit nu doen in haar 
eigen atelier. Haar eigen werk en 
ook het lesgeven zijn  gericht op het 
spelenderwijs ontdekken van eigen 
beelden en het uitdrukken van het 
gevoel in het schilderij. Het gaat in 

de lessen niet zozeer om het resul-
taat als wel om het schilderproces 
zelf. De komende maanden biedt zij 
de volgende lessen en workshops 
aan: Spelend schilderen en het ge-
heugen, op woensdagochtend en 
Complexiteit en eenvoud, driedaag-
se op 18, 19 en 20 juni. Uitgebreide 
informatie op www.jokezonneveld.
nl of telefoon: 020-6418680 vanaf 
16.30 uur.

eeuwwisseling was het de populair-
ste frisdrank van de Verenigde Sta-
ten geworden. Om zich van de con-
currentie te onderscheiden liet The 
Coca-Cola Company in 1915 het 
beroemde flesje ontwerpen. Zelfs in 
het donker of aan scherven van het 
flesje was het zonder meer duidelijk 
dat het een Coca-Cola flesje betrof.
In 1928 sponsorde Coca-Cola de 
Olympisch Spelen in Amsterdam 
voor het eerst, en nog altijd be-
hoort de frisdrankenfabrikant tot de 
grootste financiële steunpilaren van 
het IOC. 
Een partnership dat in ieder ge-
val gaat duren tot 2020. Tijdens de 
Olympische spelen van 1928 kwam 
Coca-Cola voor het eerst naar Ne-
derland. Die zomer leverde een 
vrachtboot niet alleen het Olym-
pisch Team van de Verenigde Sta-
ten af, maar ook 1000 kratjes met 
Coca-Cola voor de Spelen. Het eer-
ste verkooppunt was een kraampje 
in Amsterdam. 
Deze kiosken stonden op het terrein 
rond het Olympische Stadion en de 
roeibaan. Met uitzondering van de 
kunstuitingen van een Amerikaanse 
student kunstacademie boven elke 
stadioningang, was er geen enkele 
reclameuiting die Coca-Cola aan de 
Olympische Spelen verbond. 
Op de verzamelbeurs zie je het ver-
haal van het wereldwijde succes 
van Coca-Cola aan de hand van his-
torische verpakkingen, reclamema-
teriaal, objecten en gebruiksvoor-
werpen.
Voor zowel de verzamelaars van Co-
ca-Cola memorabilia als voor de 
liefhebbers van authentieke Ame-
ricana is er iets van hun gading te 
vinden: speelgoed auto’s, email-
le reclameborden, cd’s, adverten-
ties en posters, glazen, flesjes, oude 
kratjes en six packs, vending-ma-
chines en parasols, kerstversierin-
gen, muziekdozen, etc.
 

15e Luikse Pinkstermarkt
Utrecht - Op tweede pinksterdag 
12 mei, wordt er voor de vijftien-
de keer op het Veemarktterrein te 
Utrecht van 10 tot 17 uur de groot-
ste en gezelligste Luikse Markt van 
Nederland georganiseerd met meer 
dan 1200 kramen. Veel particulie-
ren uit heel Nederland leggen hun 
kraam vol met talrijke oude spullen 
uit moeders en grootmoeders tijd, 
zoals antiek, curiosa, boeken, ver-
zamelobjecten als Verkadealbums 
en oude schoolplaten.  Vele duizen-
den bezoekers worden verwacht, 
want dit gigantisch openlucht spek-
takel is al vijftien jaar  een oerge-
zellig evenement voor jong en oud. 
Bovendien wordt deze Luikse markt 

omlijst met veel gratis attracties en 
amusement. Zo is daar een roofvo-
gelshow en een fakirshow. Optre-
dens om naar uit te kijken. Voor de 
kinderen staan er enorme opblaas-
bare attracties die je nog nooit van 
je leven gezien hebt. Naast deze 
grote Luikse markt en het vele amu-
sement, is er de hele dag gezellige 
live muziek en zijn sfeervolle terras-
sen ingericht voor een hapje en een 
drankje. 
De toegang voor de markt is 6 euro 
voor volwassenen, kinderen onder 
begeleiding t/m 12 jaar hebben gra-
tis entree. Parkeren op het terrein is 
eveneens gratis. Informatie: www.
vlooienmarkten.nl. 
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Eén van de bewoners ging graag met de welkomsttas en Ria Bouwman, be-
stuurslid van Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum, op de foto. 

Welkomsttas voor nieuwe 
bewoners Praamplein!
Aalsmeer - Woensdagavond 23 
april waren de nieuwe bewoners van 
de Kreikeflat op het Praamplein aan 
de beurt om een welkomsttas van 
de Winkeliers Vereniging Aalsmeer 
Centrum in ontvangst te nemen. 
Twee leden van de WVAC gingen de 
deuren van deze prachtige apparte-
menten langs met een boodschap-
pentas vol waarde- en kortingsbon-
nen van ruim dertig winkeliers die 
aangesloten zijn bij de WVAC. 
Naast folders en bonnen vond men 
in deze tas natuurlijk ook een heer-
lijk Aalsmeers Turfje om onder het 
genot van een kopje koffie met een 
plakje koek de inhoud eens goed te 
bekijken. 
De bewoners waren weer aange-

naam verrast door deze actie. Sinds 
het voorjaar van 2007 zijn al bijna 
150 tassen uitgedeeld aan nieuwe 
bewoners in Aalsmeer Centrum. De 
winkeliers wensen de nieuwe be-
woners veel plezier in hun nieuwe 
woning en nodigen hen uit om een 
kijkje te komen nemen in de winkels 
in Aalsmeer Centrum. 
Bent u ook onlangs in Aalsmeer 
Centrum komen wonen en heeft u 
nog geen tas ontvangen? Stuur dan 
een mailtje met uw gegevens naar 
info@aalsmeercentrum.nl en wie 
weet komt er ook even iemand bij 
u langs! 
Meer informatie over de aange-
sloten winkeliers vindt u op www.
aalsmeercentrum.nl.

Toonaangevend in de wereld
Schaalvergroting in tuinbouw
Aalsmeer - Glastuinbouw ontwik-
kelt zich in rap tempo van tuinbouw 
tot high tech industrie. De Neder-
landse glastuinbouw is toonaange-
vend in de wereld en ontwikkelt zich 
in rap tempo tot een high tech in-
dustrie. De nadruk van het onder-
nemerschap komt meer en meer te 
liggen op de technische bedrijfsvoe-
ring, zoals energietechniek, geslo-
ten kassystemen, LED-belichting en 
milieu. Dit blijkt uit het recent uitge-
voerde onderzoek onder tuinbouw-
bedrijven met een kas met klimaat-
beheersysteem in Nederland door 
Van Es Marketing Services. De on-
derzoeksresultaten zijn in het Mar-
ketingrapport Glastuinbouw 2008 
uiteengezet. Het rapport biedt een 
onafhankelijk, actueel en compleet 
overzicht van marktontwikkelingen, 
inkoopgedrag, leveranciers, distri-
butiekanalen en mediagebruik in de 
glastuinbouw.

Bijna halvering
Het aantal bedrijven in de glastuin-
bouw is de afgelopen decennia fors 
afgenomen. De afgelopen vijfen-
twintig jaar betreft het bijna een hal-
vering van het aantal ondernemin-
gen. Waren er in Nederland in 1980 
nog ruim 15.700 glastuinbouwbe-
drijven, in 2006 was het aantal te-
ruggelopen tot ruim 8.300. Terwijl 
het aantal glastuinders over die pe-
riode fors is afgenomen is het aantal 
hectare tuinbouw onder glas geste-
gen. Sinds het jaar 2000 is het aan-
tal hectare tuinbouw onder glas in 
Nederland gestabiliseerd. De ont-
wikkelingen van het aantal onder-
nemingen en het aantal hectare 
tuinbouw onder glas duiden op een 
aanzienlijke schaalvergroting in de 
branche. In 1980 had een gemiddel-
de glastuinder 55,5 are teelt onder 
glas. In 2006 betrof het 124,5 are, 
wat neer komt op een stijging van 
124%. 

Automatisering
De belangrijkste ontwikkelingen en 
trends die de glastuinders verwach-
ten hebben met de bedrijfsvoering 
te maken en wel specifiek op ener-
gietechniek, energiekosten en mi-
lieu. Daarnaast neemt de kasauto-
matisering en mechanisatie van het 
productieproces een belangrijke rol 
in. De meeste ontwikkelingen heb-

ben dan ook veel met elkaar te ma-
ken. Stijgende energieprijzen ver-
oorzaken een extra focus op ener-
giebesparende maatregelen en 
schaalvergroting gaat hand in hand 
met automatisering en mechanisa-
tie. Kort samengevat zijn de belang-
rijkste actuele ontwikkelingen in de 
glastuinbouw schaalvergroting, sa-
menwerking, (semi-)gesloten kas-
systemen, global sourcing, energie-
verduurzaming en LED-belichting.

Grond- en hulpstoffen
De belangrijkste leveranciers voor 
grond- en hulpstoffen, zoals kunst-
mest, gewasbeschermingsmiddelen 
en verpakkingsmateriaal zijn Hor-
ticoop met een marktaandeel van 
20%, gevolgd door Sosef met 15%. 
De groothandel vertegenwoordigt 
als inkoopkanaal 90% van de in-
koopwaarde van grond- en hulp-
stoffen. Op het gebied van lichttech-
niek is Hortilux met een marktaan-
deel van 16% de belangrijkste leve-
rancier. Ruim driekwart van de in-
koopwaarde van het levend assor-
timent (cultivars) komt in de kas-
salade van kwekerijen, verede-
laars, stekbedrijven en vermeerde-
raars. Bij boomkwekerijen en te-
lers van (pot)planten beloopt het in-
koopaandeel van een eigen kweke-
rij ruim 40% (op basis van de markt-
waarde van de eigen kweek). Voor 
snijbloementelers zijn veredelaars, 
stekbedrijven en vermeerderaars 
met 41% het grootste inkoopkanaal. 
Groentetelers betrekken ruim de 
helft van het levend assortiment van 
kwekerijen. Glastuinders zijn bij de 
keuze van een leverancier en bij het 
wisselen van leverancier sterk gefo-
cust op de inkoopprijs. Selectiecrite-
ria die een belangrijke rol spelen bij 
de selectie van een leverancier zijn 
naast de inkoopprijs een goede pro-
ductkwaliteit en het nakomen van 
afspraken. Van de verbroken relaties 
met leveranciers over het afgelopen 
jaar heeft 58% van de motieven be-
trekking op de inkoopprijs. Bij het 
aantrekken van een nieuwe leveran-
cier geeft in 30% van de situaties de 
inkoopprijs de doorslag bij de keuze 
van de leverancier. Aan het onder-
zoek onder glastuinbouwbedrijven 
hebben 400 eigenaren van onder-
nemingen met een kas met klimaat-
beheersysteem deelgenomen.

Leuke cadeaus voor moederdag
Actie Dorcas voor Oekraïne
Aalsmeer - De vrijwilligers van de 
Dorcas winkel zijn verheugd dat het 
benodigde geld voor project Mi-
crokredieten groenten- en rozen-
teelt voor arme boerengezinnen in 
de Transparkaten behaald is. Thans 
gaan zij zich weer inzetten voor 
(voedsel)hulp Oekraïne. 
De economie in de Oekraïne staat 
er slecht voor. Voorzieningen als zie-
kenhuizen, scholen en tehuizen ver-
keren in slechte staat wegens ge-
brek aan geld. 
Als mensen ziek worden verslech-
terd hun situatie snel, want er is 
geen geld voor medicijnen. Daarom 
verkeren veel mensen in een slechte 
lichamelijke conditie, omdat ze zich 
geen medische zorg kunnen veroor-
loven. 
Dorcas wil voorkomen dat mensen 
sterven aan verwaarlozing en on-
dervoeding. 
Veel arme gezinnen ontvangen een 

aantal malen per jaar een voedsel-
pakket en vaak twee keer per jaar 
een kledingpakket met schoenen en 
dekens (zomer en winter). Dorcas 
ontvangt subsidie van de overheids-
organisatie NCDO, Nederlands Co-
mité Duurzame Ontwikkeling,  en 
OSA, Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer. Met een bezoek aan de 
winkel steunt u/jij het werk van Dor-
cas. 

Korting
Een bezoek is nu zeker de moeite 
waard: Er zijn nieuwe artikelen en 
cadeaus voor moederdag te koop 
en op het assortiment lampen wordt 
liefst vijftig procent korting gege-
ven. 
De winkel aan de Aalsmeerderweg 
173a is iedere dinsdag, donderdag 
en zaterdag geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.  Verdere informatie op 
www.dorcas.nl.

Korting op pretparkkaartjes 
bij Cl000 Koster
Aalsmeer - Het geluk zit vaak in de 
kleine momenten. Een dagje pret-
park bijvoorbeeld. 
Daarom zijn er vanaf 1 mei goedko-
pere toegangskaartjes voor 22 pret-
parken te koop bij C1000 Koster in 
de Ophelialaan. 
Bij de kassa hangt voor elk pretpark 
een scankaart. 
Na aanschaf van de toegangsbewij-
zen staat op de kassabon een bar-
code waarmee de klant via apar-
te scanpaal direct toegang krijgt 
tot het park. Het voordeel is dat de 
klant niet meer bij het park in de rij 
hoeft te staan. 
Daarnaast biedt dit systeem de con-
sument de mogelijkheid om kaartjes 
gespreid te kopen. 
De korting op toegangsbewijzen 

verschilt per park, maar varieert 
tussen de 40 eurocent en €7,50 per 
kaartje. Naast dit standaard voor-
deel, is er van 16 juni tot 5 juli een 
aanvullende actie. 
Bij besteding van 35 euro ontvangen 
klanten het tweede kaartje voor Wa-
libi World en het Dolfinarium voor 
de halve prijs. 
De deelnemende pretparken zijn: 
Dolfinarium, Walibi World, Hellen-
doorn, Beekse Bergen, Moviepark, 
Drievliet, Plopsa Hasselt, Plopsa de 
Panne, Plopsa Coo, Apenheul, Ma-
dame Tussauds, Archeon, Aviodro-
me, Avifauna, DierenPark Amers-
foort, Dierenpark Gaia, Dierenrijk 
Europa, Ecodroom Zwolle, The Am-
sterdam Dungeon, Slagharen, Bob-
bejaanland en Snowworld.

Geraniums, kramen en terrasjes

Veelzijdige Geraniumjaarmarkt 
deze zaterdag in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 mei vindt in het Centrum de jaar-
lijkse geraniumjaarmarkt plaats. Het 
hele Dorp bruist van de activiteiten 
deze dag. Op het Raadhuis- en het 
Drie Kolommenplein wordt de ge-
raniummarkt gehouden, in de Zijd-
straat is er een jaarmarkt en op het 
Molenplein zijn diverse activiteiten 
voor kinderen.  
De geraniumjaarmarkt is van 9.00 
tot 17.00 uur en wordt georganiseerd 
door KMTP Groei & Bloei, de winke-
liersvereniging Aalsmeer Centrum 
en organisatiebureau Natural So-
lutions. De jaarmarkt en de gerani-
ummarkt zijn twee jaar geleden sa-
mengevoegd tot één groot evene-
ment: de geraniumjaarmarkt. Deze 
nieuwe combinatie blijkt zeer suc-
cesvol te zijn. Op de geraniummarkt 
staan uiteraard vele kwekers met 
geraniums in verschillende kleuren, 
soorten en maten, maar uiteraard 
wordt ook ander tuin- en perkgoed 
te koop aangeboden. De stand van 
KMTP Groei & Bloei bevindt zich 
nabij het beeld van Flora. Bezoe-
kers kunnen hier hun gekochte pro-
ducten in bewaring geven, zodat 
zij rustig verder kunnen winkelen. 
U kunt zich hier ook aanmelden als 
nieuw lid van de KMTP, de leukste 
groenvereniging van Nederland. De 
stands worden door een deskundi-
ge jury beoordeeld op kwaliteit en 
presentatie. De beoordelingen van 

deze jury worden bij de stands be-
kend gemaakt. Mevrouw M. Hoff-
scholte-Spoelder, beschermvrouwe 
van de geraniummarkt, reikt rond 
11.00 uur de prijs uit voor de stand 
met de beste kwaliteit en presenta-
tie. Na bekendmaking van de keu-
ringsresultaten worden deze aan de 
kramen bevestigd. Tussen 12.00 en 

13.00 uur verzorgt Aalsmeers Har-
monie een vrolijk buitenconcert op 
het Raadhuisplein. Nieuw dit jaar 
is een terrasje op het Raadhuis-
plein, de plek om even te genieten 
van een lekker kopje koffie of een 
drankje.
Kinderplein bij Korenmolen
Het Molenplein wordt ingericht als 

‘kinderplein’ met onder andere een 
zweefmolen en een springkussen. 
Vanwege Nationale Molen en Ge-
malendag zijn de drie Aalsmeerse 
molens, De Leeuw, De Zwarte Rui-
ter en de molen aan de Molenvliet, 
de hele dag geopend. Korenmolen 
De Leeuw in de Zijdstraat is zater-
dag 10 mei vanaf 10.00 uur geopend 
voor bezichtiging. In de winkel op 
de begane grond van dit ‘levende’ 
monument kunt u ook het eindpro-
duct van de molen kopen: verschil-
lende soorten meel om thuis uw ei-
gen brood te bakken. 
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide jaar-
markt gehouden. 
De hele Zijdstraat staat vol met kra-
men, waar zeer uiteenlopende koop-
waar te verkrijgen is. Van sieraden 
tot kleding en van tassen tot ge-
reedschap; er is voor iedereen iets 
bij. Naast de vele standwerkers zijn 
ook verschillende winkeliers en ver-
enigingen vertegenwoordigd in een 
kraam. In de Zijdstraat zijn voldoen-
de mogelijkheden voor een hapje en 
een drankje. 
Er staan diverse karren met frie-
ten, poffertjes en andere lekkernij-
en. Natuurlijk kan men ook een ter-
rasje pikken bij een van de horeca-
zaken in het centrum. De geranium-
jaarmarkt belooft al met al een uit-
gebreid en bijzonder gezellig eve-
nement te worden. 
Deze markt zaterdag is ook ideaal 
om inkopen te doen voor Moeder-
dag! Parkeren is mogelijk op het 
Raadhuisplein (gedeeltelijk), het 
Praamplein en op de  parkeerplaats 
achter de Rabobank, deze laatste 
twee zijn te bereiken via de Uiter-
weg. Gezien de verwachte drukte is 
het raadzaam om lopend of op de 
fiets naar het Dorp te komen.  Voor 
meer informatie: www.aalsmeer-
centrum.nl.

Steegman gecertificeerd 
pasfoto leverancier
Aalsmeer - Onlangs is Combifo-
to Steegman gecertificeerd voor het 
maken van pasfoto’s 
Hiermee kan zowel aan de pasfo-
to klant als aan de gemeentehuizen 
de garantie worden gegeven dat de 
pasfoto’s voldoen aan alle wettelij-
ke eisen. Het certificaat is afgege-
ven voor de periode van één jaar. 
Het initiatief voor de certificering is 
genomen door de Stichting Neder-
landse Fotovakhandel. 
Deze organisatie is de belangen-
behartiger voor de fotovakhandel. 
Toen medio 2007 het nieuws be-
kend werd dat de overheid het ma-
ken van pasfoto’s bij de vakspecia-
list weg wilde halen en zelf ter hand 
wilde nemen, is de Stichting Neder-
landse Fotovakhandel daartegen in 
het geweer gekomen. 
Na een stevige lobby heeft de SNF 

de Tweede Kamer er van kunnen 
overtuigen dat de fotovakhandel 
aan alle eisen van het rijk kan vol-
doen. 
Om de overheid de kwaliteit te kun-
nen garanderen is de certificering in 
het leven geroepen. 
Gemeenten worden geadviseerd 
met gecertifceerde fotografen sa-
men te werken. Deze fotografen 
hebben bij het Nederlands Instituut 
voor Digitale Fotografie zowel een 
theoretische- als praktijktoets ge-
daan. 
Met de instelling van certificering 
garandeert de Stichting Nederland-
se Fotovakhandel dat de fotograaf 
van Combifoto Steegman op het 
Raadhuisplein over alle deskundig-
heid beschikt om een pasfoto te ma-
ken die aan alle eisen van de over-
heid voldoet.

Nieuwe opwekkings cd in 
De Ichtusshop te koop!
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 9 mei is 
in De Ichtusshop de nieuwe op-
wekkingscd verkrijgbaar. Zodoende 
heeft de winkel op deze dag aange-
paste openingstijden. 
Eenmalig staat de deur open van 
10.00 uur tot 21.00 uur. Op deze vrij-
dag voor moederdag én pinksteren 
wordt vanaf 18.00 uur de nieuwe cd 
te koop aangeboden. Tevens zullen 
ook de andere materialen, die uit-
gegeven worden rondom de confe-
rentie van opwekking vanaf dan te 
koop zijn. 
Kortom, een goede gelegenheid om 
een kijkje nemen in deze christelijke 
boekwinkel. 
U kunt zich dan oriënteren op het 
ruime assortiment aan christelijke 
lectuur, cd’s, dvd’s, kaarten en ka-

do-artikelen. 
Tot slot kunt u in de winkel lezen 
welke christelijke doelen in 2008 ge-
steund worden door De Ichtusshop. 
Deze steun is alleen maar mogelijk 
door de goede omzet van 2007 en 
de inzet van zoveel vrijwilligers! 

Vrijwilligers gevraagd
Mocht u het leuk vinden om als vrij-
williger in de Ichtusshop te werken, 
neem dan contact op met Marti-
ne van Soest of Ria Sparnaaij, tel. 
342606 of 340528. 
De openingstijden van De Ichtus-
shop zijn elke dinsdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
in Gebouw Irene, Kanaalstraat 12, 
tel.nr. 0297-363353. De koffie staat 
klaar.
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Rustoord, opoe en 
nette bruggetjes

Aalsmeer - Opoe van de buurt 
moest naar het Rustoord. Ik zal het 
even vertalen. Oma, zij woonde op de 
Uiterweg, had de hoge leeftijd bereikt 
dat zij voortaan in huize ‘Rustoord’ 
zou gaan wonen. Opa was overleden 
en oma kon alles wat minder aan. 
Zodoende was het prettig dat er een 
plekje vrij gekomen was voor haar in 
‘Rustoord’. Opoe zou dan niet meer 
zo alleen zijn. De kerk en het dorp 
waren vlakbij, dat was ook een voor-
deel. Opa zaliger had bij leven jaren-
lang in het kerkbestuur van de dorps-
kerk gezeten. Naast zijn vlijtige le-
ven als pramen- en punterbouwer, hij 
had een wurft aan de Uiterweg, was 
opa als kerkbestuurder een achtens-
waardig man. Bij tijd en wijle kwam 
de dominee in hoogst eigen persoon 
op bezoek bij opa en oma. Vantevo-
ren werd het huis gepoetst, het pad 
aangeharkt, en het deftige porselei-
nen servies klaar gezet. Als de domi-
nee er dan was, stonden opa en oma 
in hun goeie goed klaar. Opa in zijn 
zwarte kerkepak met een wit over-
hemd met een los gesteven boord-
je dat strak om zijn nek zat. Stropdas 
om en zwarte sokken met sokop-
houders aan en glimmend gepoets-
te schoenen. Opoe had haar mooiste 
zondagse jurk aan en op haar schoe-
nen met lage hak pronkten de glim-
mende gespen. Het was nogal wat 
als de dominee, soms vergezeld door 
enkele andere kerkbestuurders, op 
huisbezoek kwam. De buurvrouwen 
hadden het hoge bezoek ook in de 
gaten. Opoe wist dat doordat ze zag 
dat er hier en daar een vitrage be-
woog. Dan loerde er een nieuwsgie-
rige buurvrouw door het kiertje in het 
gordijn.

Toen opa er niet meer was, verander-
de het leven voor opoe. Ze kwam dus 
in ‘Rustoord’ te wonen. Rustoord was 
in mijn herinnering een groot, deftig 
herenhuis dat ongeveer op de plek 
stond waar nu de drogisterij-parfu-
merie Piet van der Zwaard staat. Ik 
denk dat Rustoord naast de winkel 
van Piet stond, maar dan een stuk 
naar achteren. Want vóór Rustoord 
was er nog aan de Zijdstraat kant een 
grote tuin en een pad met bomen er 
langs dat naar de grote groene toe-
gangsdeur leidde. Huize ‘Rustoord’ 
was, voordat opoe er kwam wonen, 
een weeshuis geweest. De huidi-
ge toegang naar het later gebouw-
de verzorgingshuis ‘Aelsmeer’, was er 
toen nog niet. Het Molenpad, bedoel 
ik. In het toenmalige Rustoord ben 
ik een aantal keren op bezoek ge-
weest bij opoe. Je liep door een lan-
ge gang met aan weerszijden deu-
ren en aan het einde van de gang 
was een brede trap die naar de bo-
venverdieping leidde. Daar woonde 
opoe in een klein kamertje. Ze keek 
uit op de achterplaats van melkwin-
kel Touw aan de Zijdstraat die daar 
stond, voordat de latere nieuwbouw 
van de drogisterij van ‘Krein Droppie’, 
de vader van Piet, daar plaatsvond. 
Opoe leek gelukkig in het dorp. Toch 
heeft het maar een paar jaar geduurd 
voordat opoe ging hemelen.

Komend weekeinde, als het Pinkste-
ren is, zijn alle bruggetjes en plan-
ken over de sloten van de Oostein-
derweg, de Stommeerweg en de Ui-
terweg weer netjes opgeknapt. De 
plank is geteerd en er zijn kleine 
schelpjes opgestrooid. De zijkanten 
zijn weer voorzien van een helder wit 
geschilderd randje. Als er een leu-
ning zit, wordt deze opnieuw wit ge-
schilderd.
Als je op de Uiterweg, de buurt, 
woonde, schilderde je de dorpel van 
de buitendeur met ereberen varf. Dus 
de drempel werd met bruin-rode verf 
geschilderd. Het was een gebruik in 
Aalsmeer om dat in de week voor 
Pinksteren te doen. Opa deed het, 
mijn vader deed het, iedereen deed 
het. Nu doen nog maar weinig men-
sen het. Straks bloeien de pinkster-
bloemen en het fluitekruid weer en 
nu staan er madeliefjes in het gras.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Vernielingen 
zien, bel politie
Aalsmeer - De meivakantie is van 
start gegaan en de ervaring bij de 
politie is dat er in vrije weken meer 
vernielingen worden gepleegd. De 
gemeente is onlangs een campag-
ne gestart met in een advertentie 
het bedrag aan tot nu toe gepleeg-
de vernielingen aan gemeentelij-
ke eigendommen. De totale kos-
ten van vandalisme voor 2008 staat 
op liefst 35.255 euro. De politie pro-
beert vandalisme zoveel mogelijk te 
bestrijden, maar kan niet overal te-
gelijk zijn. Als u een vernieling ziet 
gebeuren, bel dan 112. Indien het 
even geleden is, kan gebeld worden 
naar 0900-8844. Voor een spoedig 
herstel van vernielingen kan contact 
opgenomen worden met de service-
lijn van de gemeente: 0297-387575.

SWOA voorstander één groot 
wijksteunpunt in Zuid
Aalsmeer - De stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer denkt een bij-
drage te kunnen leveren aan de ont-
wikkelingsplannen van de gemeen-
te om nieuwe wijksteunpunten te 
openen. De SWOA is een voorstan-
der van één groot wijksteunpunt in 
een wijk waar de meeste senioren in 
de buurt wonen. De meeste oude-
ren in Aalsmeer wonen in het Dorp, 
Zuid, Hornmeer en de Stommeer. In 
het wijksteunpunt wil de SWOA di-
verse organisaties en voorzieningen 
onderbrengen. Gedacht wordt aan 
een gezondheidscentrum met huis-
artsen, fysiotherapeuten en het art-
senlaboratorium. Verder zouden het 
Rode Kruis, Maatschappelijk werk 
en Eén Loket een plaatsje moeten 
krijgen in het wijksteunpunt, even-
als een kinderdagverblijf, de buurt-
vereniging en een culturele organi-
satie. De SWOA zou graag als coör-
dinator willen fungeren om de ve-
le groepen met elkaar in contact te 
brengen. 
“Op deze manier komen jong en oud, 
allochtoon en autochtoon elkaar te-
gen”, aldus de SWOA-gedachte. Een 
kleine horecavoorziening is voor de 
centrale ontmoetingsplaats ook een 
optie. De SWOA wil naast allerlei 
welzijnsactiviteiten ook nadrukke-
lijk aandacht besteden aan oude-

ren die dreigen te vereenzamen en/
of minder mobiel zijn. De vestiging 
van een groot wijksteunpunt is op 
meerdere plaatsen mogelijk in Zuid, 
maar de SWOA ziet het voormalige 
proefstation in de Linnaeuslaan als 
de ideale locatie. De SWOA hoopt 
dat de gemeente in deze initiatieven 
gaan nemen en sturend wil optre-
den. Naast een groot wijksteunpunt 
in Zuid, pleit de SWOA voor centrale 
ontmoetingsplaatsen in Kudelstaart 
en in Oost. 

Meander vijf jaar
Dat wijksteunpunten in Aalsmeer 
functioneren, blijkt zeker uit Mean-
der in de Clematisstraat. Het wijk-
steunpunt vierde gisteren, woens-
dag 7 mei, haar vijfde verjaardag. 
Meander heeft de afgelopen ja-
ren aangetoond veel te betekenen 
voor de buurtbewoners en senioren 
uit de verdere omgeving. Het ziet 
er zelfs naar uit dat door de sterke 
groei Meander de komende jaren 
veel te klein zal zijn. De genoemde 
nieuwe, grote centrale ontmoetings-
plek kan in deze uitkomst bieden. 
Deze week wordt in Meander van-
wege het eerste lustrum bij de koffie 
of thee iets extra’s geserveerd. Als u 
van plan was eens te gaan kijken, is 
deze een goed en lekker idee. In Me-

ander worden om de veertien dagen 
discussieochtenden voor 60-plus-
sers georganiseerd, op dinsdag is 
er bridgen, op maandag en donder-
dag klaverjassen, donderdagmor-
gen is er computer-inloopspreek-
uur en vanaf september staan weer 
diverse cursussen op het program-
ma, onder andere bloemschikken, 
Spaans, Engels en Frans. 

Vrijwilligers gezocht
Meander in de Clematisstraat, bij 
zorgcentrum Het Kloosterhof, is het 
gehele jaar geopend van maandag 
tot en donderdag tussen 9.30 en 
12.00 uur. Ouderen zijn welkom voor 
een kop koffie of thee, een praat-
je, een krantje lezen of een spelletje 
doen. De SWOA is overigens nog op 
zoek naar vrijwilligers die willen hel-
pen bij de koffie/thee-ochtenden. 
Contact kan opgenomen worden 
met Els Hendrikse in de Parklaan 
27, telefoon 344094. Thee of koffie 
zetten niet uw ding, de SWOA zoekt 
ook nog vrijwilligers voor tuinklus-
jes, voor hulp verlenen bij installe-
ren van alarmapparatuur en voor 
het maken van een wandelingetje 
met senioren die een steuntje no-
dig hebben. 
Meer weten? De SWOA is digitaal: 
www.swoaalsmeer.nl.

Is vechten voor omgeving 
van je leven zinloos?
Aalsmeer - Een rustige en veilige 
leefomgeving is een wens en be-
hoefte van velen van ons. Voor de 
bewoners van de Jasmijnstraat, de 
Vuurdoornstraat en het Columbiahof 
was dit vele jaren grotendeels de re-
aliteit. Natuurlijk is er veel veranderd 
in de loop der tijd; meer huishou-
dens kregen een tweede auto en 
stichting Ons Tweede Thuis (OTT) 
vestigde zich hier binnen de woon-
wijk, omdat hun cliënten logischer-
wijs ook behoefte hadden aan een 
prettige leefomgeving. De woonunits 
voor hun uit huis wonende en vaak 
meervoudig gehandicapte cliënten 
zijn toen zorgvuldig geïntegreerd in 
de omgeving met tuinen en plant-
soenen. In grote lijnen is al het goe-
de behouden gebleven, behalve dan 
misschien dat zo’n 8 à 9 jaar gele-
den, ondanks aanzienlijk, maar zin-
loos protest, de kantoren van OTT 
massaal zijn uitgebouwd met als ge-
volg grotere verkeersdrukte en par-
keerproblematiek. Niet dat er onvol-
doende parkeermogelijkheden zijn, 
maar deze liggen natuurlijk niet di-
rect voor de ingang van de kanto-
ren en de medewerkers van OTT ne-
men geen maatschappelijke verant-
woording en worden daar kennelijk 
ook niet op gewezen. Oké, af en toe 
moeten we allemaal wat water bij de 
wijn doen voor de gemeenschap en 
behoudens deze haarscheuren wo-
nen we prettig. Nog wel, want wat 
schetst de verbazing! Of bijna niet 
eigenlijk, aangezien de aanzienlijke 
bouwaanvraag bijna onopgemerkt 
als een ‘aanvraag voor een dakka-
pelletje’ op Vuurdoornstraat 11 zou 
zijn afgewerkt. 
Gelukkig liet 1 oplettende buurt-
bewoonster haar oog vallen op de 
aanvraag in de krant voor ‘het ver-
groten van het woon/dag/diensten-
centrum’ en voelde nattigheid. Met 
nog 1 dag te gaan voor het verlo-
pen van de bezwaartermijn mobi-
liseerde zij enkele buurtbewoners 
en trok hiermee naar het gemeen-
tehuis om de waarheid van de aan-
vraag te achterhalen. Daar bleek: de 
plannen behelzen naast Vuurdoorn-
straat 11 ook het vergroten van Jas-
mijnstraat 14,16, 27, 29, 31, 33, 35 en 
37! Een circa 2 jaar durende verbou-
wing ter grootte van vele miljoenen, 
welke naast het veranderde aange-
zicht van de wijk een geschatte 100 
procent uitbreiding brengt van de 
faciliteiten voor dagbehandeling van 
dagcentrum Amstel-Meer.  Daarmee 
stijgt het aantal cliënten, het aan-
tal medewerkers en het aantal ver-
keersbewegingen in deze van ori-
gine woonerfachtige en  kinderrij-
ke groene leefomgeving met speel-
tuin. Uitgesproken werd toen al dat 
voor de gemeente de belangen van 
stichting OTT hoger waren dan die 
van de 150 omliggende woningen. 
Mogen we ons zorgen maken over 
onze kinderen als er straks, naast 
de fors toenemende drukte, ook 2 
jaar lang bouwverkeer door de wijk 
‘ragt’. Met leges alleen al ter grootte 
van ruim 40.000 euro praten we hier 
overduidelijk over een niet kinder-
achtig bouwaanvraagje. 
De behandeling door de gemeen-
te voelt qua menselijkheid niet 
goed en alleen daarom al was be-
zwaar, op basis van verkeersproble-
matiek, snel gemaakt! Nooit gewe-
ten dat een bezwaar zomaar van ta-
fel kan worden geveegd als de be-
trokken bestuurder van OTT toezegt 
wel even een bredere brug aan te 
leggen naast het Columbiahof. De 
verkeersbewegingen zouden dan 
langs het Columbiahof en vervol-
gens via het parkeerterrein aan de 
achterzijde van de Stommeerweg en 
een onveilig steile helling achter ’t 
Bonte Schort naar de 1e J.C. Men-
singhlaan moeten gaan plaatsvin-
den. De bewoners van de Jasmijn-
straat en de Vuurdoornstraat heb-
ben deze ‘oplossing’ op schrift! De 

bewoners van het Columbiahof kre-
gen deze brief natuurlijk niet, maar 
werden wel uitgenodigd door OTT 
om op 3 december 2007 in De Scha-
kel de plannen te bespreken! Met 
ruim 80 bewoners en een vragenlijst 
van 19 vragen was het Columbiahof 
beter dan verwacht vertegenwoor-
digd en hier was duidelijk niet op 
gerekend. Alle kritische vragen wer-
den door de directeur van OTT afge-
wimpeld richting gemeente. 
De verplaatsing van het verkeer via 
de brug werd door de felle discus-
sie vrijwel direct discutabel voor de 
aanwezige gemeenteambtenaar, 
want de haalbaarheid van deze op-
lossing leek hem niet realistisch. De 
vergunning voor de brug is trouwens 
nog immer niet aangevraagd (want 
dat lijkt toch de logische weg), zo-
dat daarmee het allereerste bezwaar 
ook nog niet is afgehandeld. Om uit 
de impasse te komen wilde de di-
recteur van OTT de bezwaren bekij-
ken en daarover overleggen met het 
Columbiahof en een afgevaardigde 
van de Stommeerweg. Na veel aan-
dringen van de zijde van het Colum-
biahof werd er binnen het vervallen 
van de bezwaartermijn een minie-
me en daarmee onvoldoende wijzi-
ging voorgesteld, waardoor het pro-
bleem enkel verplaatst en niet op-
gelost werd. Ten behoeve van de 
betrokken buurtbewoners is via ju-
ridische bijstand op 27 december 
2007 een bezwaarschrift ingediend 
bij het college van B&W. Inmiddels 
zijn alle buurtbewoners in goede sa-
menspraak om niet onderling uit-
gespeeld te worden. Op 18 janua-
ri 2008 is de bezwaarschriftencom-
missie bijeengekomen en heeft de 
argumenten tegen de vergunning 
aangehoord en zou binnen 6 à 8 we-
ken uitspraak doen; deze termijn is 
dus alweer 6 à 8 weken verstreken! 
Op 25 maart is er een schrijven uit-
gegaan naar B&W met afschrift aan 
de raad over het uitblijven van een 
beslissing. Op 10 april 2008 kwam 
dit schrijven ter sprake in de raad, 
waarbij door AB gewezen werd op 
de onrust. De burgemeester zelf gaf 
aan dat het niet de plaats was om er 
verder op in te gaan en dat de pro-
cedure nog inhoud gegeven moest 
worden: indien noodzakelijk in over-
leg met de omwonenden. Op 16 
april 2008 is door de jurist opnieuw 
verzocht om duidelijkheid binnen 
2 weken. Tot grote verbazing werd 
op 25 april 2008 een ‘tussenbericht’ 
van de gemeente ontvangen, waarin 
stond dat er nog enige onderzoeken 
gedaan moesten worden ‘ter aan-
vulling van de motivering van het 
besluit’ zonder vermelding van enig 
termijn! Wij wachten al sinds 12 ok-
tober 2007, dus al bijna 7 maanden, 
en ons geduld raakt op. Hoe kan het 
dat een stichting met maatschappe-
lijk nut en verantwoordelijkheid in 
haar genen op deze wijze een over-
duidelijk negatieve invloed op een 
woonwijk wenst te hebben. En hoe 
kan het dat de betrokken gemeen-
telijke ambtenarij de integriteit van 
de grondwettelijke besluitvorming 
in De Staat der Nederlanden laat 
marchanderen voor ogenschijnlijke 
maatschappelijke en/of persoonlij-
ke druk en/of motieven. 
Wij zijn nog niet klaar met deze 
zaak! Naast dat wij de voorgestel-
de uitbreiding niet acceptabel vin-
den binnen de bestaande woonwijk 
is de behandelingswijze binnen de 
gemeente als schandalig te kwalifi-
ceren. Naast de mobilisering van al-
le betrokkenen, onderzoeken wij al-
le mogelijkheden om het te voorko-
men, zoals de juridische weg via de 
bestuursrechter: wij vechten voor de 
omgeving van ons leven.      

Bewoners Vuurdoornstraat, Jas-
mijnstraat en Columbiahof.
Belanghebbenden: Stommeer-
weg en 1e J.C. Mensinghlaan.

ingezonden

PvdA-leden in het zonnetje 
gezet op Dag van de Arbeid
Aalsmeer - Donderdag 1 meii, 
samenvallend met Hemelvaarts-
dag, hebben de PvdA afdelingen 
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn samen de ‘Dag 
van de Arbeid’ gevierd in buurthuis 
Hornmeer. 
De dag startte om 11.00 uur met een 
kopje koffie of thee, waarna de voor-
zitter van PvdA afdeling Aalsmeer, 
Auke Ham, de aanwezigen welkom 
heette.  De dag werd gevuld door 
twee gastsprekers: PvdA Europarle-
mentariër Dorette Corbey, en PvdA 

Tweede Kamerlid, en fractiewoord-
voerder Europa Luuk Blom. Beiden 
spraken over het belang van Eu-
ropa en meer specifiek over regel-
geving en ook de participatie van 
Oost-Europese arbeiders kwam aan 
bod. Naast deze sprekers, kwam er 
een energiek geluid van Luciano en 
Tom, van stichting Fluxus te Zaan-
dam. 

Rap
Zij brachten enkele oude ‘strijdlie-
deren’ in een moderne rap. 

Tot slot zijn speldjes, uitgereikt door 
Nico Borgman, aan alle leden van 
de PvdA afdeling Aalsmeer, die tus-
sen de vijftig en zestig jaar lid zijn. 
Gedecoreerd zijn mevrouw N. Ra-
man-Riebel, de heren C. Welner,  
A. de Vries en F. Buis, mevrouw E. 
Buis-Menge, de heer S. Rorye, me-
vrouw M. de Vries-Hania, de heer C. 
den Berg, de dames H.M. Borgman-
Koning en M. Vrolijk-Busch en de 
heer N. Borgman zelf. Méér infor-
matie is beschikbaar op: www.pvda-
aalsmeer.nl.

Weer drukker bij 4 mei 
herdenking in Kudelstaart
Kudelstaart - Speciaal te gast bij 
de dodenherdenking in Kudelstaart 
was geallieerde oud-strijdkracht mr. 
Grant. 
Hij legde, net als andere dorpelin-
gen, een krans bij het Propellormo-
nument in Kudelstaart. Hoewel de 

op leeftijd zijnde bevrijder na zijn 
reis naar Holland erg moe was, wil-
de hij heel graag aanwezig zijn bij 
de herdenking. Grant was in 1943 
in Aalsmeer. 
Naast deze prominente aanwezige, 
waren er enkele raadsleden en ver-

tegenwoordigers van dorpsraad Ku-
delstaart. Het aantal mensen, waar-
onder veel kinderen, was trouwens 
erg groot. Geconcludeerd kan wor-
den dat nog weer meer belangstel-
lenden de korte plechtigheid bij-
woonden dan vorig jaar. 

Hekdelen bij Steunpunt gestolen
Aalsmeer - Onbekenden hebben 
vorige week liefst 22 hekdelen ge-
stolen vanaf het recreatie-steunpunt 
aan de Mr. Jac. Takkade bij de Ring-
vaart. Op vrijdag 2 mei is de dief-
stal ontdekt. 
Het vorige seizoen is het steun-
punt diverse malen bezocht door 
vernielers, maar van spullen stelen 
was eigenaar stichting De Boven-
landen tot nu toe bespaard geble-
ven. De hekdelen zijn elk ongeveer 

twee bij anderhalve meter. De hek-
ken moeten met een zware sleutel 
losgeschroefd zijn. Gedacht wordt 
aan meerdere daders en zo goed 
als zeker zijn de dieven geruime tijd 
bezig geweest om alle hekdelen te 
monteren en in te laden. Qua ver-
voer wordt aan een boot gedacht. 
Mogelijk hebben recreatie-gangers 
of omwonenden iets gezien. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie.
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gezellig en druk bij de Praam

er werd volop gedanst bij
het Joppe muziekfestival

Kleurige optocht in oost

Aalsmeer.nu media & design
Aldert Jongkind Boeketten
Antenna Aalsmeer
Berghoef Accountancy
Bosman bv
Duif’s florist articles
Esmaralda Farms
Goemans tapijt
BVB Melle Jongkind Aalsmeer bv
Jopex Boeketterie bv
Ed Kriek Optiek bv
Lammers Autoschade
Loogman tanken & wassen
Makelaardij Mantel
Multi Supplies
Renault Nieuwendijk
Rabobank regio Schiphol
Sparnaay Juweliers
Stage music Service
Stokkel Installatietechniek
Peter & Marjan Stokman
Koninklijke Terra Nova
Koninklijke de Vries
Waterdrinker Aalsmeer bv

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v.d Schilden Lingerie
De Oude Veiling
Vooges Banket & Brood bv
R & S Jachttechniek
Klaver snacks Joure
Bottelier Kommer Baarsen
Cafe bar Joppe
Raadschelders Verzekeringen
Kraanverhuur Mieremet
Leliveld verhuur Nieuwveen
Drukkerij Cocu
Fireball Licht&Geluid
Fotografie de Bies
Heemhorst Watersport
Keurslagerij Kruyswijk
Pizzeria O Solo Mio
Poldersport de Kwakel
Robel Trading Telecom
Tornado International
Klaas Bos Verse Vis
Visser Transport Agencies
Kinderboerderij Aalsmeer 
 
en alle vrijwilligers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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oranjefeest in Rijsenhout

Sfeertje met ‘Brulboeiers’

Ook in Rijsenhout startte het Oranjefeest voor de jeugd met een verkleed-
optocht. De stoet eindigde bij het onderkomen van SCW waar allerlei spel-
letjes klaar stonden.

Het vieren van Koninginnenacht is de laatste paar jaar net zo populair bijna 
als Koninginnedag zelf. De laatste paar uren voordat 30 april ‘losbarst’ kun je 
natuurlijk ook prima uitluiden met een borrel en muziek in de kroeg of zo-
als op de foto in de Oude Veiling. Daar traden dinsdagavond 29 april de Brul-
boeiers op. Samen met Cor Trommel zorgden de mannen voor een gemoe-
delijk sfeertje.  

Topdrukte bij Marcon

Gezellig en druk was de nacht van Oranje in de Praam. Voor de deur stond 
een lange rij wachtenden. Allen in het oranje gekleed, want anders kwam je 
niet binnen. Ook Koninginnedag was gezellig. Vooral binnen was het druk, 
want buiten was het eind van de middag en ’s avonds best koud. Optredens 
werden gegeven door de zangers Eddy Walsh en Jeffrey Schenk.

Het best frisse weer deerde de bezoekers aan het Joppe muziekfestival op 
Koninginnedag niet. Het was goed druk op het Raadhuisplein waar volop ge-
danst werd op de muziek van de Hobo String Band, Rietveld en de Huck-
sters.

In Oost werd Koninginnedag begonnen met een kleurige optocht. De stoet 
werd vooraf gegaan door leden van het Showjachthoornkorps Kudelstaart. 
Foto Ronald van Doorn.  Daarna stonden diverse spelletjes voor de jeugd op 
het programma. Ook konden spulletjes verkocht en gekocht worden op de 
vrijmarkt. Foto H. v.d. Veen.

Traditiegetrouw voor Koninginnedag was het topdrukte bij Marcon op de 
hoek Weteringstraat en Chrysantenstraat. Zowel binnen maar zeker ook bui-
ten vierde de gezelligheid (met een biertje en een wijntje) weer hoogtij.

Superdrukke vrijmarkt in dorp

een scala aan spelletjes op
het Raadhuisplein

Vrijmarkt Kudelstaart

In de Zijdstraat was het in de ochtend superdruk tijdens de vrijmarkt. Aller-
lei spulletjes, met name speelgoed, werden te koop aangeboden. Om geld 
te verdienen werden ook andere middelen ingezet, zoals grabbeltonnen en 
trampolinespringen. Ook gespot: Een trompettist, blokfluitspelers en een gi-
tarist.

Op het Raadhuisplein presenteerde het Oranje Comité een scala aan spelle-
tjes voor de jeugd, in trek waren het potten gooien, de klim- en klauterbaan, 
het sumo-worstelen, het draairad en de kartbaan voor de kleintjes. Alle at-
tracties waren, inclusief limonade, snoep en een verrassing, gratis.

Alweer een paar jaar geleden is de vrijmarkt in Kudelstaart verplaatst van-
uit het winkelcentrum en achter de kerk naar de Kudelstaartseweg. Op die 
manier hebben de Koninginnedag’ondernemers’ veel meer ruimte om hun 
waar aan te bieden. Ook dit jaar was er weer van àlles en nog wat: van plan-
ten en bloemen tot elpees en allerlei andere leuke dingen, ‘goed’ voor een 
tweede leven.

Lammetje Pieter krijgt de fles 
op het Stokkeland 
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Bijna 100 op de 
Oosteinderweg
Aalsmeer - Om kwart voor drie in 
de nacht van maandag 5 op dinsdag 
6 mei is een 34-jarige bestuurder uit 
Amstelveen op de bon geslingerd. 
De automobilist reed in zijn bestel-
bus met een snelheid van bijna 100 
kilometer over de Oosteinderweg. 
De politie heeft de snelheidsduivel 
tot stoppen gemaand en een be-
keuring gegeven.

Namaakmerken 
uit de verkoop
Aalsmeer - Op koninginnedag 
heeft de politie in de Zijdstraat de 
handel van een verkoper in beslag 
genomen. De man verkocht in een 
kraam namaak Björn Borg onder-
goed en niet officieel goedgekeurde 
merken parfum. Er is ook proces-
verbaal opgemaakt.

Rustig verloop 
koninginnedag
Aalsmeer - De politie kijkt terug 
op een goed verloop van de konin-
ginnedag, woensdag 30 april. Zo-
wel overdag als in de avond hebben 
wel kleine schermutselingen plaats-
gevonden, maar geen der vechtpar-
tijtjes is uit de hand gelopen. Er zijn 
nagenoeg geen vernielingen ge-
pleegd.

Teveel alcohol
Aalsmeer - Om kwart over drie in 
de nacht van zondag 4 op maandag 
5 mei is een 55-jarige Aalsmeerder 
betrapt op rijden onder invloed van 
alcohol. Op de Vlinderweg in Oos-
teinde werd de inwoner door de 
politie tot stoppen gemaand. De 
blaastest was positief. Op het bu-
reau stokte het ademanalyse-appa-
raat bij 435 Ugl. De 55-jarige kreeg 
een rijverbod en er is proces-ver-
baal opgemaakt.

Alcoholcontrole 
in Centrum
Aalsmeer - – Op dinsdag 29 april 
vanaf kwart voor tien in de avond 
heeft de politie een grote alcohol-
controle gehouden in het Cen-
trum. In totaal zijn 80 bestuurders 
gevraagd het Raadhuisplein op te 
draaien en mee te werken aan de 
alcohol-blaastest. Eén automobilist, 
een 46-jarige Aalsmeerder, bleek 
te diep in het glaasje gekeken te 
hebben. Er is proces-verbaal opge-
maakt.

Bromfietser met 
glaasje teveel op
Aalsmeer - Op zondag 4 mei om 
kwart over drie in de ochtend is een 
21-jarige bromfietser uit Aalsmeer 
op de Zwarteweg aangehouden. 
De man werd aangesproken door 
de politie omdat hij zijn helm niet 
droeg. Er werd alcohol geroken en 
gevraagd is aan de 21-jarige om te 
blazen. De blaastest was positief. Op 
het bureau stokte het ademanalyse-
apparaat bij 465 Ugl. De Aalsmeer-
der is bekeurd.

Rubberboot met 
motor weg
Aalsmeer - Op zaterdag 3 mei is 
tussen kwart over twaalf en half vijf 
in de middag een rubberboot van 
het merk Zodiac gestolen. De boot 
is voorzien van een 4 pk Yama-
ha buitenboordmotor. De boot lag 
afgemeerd bij een jachthaven aan 
de Uiterweg. Rond genoemde tijd 
is door een aantal havenbezoekers 
een rode Opel vectra gezien. Moge-
lijk is de auto van de bootdieven.

Bootdieven 
in kraag gevat
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 29 op woensdag 30 april is van-
uit een bedrijf aan de Witteweg een 
boot met trailer gestolen. De die-
ven hebben niet kunnen varen met 
de boot, want in de ochtend van 
woensdag 30 april is het tweetal in 
Tiel aangehouden door de politie. 
De verdachten komen uit Haarlem 
en uit Utrecht.

L.V.N.L. gaat verder met 
Microklimaatproject
Aalsmeer - Vorig jaar november 
heeft in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis de eerste informa-
tie-avond over het Microklimaat-
project in Aalsmeer plaatsgevon-
den. De opkomst van de inwoners 
van Aalsmeer was massaal. Het mi-
croklimaatproject van de Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) 
zorgt voor zgn. ‘geluidmanagement’. 
Het doel hiervan is om, door mid-
del van dialoog tussen inwoners van 
Aalsmeer en Luchtverkeersleiding 
Nederland, te komen tot verminde-
ring van de geluidhinder van vlieg-
verkeer boven Aalsmeer. Dit binnen 
de geldende wet- en regelgeving en 
zonder verplaatsing van hinder naar 
andere gemeenten.
 
Hinder Top 5 
De LVNL heeft na de eerste micro-
klimaatbijeenkomst de bronnen van 
hinder geanalyseerd en in kaart ge-
bracht. Zoals toegezegd op de eer-

ste avond heeft deze analyse be-
trekking op het luchtverkeer dat bo-
ven of nabij Aalsmeer vliegt en de 
aard en de mate van hinder die dat 
voor onze gemeente veroorzaakt. 
De analyse van de hinder is ge-
maakt op basis van daadwerkelijk 
route- en baangebruik, ingediende 
klachten en vragen bij Bas (Bewo-
ners Aanspreekpunt Schiphol) en 
via de wijkraden verzamelde infor-
matie over de beleving van hinder in 
de eigen wijk. 
De wijkraadvoorzitters hebben in 
gesprek met hun wijkraden een Hin-
der Top 5 per wijk samengesteld op 
basis van een checklist. Deze ‘Top 5-
en’, vergezeld van diverse toelichtin-
gen, zijn door de gemeente naar de 
LVNL gestuurd.
 
Tweede info-avond 14 mei 
Op woensdag 14 mei zal de LVNL in 
de Burgerzaal om 19.30 uur de re-
sultaten presenteren van hun ana-

lyse. Er wordt ook aangegeven wel-
ke vormen van hinder wellicht beïn-
vloedbaar zijn en welke buiten het 
mandaat van het microklimatenpro-
ject vallen. 
De uitkomsten zijn voor iedereen in 
Aalsmeer van belang. U wordt hier-
bij van harte uitgenodigd om de pre-
sentatie op 14 mei aanstaande bij 
te wonen. De LVNL gaat na de in-
formatie-avond, overeenkomstig de 
door de inwoners van Aalsmeer aan 
te geven prioriteitstelling, onderzoe-
ken welke verbeteringen haalbaar 
zijn binnen de randvoorwaarden van 
dit project. De verbeteringen moe-
ten binnen de huidige wet- en re-
gelgeving te realiseren zijn en niet 
leiden tot overlast in andere woon-
kernen. 
Medio november 2008 zal de der-
de microklimaatbijeenkomst in 
Aalsmeer worden gehouden. Dan 
zal LVNL de uitkomst van het onder-
zoek van deze fase presenteren. 

Wegwerkzaamheden in avond 
en nacht aan Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Vanwege de slech-
te staat van het asfalt op de rij-
baan van de Aalsmeerderweg, gaat 
de gemeente maatregelen nemen. 
De rijbaan wordt voorzien van een 
slijtlaag om schade te voorkomen. 
Deze werkzaamheden gaan de ko-
mende dagen uitgevoerd worden 
in de avond en nachtelijke uren, 
tussen 20.00 en 06.00 uur. Tijdens 
deze werkzaamheden wordt de 

Aalsmeerderweg afgesloten voor al 
het verkeer. De afsluiting  geschiedt 
in twee gedeeltes. Gisteravond was 
het gedeelte van de Aalsmeerder-
weg tussen de Middenweg en de 
Machineweg afgesloten en tot zes 
uur vanochtend is gewerkt aan het 
gedeelte tussen de Machineweg en 
de Legmeerdijk. Vanavond, donder-
dag 8 mei, wordt tussen 20.00 en 
01.00 uur een nieuwe slijtlaag aan-

gebracht op het gedeelte tussen de 
Middenweg en de Machineweg. 
Vrijdag 9 mei wordt vervolgens tus-
sen 01.00 en 06.00 uur de Aalsmeer-
derweg tussen de Machineweg en 
de Legmeerdijk afgesloten. 
Zaterdag 10 mei is uitloopavond. In-
dien de werkzaamheden tegen zit-
ten gaat de Aalsmeerderweg  tus-
sen 20.00 en 06.00 uur  nog een 
keer dicht.

Opening Oosterbad door 
burgemeester zaterdag!
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei om 
14.00 uur wordt Het Oosterbad aan 
de Jac. Takkade op een spectacu-
laire manier geopend door burge-
meester Pieter Litjens van Aalsmeer. 
Het natuurbad opent voor alweer 
het tachtigste jaar haar deuren. 
Naast vrij zwemmen is het moge-
lijk om in Het Oosterbad zwemmen 
te leren. 
Inschrijven kan vanaf aanstaan-
de zaterdag. Het Oosterbad heeft 
een grote zonneweide, twee ondie-
pe peuterbaden met een glijbaan en 
een groot bad met een duikplank. 
Informatie betreffende zwemlessen, 
openingstijden, evenementen en al-
gemene vragen is te vinden op de 
website: www.hetoosterbad.nl en 
een infoboekje is gratis verkrijg-
baar in het zwembad. Kom zaterdag 
het jubileum vieren en kom naar de 
opening! Je/u bent welkom.
                          -
Het bad is vorige week flink schoon-
gemaakt voor het nieuwe seizoen. 

Kentekenplaat 
Escort gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 2 op zaterdag 3 mei is van een 
Ford escort een kentekenplaat ge-
stolen. De auto stond geparkeerd in 
de Fuutlaan in de Hornmeer. 

Logo’s auto’s weg
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
4 op maandag 5 mei zijn vanaf twee 
auto’s de logo’s gestolen. Het be-
treft een Mercedes en een Peugeot. 
De wagens stonden geparkeerd in 
Oost, in de Willem Alexanderstraat 
en de Hendrikstraat.

Stommeerweg
Gestolen: Honda 
buitenboordmotor
Aalsmeer - Tussen woensdag 3 
april en vrijdag 2 mei is vanaf een 
langs de Stommeerweg afgemeerde 
boot een buitenboordmotor gesto-
len. Het betreft een buitenboordmo-
tor van het merk Honda, 2.3 pk.

Benzine 
ontvreemd
Aalsmeer - In de avond van zon-
dag 4 mei is geprobeerd vanuit een 
jachthaven aan de Uiterweg een 
buitenboordmotor van een boot te 
stelen. Het slot was reeds door ge-
knipt. Mogelijk zijn de daders ge-
stoord en zijn ze er vandoor ge-
gaan. Een tankje met benzine is 
ontvreemd. 
De diefstal heeft tussen tien uur en 
kwart voor twaalf ’s avonds plaats-
gevonden.

Tuinset en 
planten weg
Kudelstaart - Tussen vrijdag 2 en 
zondag 4 maart is vanuit een afge-
sloten tuin aan de Kudelstaartseweg 
een complete tuinset gestolen. Acht 
teakhouten stoelen en een teaken 
tafel zijn door de dieven meegeno-
men. Ook ingeladen zijn twee pot-
ten met aardbeienplanten en een 
pot met gele anjers.

Moeilijk herstel Uiterweg-brug
Aalsmeer - Stiekum heeft een be-
woonster van de Uiterweg moeten 
lachen om het persbericht van de 
gemeente over de kapot gereden 
brug bij de Uiterweg over de Bran-
dewijnsloot. “Er wordt aan gewerkt, 
maar buiten de geplaatste afzetting 
zie ik geen actie.” Echter, medewer-
kers van de gemeente en nutsbe-
drijven houden zich wel degelijk be-
zig met het herstellen van. Onder de 
stenen wand lopen diverse leidin-
gen en eerst moet bekeken worden 

of deze verlegd kunnen worden en/
of nog in goede staat zijn. Daarna 
volgt reparatie aan eerst het gedeel-
te onder bij het water. De garantie 
is gegeven dat de junior-pramen-
racers op 21 juni in ieder geval on-
der de brug door kunnen varen rich-
ting Praamplein. Het herstel van de 
bovenbouw van de stenen brug laat 
mogelijk langer op zich wachten. De 
gemeente gaat de schade verhalen 
op de bestuurder van de wagen die 
de brug geramd heeft.

N201 lange tijd dicht na 
zware aanrijding
Aalsmeer - Op dinsdag 29 april 
rond elf uur in de ochtend heeft een 
zware aanrijding plaatsgevonden op 
de N201, kruising met de J.C. Men-
singlaan. 
Een 79- jar ige bestuurder u i t 
Aalsmeerderbrug reed over de pro-
vinciale weg. Op de kruising kwam 
zijn auto in botsing met de wagen 
van een 59-jarige man uit Aalsmeer. 
Eén van de twee bestuurders heeft 
waarschijnlijk het rode licht gene-
geerd. De politie heeft de oorzaak 

van de aanrijding nog in onder-
zoek. De inzittende van de 79-jari-
ge bestuurder is met letsel overge-
bracht naar het Spaarna in Hoofd-
dorp. De Aalsmeerder en twee inzit-
tenden zijn per ambulance vervoerd 
naar het VU in Amsterdam voor on-
derzoek. Door de aanrijding is de 
N201 lange tijd afgesloten geweest 
en werd het verkeer via het centrum 
omgeleid. 
Op de Van Cleeffkade ontstond hier-
door een lange file.

Boete voor 
blikgooiers
Aalsmeer - Om half twee in de 
nacht van donderdag 1 mei heeft de 
politie twee jongens betrapt op het 
gooien van een bierblikje tegen een 
op het Drie Kolommenplein gepar-

keerde auto. De wagen raakte be-
schadigd aan het portier, er zit een 
deuk in. 
Surveil lerende agenten zagen 
de jongens van 14 en 18 jaar uit 
Aalsmeer en Rijsenhout de vernie-
ling plegen. Het tweetal is aange-
houden en er is proces-verbaal op-
gemaakt.

Bestuursleden gezocht 
voor Wijkraad Stommeer
Aalsmeer - De wijkraad Stommeer is dringend op zoek naar een voorzitter 
en secretaris. Bij voorkeur mensen die overdag (in verband met overleg/
contacten met de gemeente e.d.) wel eens tijd hebben. De taken binnen het 
bestuur zijn flexibel verdeeld, zodat ook hier meerdere handen licht werk 
maken en de tijdsbesteding binnen aanvaardbare perken kan blijven. Van 
de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij de organisatie vertegenwoordigt 
in overleg met de overige bestuursleden. De secretaris moet vooral vaardig 
zijn in het schriftelijk verwoorden van de wijkraadstandpunten naar bui-
ten toe. Voor het bestuur is professionele ondersteuning aanwezig.  Wilt 
u meer informatie over deze dankbare taak, neemt u dan contact op met 
Chris Parlevliet, adviseur van de wijkraad, cparlevliet@cardanus.nl  of tel. 
06-23537389.

Presentatie op 15 mei
Woningmarktanalyse op 
initiatief fractie AB
Aalsmeer - De fractie van AB 
vraagt al jaren om meer aandacht 
voor het volkshuisvestingsbeleid in 
Aalsmeer. De partij wil dat de ge-
meente in de komende jaren veel 
meer regie gaat voeren op de hoe-
veelheid en het type woningen dat 
binnen de gemeentegrenzen ge-
bouwd wordt. Om goed woning-
bouwbeleid te kunnen voeren, is 
een woningmarktanalyse onmis-
baar. En juist die analyse is tot nu 

toe helaas nooit gemaakt. Om die 
reden heeft de fractie van AB make-
laarskantoor EKZ opdracht gegeven 
om een woningmarktanalyse uit te 
voeren. Het onderzoek heeft enkele 
maanden in beslag genomen en het 
eindrapport is inmiddels klaar. De 
officiële presentatie van het rapport 
zal plaatsvinden op donderdag 15 
mei. Het rapport gaat aangeboden 
worden aan een lid van het college 
van burgemeester en wethouders.

Buurtverlichting aan tijdens 
feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - Dit jaar gaan de Buurt-
verlichters van de Uiterweg gewoon 
door met het verlichten en versie-
ren van de bruggen op de Uiterweg. 
Ook de Aardbeienbrug willen de be-
woners weer in het licht laten zetten. 
Ook wordt aan de bewoners van de 
Buurt gevraagd om dit jaar hun tui-
nen tijdens de Aalsmeerse feest-
week in september weer te verlich-
ten, zodat de traditie die inmiddels 
ontstaan is, in ere wordt gehouden. 
Naast het verlichten van de tuinen 
zou het ook leuk zijn om als extra de 
bruggen en de hekken te versieren 
en te verlichten. 
Iets nieuws verzinnen is elk jaar 

weer moeilijk, maar heeft u nog 
een oude surfplank, een autoband, 
een mooie (oude) boot of iets an-
ders, versier het met bloemen, een 
lichtje erop of erin en leg hem in de 
kopsloot of buurtsloot! En misschien 
een zacht muziekje ter ondersteu-
ning. Doet het ook altijd goed…. Het 
moet toch mogelijk zijn om van de 
Uiterweg, van het begin tot het ein-
de, een zee van licht te maken zodat 
iedereen die komt kijken kan genie-
ten van de sprookjesachtige sfeer 
die er altijd weer is. 
De verlichte tuinen zijn dit jaar van 
vrijdag 5 tot en met zaterdag 13 sep-
tember.

Zorgen Ouderenbonden over 
aftrek buitengewone uitgaven
Streek - De werkorganisatie van 
de ANBO, KBO en PCOB in Noord-
Holland (SBO-NH) wil dat er snel 
duidelijkheid komt over de toekomst 
van de regeling buitengewone uit-
gaven. Waar de overheid in eerste 
instantie de aftrek wilde afschaf-
fen, werd later bekend dat er een 
afgeslankte regeling zou komen die 
door gemeenten in het kader van 
de WMO zou moeten worden uitge-
voerd. Begin april werd bekend dat 
dit mede door protesten van de lan-
delijke ouderenbonden en gemeen-
ten niet zou gaan plaatsvinden. De 
SBO-NH wil dat de huidige rege-
ling behouden blijft. In ieder geval 
moet er naar gestreefd worden dat 
ouderen zo min mogelijk te maken 
krijgen met financiële rompslomp 
en verschillende loketten. Reparatie 
van koopkracht via allerlei regelin-
gen moet voorkomen worden. Laten 

we het toch vooral eenvoudig hou-
den. De huidige toeslagen regelin-
gen (kinder-, huur- en zorg) blijken 
hoge uitvoeringskosten te hebben, 
zijn niet effectief en onnodig inge-
wikkeld. 
Een nieuwe toeslagregeling maakt 
het nog bureaucratischer en duur-
der in de uitvoering. Een fiscalist van 
de SBO-NH heeft berekend dat het 
afschaffen van de aftrekpost een 
aanzienlijke koopkrachtdaling be-
tekent voor veel ouderen. Overigens 
is het koopkrachtverlies voor men-
sen jonger dan 65 met hoge bui-
tengewone uitgaven/ziektekosten 
ook onaanvaardbaar hoog. Geluk-
kig is de totale afschaffing van de 
baan. De berichtgeving over het al 
dan niet doorgaan heeft veel onrust 
gegeven bij ouderen. Duidelijkheid 
over hoe het er nu daadwerkelijk uit 
gaat zien is zeer gewenst.
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“We zouden het zo weer doen”
Echtpaar Van der Jagt-van 
Beek 60 jaar getrouwd!
Kudelstaart - Burgemeester Pieter 
Litjens bracht gisteren, woensdag 7 
mei, een bezoek aan de heer en me-
vrouw Van der Jagt-van Beek aan 
de Kudelstaartseweg om het echt-
paar de felicitaties en een bloemen-
hulde te brengen in verband met 
hun 60-jarig huwelijksfeest. Anton 
en Annie trouwden in mei 1948 in 
Aalsmeer en later, op 14 juli werd 
nog “”voor de kerk”getrouwd. An-
ton van der Jagt is in Uithoorn gebo-
ren en Annie vn Beek in Kudelstaart. 
In de voormalige schoolmeesters-
woning aan de Kudelstaartseweg 
om precies te zijn. Zij hebben elkaar 
ontmoet bij Koolwijk op een lange 
bank, waarop circa acht tot negen 
meisjes, waaronder Annie, regelma-
tig plaatsnamen Dit bleef niet on-
opgemerkt bij het voorbij fietsende 
manvolk en na ongeveer twee jaar 
besloten Anton en Annie elkaar het 
jawoord te geven. 

Twee kinderen
Anton van der Jagt had in de tus-
sentijd de kwekerij in Uithoorn ver-
ruild voor een kwekerij aan de Uiter-
weg in Aalsmeer waar hij zich toe-
legde op chrysantenstek en waar 
hij zo’n 25 jaar heeft gezeten om la-
ter keurmeester op de bloemenvei-
ling te worden. Tijdens de eerste vijf 
jaar van het huwelijk trok het jonge 
echtpaar in bij de ouders van An-
nie om daarna een eigen woning 
gte betrekken in de Cyclamenstraat. 
Hier hebben zij 12 jaar gewoond 
om vervolgens te verhuizen naar de 
Kudelstaartseweg waar heel veel 
bouwwerkzaamheden moesten wor-
den verricht om de woning op num-
mer 169 woonklaar te maken. In het 

huwelijk hebben Anton (inmiddels 
88 jaar) en Annie (wordt binnenkort 
83 jaar) zoon Kees en dochter Ani-
ta geboren zien worden en zij wo-
nen zo dichtbij dat zij bijna dage-
lijks koffie komen drinken. Ook de 
broers van Annie komen heel vaak 
op bezoek en zij worden regelma-
tig meegenomen naar de tuin ach-
ter de woning, de trots van Anton. 
Kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren zijn er ook en de gastvrijheid 
van Anton en Annie wordt nog maar 
eens onderstreept door het tweede 
rondje koffie met slagroom. 

Gezond blijven
Annie heeft ook nog buiten de deur 
gewerkt maar de meeste tijd werd 
toch thuis doorgebracht en daar was 
genoeg te doen dankzij de kwekerij. 
Op de vraag of zij nu gaan genieten 
van een paar vakantieweken is het 
antwoord van Annie heel duidelijk: 
“We zijn nog nooit met vakantie ge-
weest”. Anton geeft een verklaring 
waarom dit niet het geval is geweest 
“Dan moet ik de tuin meenemen”. 

Eén anecdote willen wij de lezer niet 
onthouden. Op een dag wordt be-
sloten om een tochtje naar zee te 
maken, naar Noordwijk om precies 
te zijn. Daar eenmaal aangekomen 
sprak Anton de woorden: “Zo, nu 
heb je de zee gezien, we gaan weer 
terug” en Anton en Annie kunnen 
er nu smakelijk om lachen. Zij ho-
pen allebei nog tot in lengte van ja-
ren gezond te blijven en Annie geeft 
aan dat zij in Anton een zorgzame 
man heeft getroffen, er is geen be-
tere. “We zouden het zo weer over 
doen”.   

Negentigers vertellen over de oorlog

‘Bevrijdingsmiddag’ Oude 
Veiling zeer goed bezocht
Aalsmeer - Zelfs in de gang voor de 
bovenzaal van de Oude Veiling wa-
ren stoelen neergezet. Zó druk was 
het maandagmiddag jl. in de hore-
cagelegenheid aan de Marktstraat. 
In groten getale waren met name 
ouderen - maar toch ook wel enkele 
jongeren - afgekomen op de speci-
ale middag over Bevrijdingsdag, met 
films en interviews over die belang-
rijke dag in mei 1945. Vooral de in-
terviews met twee Aalsmeerders die 
de oorlog en bevrijding meemaak-
ten op volwassen leeftijd zorgden 
voor een zeer geslaagde middag. 

Verhalen maken indruk
Voor Nel Verbeek-Hulsbos en Adri-
aan Kamerman, respectievelijk 95 
en 98 jaar oud, behoort de oor-
logstijd tot een ver verleden. In ja-
ren dan, want hoewel op leeftijd, 
zijn hun beider herinneringen aan 
die tijd nog zeer levendig. Intervie-
wer Theodore van Houten vroeg hen 
of de oorlog de belangrijkste tijd in 
hun leven was geweest. Voor beiden 
was een volmondig ‘ja’ hierop het 
antwoord. Dat de bezetting een tijd 
is geweest die nog zo helder voor 
de geest gehaald kan worden, is na-
tuurlijk niet vreemd als je bedenkt 
dat de twee negentigers een niet 
ongevaarlijke rol hebben gespeeld. 
Of ‘rol’... eigenlijk rolden ze in die si-
tuatie. Wie naar hun verhalen uit die 
tijd luistert, schrijft ze veel moed toe. 
Zelf zien ze het waarschijnlijk niet 
zo. Ze volgende gewoon hun hart en 
deden wat in hun ogen goed was. 
Zo was Nel de vrouw van Huib Ver-
beek, die in het verzet zat. Bij hen 
thuis werd het toen illegale Trouw 
gestencild, geen ongevaarlijke klus! 
Zeker omdat in diezelfde tijd een 
Duitse officier ingekwartierd was. 
Dat leverde bizarre taferelen op 
toen een Engelse soldaat ook in het 
huis aanwezig was. “Ik kwam hem 
tegen op de trap en zei maar ‘als-
jeblieft niks zeggen, niks zeggen’.” 
Ook voor Adriaan Kamerman was 
het een spannende tijd. Hij was tij-
dens de oorlog bevriend met huis-
dokter Oei, een bekende naam voor 
velen die de oorlog nog mee hebben 
gemaakt. Oei zette zich ook in voor 
de ondergrondse en verspreidde het 
dagblad, net als Adriaan. Hij was 
ook bij de illegale lijkschouwing op 

de vermoorde Mossinkoff, in febru-
ari 1945. Oei voerde die schouwing 
uit. Was dit bekend geworden bij de 
Duitse bezetter, dan had dat onge-
twijfeld op represailles gestaan. 

Verstopt
Ook de razzia’s die de Duitsers hiel-
den staan de geïnterviewden nog 
bij. In de meeste gevallen waren 
de mannen, als de bezetter op de 
deur klopte, allang de achterdeur 
uit en het land ingerend. Ook Adri-
aan heeft zich kunnen verstoppen. 
Nog een hachelijk avontuur trou-
wens want hij rolde zich in materi-
aal dat om hem heen sloot als zodat 
hij onzichtbaar was. Beiden kwa-
men de moeilijke tijd toch redelijk 
goed door. 
Het is wonderlijk hoe je tijdens 
zo’n toch wel beangstigende peri-
ode overeind kan blijven. Daar zal 
de Aalsmeerse nuchterheid onge-
twijfeld mee te maken hebben ge-
had. Men zegt altijd dat praten helpt 
maar dat is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. De geïnterviewden van 
maandagmiddag bleken wel goed 
en toch ook wel nuchter over de ge-
beurtenissen van 1940-1945 te kun-
nen praten. Wat ook duidelijk naar 
voren kwam is dat verhalen uit het 
Aalsmeer van die tijd een aandach-
tig luisterend oor hebben. De oude-
ren in de zaal, waarvan een deel de 
oorlog bewust meemaakte, waren 
zeer geboeid. Ook de bevrijdings-
films zorgden voor veel herken-
ning. De feesten en vlaggenslingers 
in de straten van het dorp, het in-
halen van de Canadezen, maar ook 
het vertrek van de laatste Duitsers 
is op beeld vastgelegd. Aalsmeer 
krabbelde weer op, stapte op over-
gebleven fietsen en haalde de radio 
weer tevoorschijn. Hoewel de beel-
den aan kwaliteit hebben ingeboet, 
zijn de films nog steeds indrukwek-
kend. Dat vond ook de zaal die he-
lemaal meeleefde. Zelfs namen 
werden hardop genoemd: “Oh, dat 
is Schouten” en “daar heb je dok-
ter Oei”, feestend de bevrijding vie-
rend met saffie in zijn mondhoek. 
Het zou zo maar kunnen dat, als vol-
gend jaar weer zo’n speciale Bevrij-
dingsmiddag wordt georganiseerd, 
dan zelfs de bovenzaal van de Oude 
Veiling te klein is.

Bloemenhandel wil soort 
Jamie Oliver voor sierteelt
Aalsmeer - De sierteeltsector wil 
een tv-beroemdheid introduceren 
om consumenten te laten zien hoe 
zij zélf gemakkelijk boeketjes en an-
dere creaties met bloemen en plan-
ten kunnen maken. Een soort Ja-
mie Oliver voor de bloemen, naar 
het voorbeeld van die bekende Brit-
se chefkok. Het is een van de vijf in-
novatieprojecten waarmee branche-
organisatie VGB van de groothan-
del in bloemen en planten aan de 
slag gaat.
Jamie Oliver toonde in tv-program-
ma’s aan hoe met eenvoudige in-
grediënten in dito keukens smaak-
volle gerechten zijn te bereiden. Hij 
groeide uit tot een voedingsicoon en 
heeft inmiddels vijftien restaurants, 
waar kansarme jongeren tot kok 
worden opgeleid. Een vergelijkba-
re coryfee voor bloemen kan de ver-
koop daarvan stimuleren, verwacht 
de VGB (Vereniging van Groothan-
delaren in Bloemkwekerijproduk-
ten). Het idee is afkomstig van bloe-
menexporteur Bert Heemskerk jr. in 
Rijnsburg.
De brancheorganisatie heeft uit de 
innovatieagenda voor de bloemen-
handel vijf concrete projecten gese-
lecteerd die van belang zijn voor de 
totale sierteeltketen. 
Een uit handelaren en vertegen-
woordigers van veiling FloraHol-
land, promotieorganisatie Bloemen-
bureau Holland en LTO Groeiser-
vice (kwekers) bestaande begelei-
dingscommissie heeft de projecten 
kritisch beoordeeld en ermee inge-
stemd. 
De coördinatie is in handen van pro-
jectbureau VGB Trade Services, dat 
en subsidie van 400 duizend eu-

ro van het Productschap Tuinbouw 
heeft ontvangen.

Veiling op ander tijdstip
Alle projecten zijn direct of indirect 
gericht op logistieke verbetering in 
de afzetketen. Zoals het onderzoek 
naar de mogelijkheden om op ande-
re tijdstippen dan vroeg in de och-
tend te gaan veilen. “Het doel daar-
van is aan de logistieke eisen van de 
steeds meer vraaggestuurde keten 
te kunnen blijven voldoen. Maar er 
speelt voor de branche ook een so-
ciaal motief mee. Vooral hoger op-
geleide medewerkers voor bijvoor-
beeld inkoopafdelingen zijn steeds 
minder bereid om vier ur ‘s morgens 
op te staan. Dat is funest voor onze 
bedrijven”, zegt manager Anton Bril 
van het VGB projectbureau.
Onder de naam ‘Florilog Regie’ wil 
de handel streven naar de ontwik-
keling van clusters in het buiten-
land, in de vorm van trade parcs, om 
daar export én lokale productstro-
men (vooral planten) te kunnen re-
gisseren. Van zo’n cluster zouden 
veiling, vervoerders, handelaren en 
toeleveranciers deel moeten uitma-
ken. Een vijfde project betreft ef-
fectieve ketencommunicatie. Daar-
bij gaat het om koppeling van al-
lerlei (van producenten afkomstige) 
informatie aan nieuwsbrieven met 
aanbiedingen van handelaren, zo-
als verzorgingstips, gegevens over 
de kwekers, enzovoort. De VGB is 
de brancheorganisatie van de bin-
nenlandse, exporterende en impor-
terende groothandel in bloemen en 
planten. Haar leden vertegenwoor-
digen 65 procent van de omzet in 
die bedrijfstak.

Introductie van Tropicana 
bij TFA een succes
Amstelveen - TFA introduceer-
de tijdens de veiling van maandag 
5 mei de roos Tropicana van Oseri-
an Innovation uit Naivasha in Kenia. 
Gedurende de veiling werd Tropi-
cana voor het eerst geveild als ‘im-
port roos’. Jaen-Paul Houweling van 
de firma Thermex B.V. uit Naaldwijk 
drukte als tweede voor de hoogste 
prijs per steel. 
Thermex B.V. heeft zich gespeciali-
seerd als inkoper van supermarkten 
in Frankrijk. Johan Splinter, koper 
van de Agora groep en op de Hol-
landse veilingen beter bekend als 
Floris, kocht de meeste stelen. Ago-

ra heeft eigen Cash & Carry onder-
nemingen in België (13) en Frankrijk 
(7). Beide kopers kregen van TFA 
een slagroomtaart. 
Tropicana is een soort welk ge-
heel nieuw door Oserian Innovation 
in Kenia wordt gekweekt. Tropica-
na van veredelaar Van Kleef Kenya 
Ltd. uit Naivasha is een tweekleuri-
ge roos waarbij de rode kleur prach-
tig overloopt in het geel. 
De grote knopmaat en een lang 
vaasleven dragen bij aan het ver-
wachtingspatroon van een sterk 
soort. De Tropicana zal dagelijks bij 
TFA worden aangevoerd.

Assertiviteit voor mannen
Amstelveen - Op 15 mei start bij 
Vita, welzijn en advies een cursus 
Assertiviteit voor Mannen. De cur-
sus bestaat uit elf bijeenkomsten in 
Amstelveen op donderdagavond van 
19.30 tot 21.30 uur. De cursus laat 
mannen zich meer bewust te wor-
den van eigen kracht en (on)-mo-
gelijkheden. Dit om te leren om voor 
zichzelf op te komen en tegelijker-
tijd anderen daarbij in hun waarde 
te laten, zowel in privé- als in werk-
situaties. Ook van mannen wordt er 
in deze tijd veel gevraagd op allerlei 
verschillende gebieden en in aller-
lei verschillende rollen, dat kan voor 
onzekerheid zorgen. Wanneer sterk 
en stoer, wanneer laat je (meer) het 
gevoel spreken, hoe kies je daarin je 

eigen weg, hoe vind je de eigen ba-
lans tussen geven en nemen, tus-
sen energie voor privé en werk, tus-
sen flink zijn en doorgaan, stilstaan 
bij jezelf? En: hoe ga je om met al 
die keuzes, die je iedere dag weer 
maakt en moet maken in het con-
tact met anderen?
Over al die aspecten wordt in de 
groep gesproken, door met elkaar 
ervaringen uit te wisselen en te le-
ren hoe het ook anders zou kunnen.
De kosten van deelname zijn 25 eu-
ro. Voor opgave en of verdere in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met: Vita, welzijn en advies,
Kees Verhoeven, maatschappe-
lijk werker: tel 0297-562955 of 020-
5430430.

Actie project Brazilië 
een groot succes
Bovenkerk - Mede door de steun 
van ‘Wilde Ganzen’ is het bedrag 
van Capão Bonito 15.000 euro, be-
nodigd voor het project ‘beveili-
ging’ in Capão Bonito, Brazilië bin-
nen een zeer korte tijd gerealiseerd. 
Dank gaat uit naar eenieder die de-
ze aktie heeft gesteund. Vooral pa-
ter Henk Helsloot is enorm ingeno-
men met het resultaat, waardoor hij 
in staat wordt gesteld om al die kin-
deren die aan zijn hoede zijn toe-
vertrouwd, te beschermen. De ak-
tie, die op 2 maart jongstleden start-
te met een Braziliaanse Eucharis-
tieviering in Bovenkerk, kende een 
bliksemstart met een deurcollecte 
die al 1.710 euro opbracht plus een 
donatie van het in Bovenkerk wel-
bekende PAWI-fonds van 3.000 eu-
ro. Door deze drukbezochte viering 
en de aandacht in de plaatselijke 
weekbladen kwamen er nog giften 
binnen van vele donateurs, waar-
onder u, waarvoor nogmaals harte-
lijk dank. Binnen 8 weken is daarna 
het geweldige bedrag van 9.600 eu-
ro bereikt waarna Wilde Ganzen de 
opbrengst vermeerderd heeft met 
70 procent . Hierdoor wordt het mo-

gelijk de veiligheid van de kinderen 
op het sociale centrum te waarbor-
gen, door middel van een toegangs-
poort met wachtpost en een solide 
hekwerk om het terrein. Ook de Bra-
ziliaanse overheid raakt langzaam 
maar zeker overtuigd van het nut en 
de resultaten van het werk voor de 
jeugd in Capão Bonito; onlangs is al 
materiaal voor de bouw en inrich-
ting van een computerschool toege-
zegd waar in de toekomst onderwijs 
gegeven kan gaan worden aan kin-
deren en hun ouders. 
De Stichting Handreiking over Oce-
anen gaat u ook in de toekomst via 
onder andere de media op de hoog-
te houden van de vorderingen van 
de werkzaamheden van pater Henk 
Helsloot. U kunt ook via de websi-
te www.handreikingoveroceanen.nl 
de laatste ontwikkelingen volgen. 
Pater Henk Helsloot zal na verwe-
zenlijking van het project ‘beveili-
ging’ en de ‘computerschool’ zeker 
weer nieuwe plannen ontwikkelen, 
en ook dan hoopt de stichting weer 
een beroep te mogen doen op uw 
solidariteit, interesse en broodno-
dige steun.

Kies de juiste vispas!
Aalsmeer - De visregels zijn sinds 
1 januari 2007 veranderd. Als men 
gaat vissen heeft men een vispas 
nodig. Deze vervangt de oude sport-
visakte en grote vergunning. Jon-
gens en meiden van 13 jaar en jon-
ger mogen nog zonder vispas de 
hengel uitgooien, maar ook hier-
voor gelden andere regels. Er mag 
uitsluitend met één hengel gevist 
worden met aangewezen aassoor-
ten onder begeleiding van een vol-
wassene die in bezit is van de juis-
te vispas. In de overige wateren zo-
als in de sierwateren van Aalsmeer 
mag de jeugd (tot 13 jaar) vissen 
met twee hengels en aangewezen 
aassoorten, en of met één hengel 
op roofvis.Jongens en meiden van 
14 jaar en ouder moeten ook een 

vispas aanschaffen. Men vist ten 
hoogste met twee hengels en aan-
gewezen aassoorten, en of met één 
hengel op roofvis.
Bij de vispas hoort de lijsten van vis-
wateren waar men wel en waar niet 
mag vissen. Voor het vissen op de 
Westeinderplas en het Zwanenmeer 
dient men lid te zijn van AHV Vis-
lust.
 
Kleine vispas
Met de kleine vispas kan men niet 
vissen in deze omgeving, zelfs niet 
op de Westeinderplas, daar dient 
men lid te zijn van AHV Vislust. Voor 
informatie over de vispas kunt u 
contact opnemen met Loek Pieterse 
tel. 0297-322187 of per e-mail vis-
lus@xs4all.nl

10 Jaar Sportief Wandelen
Amstelveen - Precies 10 jaar ge-
leden werd er gestart met Spor-
tief Wandelen in het Amsterdamse 
Bos. Dit jubileum werd op passen-
de wijze gevierd. Dit keer niet met 
een wandel-conditietraining, maar 
met een natuurwandeling rondom 
De Poel onder leiding van drie gid-
sen van het IVN. De prachtige na-
tuurfilm van deelnemer Willem Ter 
Voert sloot daar goed bij aan. De ge-
zellige middag werd afgesloten met 
een proost op de toekomst, want na 

10 jaar gaat hetzelfde sportteam van 
toen nog steeds met veel plezier op 
pad met de deelnemers. Iedereen 
die een uur kan wandelen kan de-
ze conditietraining op eigen niveau 
meedoen. Tot eind juni is er de mo-
gelijkheid met een gratis les kennis 
te maken met sportief wandelen on-
der leiding van een ervaren sport-
leiding. Start op dinsdagmorgen bij 
buurthuis Noorddamcentrum in Bo-
venkerk om 13.00 uur. Voor inlich-
tingen: 06-10814589.

Bridgevereniging De Kwakel
Paar Egberts-Lauwers één
De Kwakel - Echt druk was het niet 
in Dorpshuis De Quakel op don-
derdag 24 april bij aanvang van de 
tweede zitting van de tweede lad-
dercompetitie. Slechts 33 paren be-
volkten de zaal, de rest was afwe-
zig wegens vakantie of om minder  
feestelijke redenen. De wel aan-
wezige paren werden geconfron-
teerd met een storing in de com-
puter, waardoor wedstrijdleider 
Cor genoodzaakt was zijn tijdelij-
ke bridgepartner Joop de Jong de 
eerste twee speelronden te koppe-
len aan de helft van de in die ronde 
helaas ‘stilzittende’ paren. (die stil-
zit kon niet voorkomen worden om-
dat één paar op het allerlaatste mo-
ment verstek moest laten gaan en er 
geen tijd was een invalpaar aan te 
trekken.) Cor kon zodoende zelf de 
computerstoring oplossen. Joop en 
zijn twee inval-invallers kweten zich 
duchtig van hun taak en zij bouw-
den in de eerste twee ronden een 
dusdanige voorsprong op, dat Cor 
dit samen met Joop in de resteren-
de vier ronden nooit meer kon ver-
knallen. Eindresultaat van dit alles 
was dus een eerste plaats voor paar 
de Jong-Hendrix met 63%. Echtpaar 
van Vliet vormde deze avond ook 
aan de bridgetafel een paar en dat 
liep verrassend goed af: twede met 
62,5%. Paar Moller-Koestal behaal-
de de derde plaats met 61,5%. Paar 
Fernhout-Houtman scoorde exact 
25% en daarmee viel hen de slotpo-

sitie in de A lijn ten deel. In de B lijn 
toonde echtpaar van Nieuwkerk aan 
dat een tijdelijk fysiek ongemak een 
scherpe geest niet in de weg be-
hoeft te staan. Met 61,3% bewezen 
zij weer terug te zijn op hun oude 
niveau en met deze score lieten zij 
de rest van het veld de hielen zien. 
Echtpaar Bader scoorde 60% en 
hiermee werden zij tweede met een 
voorsprong van 0,4% op nummer 
drie, paar Karlas-Verhoef. Echtpaar 
Kniep scoorde nog bijna 38%, maar 
hiermee konden zij toch de twaalf-
de en dus laatste plaats niet ontlo-
pen. In de C lijn staat echtpaar van 
der Post aan de kop van de ranglijst. 
Deze keer verrasten zij eerst de aan-
wezigen met een lekkere cake en 
daarna lieten zij zien dat de inzin-
king van vorige week echt een goe-
de reden had gehad. Met bijna 60% 
zetten zij dit weer recht. Paar Koot-
Voorn deed prima mee met 58,33% 
en paar Boerlage-Brockhoff verrast-
te eveneens met 54,7%, goed voor 
positie nummer drie. Paar Maar-
schalk-Schijf nam met iets meer dan 
40% de altijd vermeldenswaardige 
laatste plaats in. In de totaalstand 
staat paar Egberts-Lauwers hele-
maal bovenaan, gevolgd door paar 
Bosboom-van Vliet. Beide paren zijn 
echter één avond afwezig geweest, 
waardoor de stand een wat verte-
kend beeld geeft, maar voorlopig 
staan ze daar toch maar. Er zijn nu 
nog vier rondes te gaan.  
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FloraHolland tevreden 
over jaarcijfers 2007
Aalsmeer - Voorafgaand aan de 
presentatie van de jaarcijfers 2007 
van Bloemenveiling FloraHolland 
nam de redactie afgelopen dinsdag 
6 mei deel aan een rondleiding in 
het immense veilingcomplex van de 
vestiging Aalsmeer waar het er op 
de werkvloer nogal hectisch aan toe 
ging. Niet zo vreemd met de Moe-
derdag voor de deur en ook in de 
diverse veilingzalen was het een 
drukte van belang. De aanvoer, het 
verdeelproces en een kijkje bij de 
Aalsmeer Shuttle werpen toch een 
ander licht op het kopen van een 
bos bloemen in de winkel of kiosk. 
Met deze indrukken nog op het net-
vlies werd de ruimte binnengestapt 
waar de persconferentie zou plaats-
vinden en perswoordvoerder Adri-
enne Lansbergen ‘het journaille’ 
stond op te wachten.

Groei in 2007
Het openingswoord werd gevoerd 
door bestuursvoorzitter Gerrit Ra-
vensbergen en na hem ging finan-
cieel directeur Erik Leeuwaarden in 
op de resultaten van 2007 en alge-
meen directeur Timo Huges richtte 
vervolgens het vizier op het onder-
nemend perspectief. 
De jaarcijfers van FloraHolland zijn 
goed, zo wordt geconstateerd. Bij 
min of meer stabiele aanvoer van 
bloemen en planten was sprake van 
omzetgroei door een goede prijs-
vorming. Via de klokken op de zes 
vestigingen (Aalsmeer, Naaldwijk, 
Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk en Eel-
de) en door bemiddeling verhandel-
de de fusiecoöperatie voor ruim vier 
miljard euro bloemen (een stijging 
van 4,4 procent) en planten van le-
den en/of aanvoerders. Exporteurs, 
(groot)handelaren, bloemisten en 
supermarkten kochten bij FloraHol-
land in 2007 zo’n 11 miljard snijbloe-
men en 1,2 miljard kamer- en tuin-
planten en 2007 was een prima jaar 
voor bloemenveiling FloraHolland. 
Het ziekteverzuim daalde van 7,4 
naar 5,4 procent. Er werd commer-
cieel en financieel goed gedraaid en 
een succesvol fusietraject werd af-
gesloten. 
Op 1 januari 2008 was de fusie tus-
sen Bloemenveiling Aalsmeer en 
FloraHolland een feit en algemeen 
directeur Timo Huges heeft gecon-

stateerd dat de integratie in een or-
ganisatie soepel verloopt. Financi-
eel directeur Erik Leeuwaarden stel-
de vast dat de toekomst een wis-
selend beeld toont. “Het verleden 
leert dat economische groei goed 
is voor de sierteeltsector en op de 
Europese markt is geen sprake van 
recessie. Wel zien we een risico in 
de dreigende inflatie. Verder heb-
ben de koersverhoudingen tussen 
euro, dollar en pond gezien het in-
ternationale karakter van de sector 
voor Nederlandse telers een nega-
tief concurrentie-effect.”

Logistieke stromen faciliteren
Met het wereldwijde aanbod, be-
schikbaar via de 39 klokken en de 
bemiddelingsorganisatie FloraHol-
land Connect, is fusieorganisatie 
FloraHolland marktleider op de we-
reldmarkt. Om de nationale en in-
ternationale productie te binden 
is en goede logistieke aanvoerke-
ten essentieel. FloraHolland werkt 
daaraan op meerdere fronten. Met 
koelfaciliteiten in bijvoorbeeld Ke-
nia, het consolideren van lucht-

vracht, de verdere uitrol van trac-
king & tracing (het volgen en op-
sporen van bijvoorbeeld vrachtau-
to’s of goederen), onderzoek naar 
bewaartechnieken en het mede-
ontwikkelen van een logistiek volg-
systeem via internet ondersteunt 
FloraHolland de nationale en inter-
nationale aanvoerders van bloemen 
en planten. 
Ook de distributieprocessen binnen 
de zes vestigingen worden voortdu-
rend verbeterd. 
De achterblijvende infrastructuur in 
de regio’s rond de vestigingen leidt 
tot steeds meer verkeersconges-
tie. FloraHolland werkt in de Green-
ports Nederland actief mee aan vi-
sieontwikkeling voor de tuinbouw in 
2040. De Greenports dringen aan 
op concrete afspraken tussen over-
heid en bedrijfsleven over mobili-
teit en logistiek, regelgeving, duur-
zaamheid, onderwijs en ruimtelijke 
ordening. 

Ambitieus
FloraHolland heeft een ambitieus 
investeringsprogramma. Zowel in 

2007 en 2008 als de komende ja-
ren investeert FloraHolland in han-
delshuisvesting. Schaalvergroting in 
de keten gaat gepaard met de vraag 
naar meer ruimte voor de handel. 
In 2008 wordt fors geïnvesteerd (86 
miljoen euro) in onder meer Trade 
Parc Westland Venus (Naaldwijk) 
en de locatie Oost op de vestiging 
Aalsmeer. Bij exportvestiging Rijns-
burg werd in 2007 het Logistiek Plan 
Rijnsburg afgerond. 
Ook op de regionale vestigingen 
(Venlo, Bleiswijk en Eelde) wordt 
veel geld en energie gestoken in 
huisvesting van en dienstverlening 
aan klanten. Dit jaar staat de ont-
wikkeling van een uniforme stapel-
wagen als transportmiddel in de ke-
ten op stapel. In de ledenvergade-
ring van 29 mei, waar de jaarcijfers 
ter goedkeuring liggen, beslissen de 
coöperatieleden ook over de inves-
tering in stapelwagens. Uniforme-
ring van de kar kost de komende ja-
ren 80 miljoen euro (netto 68 mil-
joen euro). 
Een uniforme stapelwagen draagt 
bij aan ketenkostenbeheersing door 
standaardisatie. 

Virtueel veilen
Virtualisering van de sierteeltsec-
tor heeft de afgelopen jaren een 
behoorlijke vlucht genomen. Ke-
tenpartijen wisselen digitaal steeds 
meer gegevens uit. De fysieke lo-
gistiek wordt losgekoppeld van de 
prijsvorming waardoor kosten lager 
worden en inkoopmogelijkheden 
groter. Met de verdere uitrol van sy-
stemen, zoals Kopen op Afstand en 
Klokservice.nl stimuleert FloraHol-
land de efficiency in het verkoop-
proces. Dat geldt ook voor vernieu-
wingen zoals de pilot FloraHolland 
Etrade. Via Kopen op Afstand kan 
de klant vanaf een locatie binnen 
of buiten de veilingcomplexen mee-
bieden op de klokken. 
Ook beeldveilen, waarbij het fysie-
ke product niet langer in de veiling-
zaal komt, groeit spectaculair. Zo’n 
40 procent van alle bloemen wordt 
inmiddels op basis van informatie 
- dus zonder het fysieke product te 
zien op de verkoopplek - verkocht. 
De nieuwe coöperatie FloraHol-
land biedt telers en klanten een net-
werk van zes vestigingen (Aalsmeer, 
Naaldwijk, Rijnsburg, Venlo, Bleis-
wijk en Eelde), één landelijk opere-
rende bemiddelingsorganisatie (Flo-
ra Holland Connect) en een centraal 
aangestuurde afdeling Import. Bij 
FloraHolland werken 4.500 mede-
werkers en de jaaromzet is ruim 4 
miljard euro.

Door Jan Peterse.

Enthousiasme voor deelname 
aan ‘Aalsmeer Roest Niet’
Aalsmeer - Aalsmeer heeft er 
een nieuw jaarlijks evenement bij: 
Aalsmeer Roest Niet. Op zondag 6 
juli wordt de eerste editie van de-
ze toerrit met klassieke voertui-
gen verreden. Gedurende de mid-
dag worden de deelnemende au-
to’s en motoren ‘tentoongesteld’ in 
Aalsmeer Centrum. Aalsmeer Roest 
Niet wordt georganiseerd door de 
Stichting HiBRA en Winkeliers Ver-
eniging Aalsmeer Centrum. 

Na de bekendmaking van het eve-
nement in de lokale pers stromen de 
aanmeldingen binnen. Het grootste 
aantal inschrijvingen tot nu toe be-
staat uit ‘youngtimers’, auto’s en mo-
toren uit de jaren zestig en zeventig. 
De oudste auto is een echte klassie-
ker, een Austin Seven Chummy uit 
1926. De reacties van de Aalsmeer-
se deelnemers zijn uiterst positief, 
variërend van “geweldig initiatief, 
hartstikke leuk” tot “fantastisch dat 
er in Aalsmeer iets wordt georgani-
seerd voor klassieke voertuigen”.

Maarse en Kroon
Uiteraard mogen op dit evenement 
de klassiekers van Maarse & Kroon 
niet ontbreken. De organisatie heeft 
inmiddels de toezegging ontvangen 
dat de Stichting Veteraan Autobus-

sen aanwezig zullen zijn met een 
aantal bussen van deze Aalsmeer-
se onderneming.

Inschrijven via website
De organisatie mikt op de deelname 
van minimaal tweehonderd klassie-
ke auto’s en motoren. Iedereen met 
een APK-goedgekeurd voertuig van 
vóór 1983 wordt van harte uitgeno-
digd om zich in te schrijven. Dit is 
mogelijk via de website: www.hibra-
aalsmeer.nl. 

In de ochtenduren wordt een toer-
rit verreden langs een aantal leu-
ke plaatsen in de regio. Vanaf circa 
13.30 uur worden de oldtimers op-
gesteld in Aalsmeer Centrum. Hier 
kan het publiek de vele fraaie voer-
tuigen uitgebreid bewonderen. 

De horeca zorgt daarbij voor leu-
ke terrasjes en muziek. Ook is er 
een publiekswedstrijd. Gedurende 
de middag maakt een deel van de 
voertuigen een extra tochtje voor 
cliënten van de Stichting Dag van 
je Leven. 
Deze organisatie zet zich in om 
mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke handicap uit de re-
gio Aalsmeer de ‘dag van hun leven’ 
te bezorgen.

Bottelier heeft beste rode 
wijn van Nederland
Aalsmeer - In de nieuwe Wijngids, 
uitgegeven door de Consumenten-
bond, heeft de rode huiswijn van 
Bottelier de hoogste score behaald. 
Als enige van de 500 geteste wijnen 
kreeg de Caves d’Albret Cabernet/
Merlot het rapportcijfer 10. De Con-
sumentenbond koopt zelf de wijnen 
in de vestigingen van de Nederland-
se winkelketens. Vervolgens worden 
de wijnen geproefd door panels van 
‘regelmatige’ wijndrinkers waar-
onder vinologen. Daarnaast wor-
den alle wijnen in een laboratori-
um geanalyseerd. Op beide onder-
delen behaalde Caves d’Albret een 
10.  Met name op het aspect smaak 

was het aantal wijnen dat meer dan 
een 9 kreeg. beperkt.
“Juist omdat de smaak ook door de 
consumenten beoordeeld is, ben ik 
erg blij met deze uitslag”, aldus de 
Bottelier van Kommer Baardse in de 
Dorpsstraat. “Uiteindelijk zijn zij het 
die onze wijnen kopen”. De test zal 
beslist veel aandacht trekken. Daar 
haakt Bottelier graag op in met een 
aanbieding. Zie daarvoor de specia-
le advertentie elders in dit blad.
Toevallig komt de Wijngids uit tijdens 
een actie waarbij consumenten, bij 
aankoop van Caves d’Albret, kunnen 
sparen voor een gratis jaarabonne-
ment op de glossy En France.

Hornmeer viert 40-jarig 
bestaan met feestweek
Aalsmeer - Van 20 tot 24 mei is 
het feest in de Hornmeer. De wijk 
Hornmeer bestaat dit jaar 40 jaar. In 
1968 werden de eerste huizen op-
geleverd van de toen nieuwe wijk 
Hornmeer. Nu 40 jaar later is de 
wijk nog steeds een geliefd deel van 
Aalsmeer met mooie huizen, brede 
straten en veel groen.
De wijkraad Hornmeer wil dit jubi-
leum niet ongemerkt voorbij laten 
gaan, en organiseert daarom in sa-
menwerking met de buurtverenin-
ging een feestelijke week van 20 tot 
24 mei. 
Alle Hornmeerders hebben inmid-
dels een uitnodiging in de bus ge-
had met het programma. Dank-
zij subsidie van Woningbouwver-
eniging EigenHaard en Wijkge-

richt werken van de gemeente zijn 
er festiviteiten voor alle leeftijden. 
Zo staat een speurtocht op het pro-
gramma, evenals een disco, kaart- 
en bingoavonden en een feestavond 
ter afsluiting. Voor enkele van de-
ze activiteiten moet men zich van 
te voren opgeven door middel van 
de antwoordstrookjes bij de uitno-
digingen.
Dinsdag 20 mei wordt de week 
geopend met een receptie in het 
buurthuis Hornmeer voor buurtbe-
woners en genodigden. Daar is ook 
een fototentoonstelling te zien over 
de geschiedenis van de Hornmeer. 
De wijkraad hoopt dat zoveel mo-
gelijk Hornmeerders met elkaar het 
40-jarig bestaan van de wijk zullen 
vieren.

Helpende handen zijn welkom
Schilderen van schutting 
door Leontien gestart!
Aalsmeer - Het schilderen van de 
schutting om het braakliggende 
bouwterrein in de Zijdstraat is be-
gonnen. Wie mee wil helpen, kan 
onder leiding van Leontien Zethof 
de kwast ter hand nemen. Ieder-
een mag komen helpen, ervaring is 
niet nodig! De kunstenares Leontien 
Zethof uit Kudelstaart en een groep 
vrijwilligers gaan de houten bouw-
schutting voorzien van Aalsmeerse 
taferelen. Haar werk zal tot najaar 
2009 het straatbeeld bepalen. 
In april hebben graffitikunstenaar 
Sander Bosman en vrienden de zes-

tig meter lange schutting tijdelijk 
versierd met graffitikunst. Twee van 
deze kunstwerken vielen erg in de 
smaak bij winkeliers en bezoekers 
van de Zijdstraat. Er is daarom ook 
besloten deze te behouden. Zo ko-
men nieuw en oud bij elkaar. Net als 
in de Aalsmeer Centrum waar ou-
de en nieuwe panden in het straat-
beeld mooi samen gaan.
Heeft u zin om een paar uurtjes te 
komen helpen? Dan kunt u gewoon 
naar de schutting in de Zijdstraat 
komen. Leontien is dagelijks aan het 
werk van 9.00 tot 16.30 uur.

Leontien Zethof aan het werk in de Zijdstraat.

Meer bussen Connexxion 
Aalsmeer en Schiphol
Aalsmeer - Sinds zondag 4 mei 
heeft Connexxion de dienstrege-
ling in het gebied Amstelland en 
Meerlanden gewijzigd. In de mees-
te gevallen gaat het om andere ver-
trektijden en van een aantal lijnen 
wordt ook de route aangepast. Rei-
zigers richting de bloemenveiling in 
Aalsmeer en Schiphol kunnen straks 
nog vaker een bus pakken. 
Van Schiphol Plaza naar Schiphol 
oost: In de ochtendspits gaan meer 
ritten rijden naar Schiphol Oost. 
Vanaf Plaza rijdt elke twee tot vijf 
minuten een bus naar Stationsplein. 
Naar Zuideinde rijdt elke vijf minu-
ten een bus. Ook de lijnnummers 
zijn aangepast. Lijn 190 rijdt alleen 
nog tot Schiphol P40. Naar Schiphol 
Oost Stationsplein rijden de lijnen 
186, 191, 196 en 199. Alleen lijn 196 
rijdt nog door naar Zuideinde.
Van Schiphol Oost naar Schiphol 
Plaza: In de middagspits vertrekt 
tussen 15.00 en 16.30 uur elke vijf 
minuten een bus vanaf Schiphol 
Oost Zuideinde naar Schiphol Plaza. 
Vanaf Schiphol Oost Stationsplein 
vertrekken tot circa 18.00 uur in de 
avondspits extra bussen naar Schip-
hol Plaza.
Van Schiphol naar Uithoorn en Flo-
ra Holland Aalsmeer: In de vroege 
ochtend wijzigt de vertrektijd van 
de eerste bus van lijn 188 naar Uit-
hoorn. Deze rit vertrekt voortaan om 

5:08 uur vanaf Plaza. Een extra bus 
vertrekt om 5:34 uur vanaf Plaza. 
Beide ritten rijden in Aalsmeer via 
het terrein van de Bloemenveiling 
in Aalsmeer.
Op 9 december 2007 is Connexxion 
in Amstelland en Meerlanden gaan 
rijden volgens een nieuwe dienstre-
geling met daarin bijna 60 procent 
meer busritten dan voorheen. Deze 
dienstregeling werd goed ontvan-
gen door de reizigers. In sommige 
gevallen gaven reizigers Connexxion 
tips om de dienstregeling nog ver-
der te verbeteren. Bij de totstand-
koming van deze nieuwe dienstre-
geling is het merendeel van de tips 
gebruikt.
 

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 mei is er weer klaverjassen in  
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Ook u/jij bent welkom. De aanvang 
is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om 
een dinerbon van 25 euro. Het kla-
verjassen wordt begeleid door Floor 
van Engelen. 
Voor informatie is hij bereikbaar via 
06-10498893.

Voorjaarsboeket voor moeder
Aalsmeer - Van bloemen geven en bloemen krijgen wordt iedereen vrolijk, 
zeker als je ze krijgt van je eigen kinderen. “We hebben de mooiste bloemen 
voor mama uitgezocht, zo veel dat we ze bijna niet meer kunnen dragen.“
Rozen, zijn natuurlijk altijd goed. Speciaal voor moederdag hebben de kinde-
ren de rozen gecombineerd met Lelietjes van Dalen die nabijheid en vriend-
schap uitstralen en met Triteleia waarvan de bloemetjes allemaal hun eigen 
richting kiezen. Samen met de lelieachtige Gloriosa is het voorjaarsboeket he-
lemaal af.
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Inschrijven voor Waterrijck 
in Uithoorn mogelijk
Aalsmeer/Uithoorn - Op zater-
dag 26 april vond in de Thamer-
kerk te Uithoorn de nieuwbouw-
manifestatie plaats voor apparte-
menten in Legmeer West, Waterrij-
ck genaamd. Op deze zonnige dag 
was de aftrap van de verkoop van 
de twintig luxueuze villa-apparte-
menten. De appartementen komen 
te liggen op een schiereiland aan de 
rand van Uithoorn en hebben uit-
zicht op het omliggende groen. In 
het gebied komen een aantal eco-
logische zones, waaronder een wa-
terpartij van circa twee hectare, die 
naast de villa-appartementen is ge-
situeerd. Vanuit de woningen kan 
heerlijk gewandeld en gefietst wor-
den over de verschillende eilandjes, 
die met bruggetjes speels aan el-
kaar zijn verbonden. De villa-appar-
tementen hebben een luxe uitstra-

ling. Elke woning heeft zijn eigen 
verdieping en is ruim opgezet. Er 
is een grote woonkamer met open 
keuken en elke woning heeft drie 
slaapkamers. Daarnaast beschikt 
elk appartement over een riant ter-
ras. Op de begane grond is er zelfs 
een extra terras van 25 vierkan-
te meter en de penthouses hebben 
aan beide zijkanten een terras, wat 
een prachtig uitzicht over de omge-
ving biedt. Ook aan parkeergelegen-
heid is gedacht. Voor elke woning is 
er een parkeerplaats in de half-on-
dergrondse garage. Daarnaast be-
vinden zich rondom de complexen 
voldoende parkeerhavens. Geïnte-
resseerd? Inschrijven kan tot 16 mei 
bij Koop Lenstra Makelaars en EKZ 
Makelaars op het Praamplein. Hier 
zijn tevens de uitgebreide brochu-
re op te halen.

Zaterdag gratis een kopje 
koffie bij de Wereldwinkel 
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei is 
het weer World Fairtrade Day.  Over 
de hele wereld vieren op dezelfde 
dag producenten, Wereldwinkels 
en consumenten het bestaan van 
de eerlijke handel, met dit jaar als 
thema: ‘Fairtrade, het juiste klimaat!’. 
In Aalsmeer kunt u met droog weer 
kunt u genieten van een gratis kopje 
(h)eerlijke koffie of thee op het ‘kof-
fieterras’ voor de Wereldwinkel in de 
Zijdstraat. 
Voor de kinderen staat er limo-
nade klaar. Het is altijd gezellig in 
Aalsmeer Centrum op de zaterdag 
voor Moederdag.  Op het Raad-
huisplein is de Geraniummarkt, in 
de Zijdstraat braderie. In de Wereld-
winkel bent u aan het juiste adres 
voor een moederdagcadeautje. Bij-
voorbeeld een prachtig sieraad, een 
mooie sjawl, een leuke tas of lek-
kere chocola.  Met een cadeau uit 
de Wereldwinkel verrast u niet al-
leen uw vrouw of moeder, maar le-
vert u tegelijkertijd een bijdrage aan 
de ontwikkeling van de vrouwen in 
de derde wereld.  

Fairtrade, het juiste klimaat!
De producenten in ontwikkelings-
landen hebben de Wereldwinkels 
gevraagd dit jaar samen met hen 

aandacht te vragen voor het klimaat. 
Klimaat, klimaatverandering, han-
del en fairtrade hebben veel met el-
kaar te maken. Natuurlijk is het in-
ternationale klimaatbeleid een in-
gewikkeld onderwerp zonder mak-
kelijke oplossingen en zijn de We-
reldwinkels  geen milieubeweging 
maar een handelssysteem dat als 
doel heeft producenten te onder-
steunen in ontwikkelingslanden. Via 
fairtrade proberen de Wereldwinkels 
handel te drijven met een minimale 
impact op het milieu en een maxi-
male impact op armoedeverlichting 
en duurzame ontwikkeling. Het pro-
duct dat op World Fairtrade Day bij 
de Wereldwinkels centraal staat is 
gemaakt van oud papier: een gere-
cycled en klimaatvriendelijk product. 
Het zijn vazen, waxinelichthouders 
en schalen, gemaakt van papier van 
oude telefoonboeken, oude kranten 
of cadeauverpakkingen. Het is een 
secuur en arbeidsrovend werkje om 
de vazen te maken! 
Maar het resultaat mag er zijn: het 
zijn leuke, hippe producten die ook 
nog eens aansluiten bij de wens van 
steeds meer consumenten om duur-
zaam te kopen. De Wereldwinkel is 
op zaterdag 10 mei geopend van 
9.00 tot 17.00 uur. 

In Vietnam worden schalen van recycled papier geproduceerd. 

Blooming on Tour: Combi 
van bloemen en cultuur
Aalsmeer - Het weekend van Bloo-
ming on Tour van 20 tot 22 juni komt 
steeds dichterbij. Dit driedaagse 
bloemenevenement, op het nu nog 
braakliggende terrein van Green-
park Aalsmeer aan de Midden-
weg, wordt een groot festival met 
een divers programma. De komende 
maanden zal steeds meer bekend 
worden over dat programma. Bloe-
men vormen uiteraard het centrale 
thema van Blooming on Tour. Bloe-
men in vele verschillende en verras-
sende verschijningen. Zo zorgt vei-
ling FloraHolland voor een spraak-
makende presentatie van de bes-
te nieuwe producten van het jaar. 
Naast deelname van de sierteelt-
sector biedt Blooming on Tour ook 
tal van combinaties van bloemen 
en cultuur. Dit komt onder andere 
tot uiting in de fotowedstrijd ‘Com-
bi on Tour’. Daarnaast werken on-
geveer tien voormalige corsocomi-
tés gedurende het evenement aan 
arrangementen onder het thema 
‘Music is my first love’. Inspirerend 
en educatief zijn ook de modeltui-

nen die op het terrein worden aan-
gelegd en waar bezoekers zelf aan 
de slag kunnen om te leren tuinie-
ren. In het speciale Aalsmeer pavil-
joen zullen Aalsmeerse bedrijven en 
organisaties de toeristische en re-
creatieve kanten van Aalsmeer la-
ten zien. De komende maanden zal 
steeds meer bekend worden over dit 
spectaculaire bloemenevenement in 
Aalsmeer. Daarom houdt de orga-
nisatie belangstellenden graag op 
de hoogte met een speciale digita-
le nieuwsbrief. Deze verschijnt van-
af heden elke twee weken en is voor 
iedereen te bekijken op de website: 
www.bloomingontour.nl.

Zaterdag op radio
Aanstaande zaterdag 10 mei ver-
telt initiatiefnemer Ad Maars-
se van Blooming on Tour op Radio 
Aalsmeer over de voorbereidingen 
op het evenement. Hij doet dit in het 
culturele magazine dat is te beluis-
teren van 13.00 tot 14.00 uur. Radio 
Aalsmeer is te ontvangen op 99.0 
FM (kabel) en 105.9 FM (ether).

Notaris Mathijs van Gaalen (links) en voormalig notaris Kees Bakker (midden) 
overhandigen de cheque aan voorzitter Jan Broere van de Historische Tuin.

Historische Tuin ontvangt 
cheque van notariskantoor
Aalsmeer - Notariskantoor Bos-
wijk en Van Gaalen heeft eind april 
een cheque aan het bestuur van de 
Historische Tuin overhandigd. Deze 
handeling was het resultaat van de 
receptie die in februari plaatsvond 
ter gelegenheid van het afscheid 
van notaris Kees Bakker en het 
aantreden van notaris Mathijs van 
Gaalen. Bij de receptie waren de ge-
nodigden gevraagd om in plaats van 
cadeaus een donatie te geven voor 
de Historische Tuin. De keuze om de 
opbrengst van de receptie ten goe-
de te laten komen aan de Histori-
sche Tuin was voor Kees Bakker en 
zijn opvolger Mathijs van Gaalen 
snel gemaakt. Bakker zat ongeveer 
twaalf jaar in het bestuur van de 
Stichting Historische Tuin. Ook de 
nieuwe notaris heeft een band met 
‘de Tuin’, zo vertelde hij in het bijzijn 
van het voltallige stichtingsbestuur. 
“Mijn opa heeft hier vroeger nog op 
zijn knieën gezeten om te werken. 
Ik ging dan vaak met hem mee. Dan 
liepen we hier samen over de tuin 

en liet hij me alles zien.” 

Beduusd
Van Gaalen vond het daarom een 
leuk idee om iets voor de tuin te doen 
waar zijn opa ooit ook werkte. Bij de 
receptie hing ook een grote foto van 
zijn grootvader. Met het ingezamel-
de geld kon het notariskantoor een 
cheque ter waarde van 3.500 euro 
overhandigen aan Jan Broere, voor-
zitter van de Stichting Historische 
Tuin. Broere was blij verrast toen hij 
de cheque uit de envelop zag schui-
ven. “Wij vonden de geste al bijzon-
der, maar we zijn beduusd van het 
bedrag.” Het geld wordt gebruikt om 
het binnenplaatsje tussen het vei-
linggebouw en de kassen te over-
dekken. Door de overkapping in de 
vorm van een kas is het voor de His-
torische Tuin ook bij minder goed 
weer mogelijk om mensen te ont-
vangen. De fundering van de nieu-
we kas ligt al klaar. Mede dankzij 
het notariskantoor kan nu ook de 
uitvoering beginnen.

Geen afvalronde tweede 
pinksterdag in Aalsmeer
Rijsenhout - Op maandag 12 mei, 
tweede pinksterdag, zal De Meerlan-
den geen afval ophalen in Aalsmeer. 
Ook is de milieustraat in Rijsenhout 
gesloten. De ophaalronde van week 
20, 12 tot en met 16 mei, verschuift 
één dag. Dus het afval dat normaal 
op dinsdag wordt opgehaald, wordt 
volgende week een keer op woens-
dag opgehaald. Alle benodigde in-
formatie is ook op de afvalkalender 

te vinden. 
De Meerlanden maakt zich sterk 
voor meer recycling; afval dat ge-
scheiden wordt ingezameld, kan 
weer als grondstof worden herge-
bruikt. Veel afval bevat waardevol-
le materialen. Op deze manier zijn 
minder nieuwe grondstoffen nodig 
en draagt het bedrijf, samen met 
u, bij aan de vermindering van het 
broeikaseffect.

Sparen voor feestbeesten 
bij 40-jarige Hoogvliet
Aalsmeer - Hoogvliet is jarig! Dit 
jaar is het 40 jaar geleden dat de 
eerste Hoogvliet supermarkt ge-
opend werd. Het feest wordt uitge-
breid gevierd met alle klanten van 
de 57 Hoogvliet supermarkten. Gis-
teren, woensdag 7 mei, is de eerste 
feestfolder verschenen met fantas-
tisch feestvoordeel. Die dag wordt 
eveneens de aftrap gegeven voor de 
spectaculaire Feestbeesten spaar-
actie. Vanaf 7 mei kan de klant bij 
Hoogvliet sparen voor Feestbeesten: 
vrolijke sleutelhangers in de vorm 
van dierenkoppen. Er zijn zestien 
verschillende sleutelhangers met ie-
der een eigen geluid, van een pie-
pende muis tot een brullende leeuw. 
Klanten ontvangen bij iedere 15 eu-
ro aan boodschappen een Feest-
beesten punt. Wekelijks ontvangt 
men daarnaast bij speciale aanbie-
dingen één of meerdere extra gratis 
Feestbeesten punt(en). 
Bij inlevering van twee punten ont-
vangt de klant één feestbeest. De 

Feest Beesten actie duurt van 7 mei 
tot en met 17 juni. Klanten heb-
ben zes weken de tijd om alle zes-
tien verschillende Feestbeesten te 
bemachtigen. Bij Leon Leeuw, het 
brullende Feestbeest, zijn extra prij-
zen te winnen, zoals onder andere 
een Playstation®3 met spel, vakan-
tiewaardecheques en boodschap-
penkortingscheques. Alle informa-
tie over de spaaractie is te vinden 
op www.hoogvliet.com en natuur-
lijk in de winkels van Hoogvliet aan 
de Aalsmeerderweg en in de Beet-
hovenlaan. 
Op vrijdag 9 mei (de officiële jubile-
umdatum) is het de hele dag feest 
voor de consument in alle Hoogvliet 
supermarkten, met gratis taart voor 
iedereen. Op zaterdag 10 mei zijn er 
clowns in de winkels om de kinde-
ren te schminken. Alle winkels zijn 
voorzien van de speciale 40 jaar lo-
go’s, zodat de klanten in een feeste-
lijke omgeving hun boodschappen 
kunnen doen.

Drukte bij Pijnaker op de 
nationale auto beautydag
Aalsmeer - De nationale auto 
beautydag van ABS Pijnaker was 
zaterdag 19 april een groot succes. 
Al ruim voor openingstijd meldden 
de eerste klanten zich om hun auto 
extra aandacht te geven.
 “Het was gelukkig mooi weer en 
we hebben meer dan 100 scha-
de’s kunnen repareren”, vertelt Ko 
Pijnaker, directeur van Autoscha-
de Pijnaker. En hij vervolgt: “Je weet 
nooit precies wat je kunt verwach-
ten van zo’n dag, maar de opkomst 
was grandioos. Blijkbaar hebben we 
met onze aanbiedingen in de roos 
geschoten.”
Naast de aanbiedingen van de au-
to beautydag had Autoschade Pijn-
aker een geheel ingerichte beau-
ty en kapsalon,  waar de dames en 
heren verwend konden worden, en 
waar ook gretig gebruik van werd 
gemaakt. 
Ook aan de kinderen was ge-
dacht, want als auto mooi werd ge-
maakt konden ze zich vermaken op 
het springkussen en een ballon fi-
guur laten maken, de wijnproeve-
rij maakte het geheel kompleet. Al 
met al een heel gezellige dag waar 
ook hard gewerkt werd en de klan-
ten ook konden zien wat er allemaal 
voor komt kijken om een schade te 
herstellen.
Na eerdere lokale successen heeft 
de keten ABS Autoherstel nu met 
ruim 75 vestigingen door heel Ne-
derland uitgepakt. 
Op zaterdag 19 april zijn gezamen-
lijk, tegen scherpe actietarieven, 

ruim 5000 deukjes en honderden 
krasjes hersteld. Als het ter plaatse 
niet opgelost kon worden dan kon 
de klant een afspraak maken voor 
een later moment. De auto beauty-
dag is in Nederland uniek qua op-
zet.
 
Uitslag prijsvraag
De prijswinnaar van ‘Raad de scha-
de’ is mevrouw Sonja van Haastert 
uit Aalsmeer en zij heeft een beau-
ty pakket van ProTech gewonnen ter 
waarde van100 euro. Op maandag 
5 mei heeft zij de prijs in ontvangst 
genomen (zie foto).
ABS Autoherstel geldt als de groot-
ste en best gekwalificeerde groep 
schadeondernemers van Nederland. 
Met 90 vestigingen is autoherstel de 
kern van de activiteiten. 
In een dynamische markt antici-
peert ABS op de sturingsbehoefte 
van opdrachtgevers door het bieden 
van transparantie én greep op z’n 
processen. 
Het bundelen van de krachten van 
individuele ondernemers tot één na-
tionale keten ziet ABS als het ant-
woord op de behoefte van lease-
maatschappijen, fleetbedrijven, ver-
zekeraars en autorijders naar kos-
tenefficiënt en kwalitatief hoog-
waardig autoherstel door alle pro-
cessen heen. 
Basis voor haar activiteiten is de vi-
sie naast passie voor auto’s, vooral 
aandacht voor mensen te hebben. 
ABS Pijnaker is gevestigd aan het 
Schinkeldijkje 2  te Aalsmeer.

Aalsmeer - Ook dit jaar openen 
schoonheidsspecialiste Patricia van 
de Polder en nagelstiliste Debby 
Zondervan op donderdag 29 mei 
speciaal hun salon, Patricia Huid-
verbetering & All 4 Nails, voor Vi-
va la Donna Day. Na het succes van 
vorig jaar is dit de tweede keer dat 
Patricia en Debby zich aansluiten bij 
het landelijke initiatief. Viva la Don-
na Day is een evenement van de ge-
lijknamige Stichting Viva la Donna, 
en is bedoeld als ‘een ode’ aan vrou-
wen die door kanker zijn getroffen. 
Zij kunnen zich die dag gratis laten 
behandelen in tal van schoonheids-
, kap- en massagesalons in Neder-
land. Volgens Corinne de Haas, ini-
tiatiefneemster van de Stichting, is 
een dergelijk verwenmoment be-
langrijk in het proces van nazorg en 
herstel. Vorig jaar lieten volgens de 
Stichting 10.000 vrouwen zich be-
handelen bij één van de 900 bij Vi-
va la Donna aangesloten specialis-
ten. Ook bij Patricia Huidverbetering 
en All 4 Nails liep het storm. Ver-
deeld over de dag kwamen er twin-
tig vrouwen langs en er waren en-
kel positieve reacties te horen. “Wij 
hebben gemerkt dat je op zo’n dag 
zoveel kan doen met een klein ge-
baar”, vertellen Patricia en Debby. 
Patricia Huidverbetering richt zich 

sinds 2001 vooral op huidverbete-
ring. “Door de kankerbestrijden-
de behandelingen veranderd het li-
chaam en daarmee ook de huid”, 
legt Patricia uit. “Ik merk dat vrou-
wen daarover vaak veel vragen heb-
ben en tijdens de persoonlijke be-
handeling kan ik veel van die vragen 
beantwoorden.” Vrouwen die dit jaar 
een afspraak maken voor een be-
handeling kunnen een ontspannen-
de gezichtsbehandeling , of een uit-
gebreide spa manicure behandeling 
verwachten. “We willen mensen het 
gevoel van een weekendje weg aan-
bieden, in een behandeling van 45 
minuten. Het is voor deze vrouwen 
heerlijk om even in een andere we-
reld te zijn, vrij van alle zorgen”, be-
sluiten Patricia en Debby. Geïnteres-
seerden in een behandeling van 
Patricia en Debby kunnen voor 
meer informatie terecht op de web-
site www.vivaladonna.nl. Voor een 
afspraak kan rechtstreeks gebeld 
worden met Patricia Huidverbete-
ring, tel: 0297-366049 of www.patri-
ciahuidverbetering.eu. Tijdens Viva 
la Donna Day maakt het niet uit of 
vrouwen nog in het behandelings-
proces zitten, of ze klaar zijn met be-
handelingen of al genezen zijn. “Ie-
dereen is welkom”, aldus Debby en 
Patricia. 

Patricia en Debby speciaal 
open voor Viva la Donna Day

60 Jaar verkoop Israël producten
Aalsmeer - – Aanstaande zaterdag 
10 mei is het weer mogelijk om pro-
ducten uit Israël te kopen in gebouw 
De Schakel in de Cyclamenstraat. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur heet Isra-
elconsulente Diny Wichers iedereen 
van harte welkom. 
Het Israël producten centrum in Nij-
kerk bestaat zestig jaar en daarom 
zijn worden zaterdag diverse pro-
ducten tegen jubileumprijzen te 
koop aangeboden. 

De keuze is ruim. Er zijn verschillen-
de soorten wijn uit de Barkan, Isra-
elische sinaasappel of chocolade li-
keur, verzorgingsproducten met mi-
neralen uit de Dode Zee, (geur)-
kaarsen, thee uit Galilea, olijven, 
pretzels, kookboek, kaarsen, par-
fums en onder andere sieraden en 
kaarten. De moeite waard om een 
kijkje te gaan nemen. Voor meer in-
formatie kan gebeld worden naar 
020-6455530.
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Skeelertraining voor jeugd
Kudelstaart - Wil jij goed leren 
skeeleren en ben je tussen de 6 en 
12 jaar? Kom dan op dinsdagavond 
13 mei naar de skeelerbaan aan de 
Wim Kandreef. 
Je krijgt een leuke en goede trai-
ning van ervaren instructeurs van 
schaatsverenging VZOD. Je maakt 
spelenderwijs kennis met skeeleren. 
Er is één gratis proefles en daarna 
kost een abonnement 30 euro. Hier-
voor kan je elke dinsdagavond van 

18.45 tot 19.45 uur skeeleren. Het 
seizoen loopt van 13 mei tot en met 
16 september. Er is geen training in 
de vakanties van de basisscholen. 
Iedereen is welkom. Kom op iets wat 
rolt en met een helm naar de skee-
lerbaan. Als het regent gaat het niet 
door, de baan wordt dan glad. Wie 
nog vragen heeft, kan bellen naar 
Eline van der Zwaard, tel. 0297-
322487 of mailen naar elinevander-
zwaard@hotmail.com.

Dylan Huiskens derde bij 
sprintkampioenschap karten
Aalsmeer - Zondag 27 april is de 
tweede wedstrijd verreden in de 
strijd om het NK 4-takt sprint op de 
kartbaan van Spa-Francorchaps. Het 
was prachtig weer en er stonden 14 
rijders aan de start. De Aalsmeer-
se Dylan Huiskens, die dit jaar voor 
het eerst meedoet in de Cadet 160 
Rookie classe, heeft laten zien dat 

hij het karten al aardig onder de 
knie heeft. 
Werd hij in de eerste wedstrijd op 
23 maart te Emmen nog achtste, 
nu wist hij in drie rondes de der-
de plaats te behalen wat hem een 
prachtige beker opleverde. Op naar 
de volgende wedstrijd op 25 mei te 
Emsburen in Duitsland.

Ritmische gymnastiek sv Omnia 2000
Geslaagd 1ste Krokustoernooi 
Aalsmeer - Op zaterdag 26 april 
werd door SV Omnia 2000 het eer-
ste Krokustoernooi georganiseerd. 
Een toernooi voor het C niveau Rit-
mische Gymnastiek. Ruim 60 gym-
nastes uit het hele land namen deel 
aan deze wedstrijd. Alle gymnastes 
lieten twee oefeningen zien. Voor 
Omnia deden twaalf meisjes in vier 
verschillende categorieën mee, te 
weten Annelotte Vos en Josje Buren 
(1C), Christina Kok, Fabiënne Roof 
en Tina Anema (2C), Shirley van den 
Hoorn, Kiki du Pau en Kirsten Wa-
genaar (3C) en de jongste groep 
categorie 4C die bestaat uit Ro-
my Stokkel, Dominique Roof, Jas-
mijn Visser en Ilse Straathof. Twee 
meisjes van SV Omnia 2000 vielen in 
de prijzen. Annelotte Vos werd eer-
ste bij 1C en Kiki du Pau werd der-
de in 3C. Ze namen dus een mooie 
gouden en bronzen beker mee naar 
huis. Een mooie prestatie voor de-
ze twee meiden, maar ook de ande-
re meisjes kunnen trots terug kijken 
op een geslaagde wedstrijd waar-
bij iedereen goed heeft gepresteerd. 

Het was een zeer geslaagd Krokus-
toernooi waar ook de trainsters Ma-
ra van Eijk en Ingrid de Rooy terug 
kunnen kijken op mooie resulta-
ten. Hopelijk zal dit volgend jaar op-
nieuw georganiseerd worden.
Er gaat nu nog getraind worden 
voor de finale onderlinge wedstrijd 
die gepland staat op 24 mei ’s mid-
dags in Sporthal de Proosdijhal. De-
ze finale onderlinge wedstrijd is 
voor alle drie de niveaus van de se-
lectiegroepen, maar ook de recre-
atiegroepen zullen deze wedstrijd-
middag meedoen. Voor het A en B 
niveau staat het NK nog op het pro-
gramma welke is op 14 en 15 juni in 
Sporthal de Bloemhof te Aalsmeer. 
Ook dit toernooi wordt georgani-
seerd door SV Omnia 2000 .
Wilt u meer weten over Ritmisch 
Gymnastiek of wil uw dochter eens 
een les meedoen? Kijkt u dan op de 
website www.svomnia.nl of neem 
contact op met Monique Rom-
merts, tel. 0297-321553 of het Sport-
punt van SV Omnia 2000, tel. 0297-
322312.

Kindervakantie week al 
helemaal vol! 
Aalsmeer - Dat het zo snel zou 
gaan dat had de organisatie van de 
kindervakantie week niet verwacht, 
maar binnen een week tijd zit de 
kindervakantie week 2008 helemaal 
vol. 150 Jongens en meisjes hebben 
zich de afgelopen tijd ingeschreven 
om mee te doen aan de kinderva-
kantieweek! Afgelopen week wer-
den de laatste plaatsen vergeven 
en op dit moment zit de kinderva-
kantie week helemaal vol. De kin-
dervakantie week wordt elke laatste 
week van de zomervakantie georga-
niseerd voor kinderen in de leeftijd 6 
tot en met 12 jaar. De week staat ga-
rant voor een bomvolle week vol ac-
tiviteiten zoals het bouwen van hut-
ten, de zeskamp, een disco en heer-
lijk zwemmen. Wat er allemaal nog 
meer op het programma staat, blijft 
vooralsnog een verrassing,  maar 
zeker is dat Kim, Yvonne en de vrij-
willigers weer een leuke, actieve en 
gezellige week in petto hebben! De 
week vindt plaats van maandag 4 
tot en met vrijdag 8 augustus en de 
locatie is ook dit jaar weer Centrum 
N201 aan de Zwarteweg 90. Elk jaar 
melden 150 jongens en meiden zich 
aan om aan deze week mee te doen 
en elk jaar stromen de aanmeldin-

gen vlot achter elkaar binnen. Dit 
jaar ging het wel heel erg snel. Van-
wege de veiligheid is het voor de or-
ganisatie niet mogelijk om nog meer 
kinderen mee te laten doen. Opge-
ven voor de kindervakantie week 
is dus eigenlijk niet meer mogelijk. 
Mochten er nog ouders zijn die hun 
alsnog kinderen willen opgeven is 
er alleen nog een optie voor de re-
servelijst. 
Hier geldt het volgende voor: Wan-
neer uw kind op de reservelijst staan 
is het niet gegarandeerd dat uw kind 
ook mee kan doen aan de kinderva-
kantie week, dit kan alleen wanneer 
er een afmelding is. Er wordt vanzelf 
met u contact opgenomen door de 
organisatie, dit gebeurt alleen wan-
neer er een plek vrij komt voor uw 
kind. Dit kan voor de kindervakantie 
week zijn of pas op maandag 4 au-
gustus na half 11. 
Wilt u uw kind(eren) aanmelden 
voor de reserve lijst? U kunt dan een 
e-mail sturen met de daarin naam 
van het kind(eren) en achternaam, 
volledige adres gegevens, leeftijd en 
telefoonnummer. U krijgt dan van 
ons een bevestigingsmail terug. De 
e-mail kunt u sturen naar 
kindervakantieweek@debinding.nl. 

Super spellendag in Waterlelie
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
14 mei wordt er weer een spette-
rende spelletjesmiddag gehouden 
in zwembad De Waterlelie. De su-
per spellendag is van 13.45 tot 15.45 
uur. In het binnenbad staan in en 
rond het water diverse spelletjes op-
gesteld waar de kinderen aan mee 
kunnen doen. 
Alle kinderen van ongeveer 5 tot en 
met 12 jaar met minimaal zwemdi-
ploma A zijn van harte welkom om 
zich te komen uitleven. Ook ouders 
die mee willen doen of een oogje in 
het zeil willen houden mogen na-
tuurlijk ook komen. 

De organisatie is dit keer in handen 
van een van de medewerkers van 
De Waterlelie, die deze middag or-
ganiseert in het kader van zijn afstu-
deren op het CIOS. Hij krijgt daar-
bij hulp van diverse vrijwilligers van 
zwemclub Oceanus. Het belooft 
een geweldige middag te worden 
die men niet mag missen. De en-
tree is € 3.10 voor kinderen van 4 tot 
en met 15 jaar, iedereen van 16 jaar 
en ouder betaalt € 3.80. Een bad van 
een meerbadenkaart mag natuur-
lijk ook!
Meer informatie via 0297-322022 of 
www.esa-aalsmeer.nl

Tiende plaats Christopher 
Brookes op NK schaken!
Aalsmeer - Afgelopen week wer-
den de Nederlandse jeugdkampi-
oenschappen schaken gehouden in 
Venlo. Christopher Brookes, spelend 
bij Schaakclub Aalsmeer,  speelde 
mee in categorie C voor kinderen 
geboren in 1994 en 1995. Hoewel 
Christopher in het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer menig vol-
wassen topspeler aan de kant zet, 
zou het een zware kluif worden. Al-
le jonge toptalenten van Nederland 
streden namelijk mee om de prijzen. 
Op de eerste dag wist Christopher 
in de eerste ronde vrij makkelijk te 
winnen. 
De volgende dag werden de tweede 
en de derde ronde gespeeld. Toen 
was het toernooi pas echt begon-
nen. Het Aalsmeerse talent ging vrij 
slecht van start in die tweede ron-
de en verloor die ook en helaas was 
ook de derde ronde geen succes. 
Dus moest er de volgende dag no-
dig wat punten gehaald worden. 
Woensdag 30 april speelde de jeugd 
opnieuw twee rondes. Ook hier wist 
Christopher zijn tegenstander niet 
klein te krijgen. 
Die middag was er natuurlijk de vijf-
de ronde. Deze ging stukken be-
ter en Christopher wist er weer een 
punt bij te scoren. 
Ook was er een levend schaakspel 
georganiseerd, waarbij mensen de 
stukken en de pionnen waren. Dat 
was ook erg leuk om naar te kijken 
voor de ouders en broertjes en zus-

jes die niet hoefden te schaken. Hal-
verwege het toernooi had Christop-
her nu dus 2 uit 5, waar hij zelf niet 
zo tevreden over was. 
Maar daar kwam de volgende dag 
al snel verandering in! In de  zesde 
ronde wist Christopher al heel snel 
een koningsaanval op te zetten en 
even later de partij te winnen. De 
volgende dag werden de rondes ze-
ven en acht gespeeld.
Christopher was er nu weer hele-
maal bij en wist opnieuw zijn tegen-
stander helemaal van het bord te 
vegen met een spannende konings-
aanval, waarbij hij een toren offerde 
om een zet of zes later geforceerd 
mat te kunnen geven. 
Door  deze  overwinn ing was 
Christopher al weer snel opgeklom-
men richting de top 10 met 4 uit 7. 
In ronde 8 moest hij tegen een he-
le sterke tegenstander die nog niets 
had verloren. 
Deze tegenstander bleek toch iets 
te sterk te zijn voor het Aalsmeerse 
talent. Dus moest Christopher ronde 
negen weten te winnen om in de top 
tien te komen. 
In een ingewikkeld toreneindspel 
wist Christopher de goede weg 
te vinden en zodoende te winnen. 
Door deze overwinning eindigde 
Christopher als tiende van de 26 
kinderen die waren doorgekomen 
naar het NK. 
Een meer dan keurige score van 5 
uit 9.

Voor 1 dag foto-model!
Laatste meidenmiddag dit 
seizoen op Binding Zolder 
Kudelstaart - Op woensdag 21 mei 
is alweer de laatste meidenmiddag 
van dit schooljaar. Het belooft een 
hele leuke en super gezellige mid-
dag te worden. 
Alle tienermeiden kunnen zich op-
geven voor Fotomodel voor 1 dag! Er 
wordt een eigen fotoshoot gehou-
den. De tienermeiden worden om-
getoverd in prachtige modellen en 
natuurlijk wordt dit allemaal op de 

foto vastgelegd. De kosten voor de 
meidenmiddag zijn 2,50 euro en dit 
is inclusief een cd met alle gemaak-
te foto’s. Opgeven kan via kim@de-
binding.nl of bel even op dinsdag-
, woensdag- of vrijdagmiddag tus-
sen 13.00 en 18.00 uur naar 0297-
892092. Neem ook eens een kijkje 
op www.debinding.nl voor het over-
zicht van de activiteiten in Aalsmeer 
en Kudelstaart. 

Djembé-workshop voor 
tieners op Binding Zolder
Kudelstaart - Op zaterdag 17 mei 
organiseert de Binding Zolder in sa-
menwerking Kelsie van Djembik-
kels een djembé-workshop voor tie-
ners! Tijdens deze twee uur duren-
de workshop leer je alles over djem-
bé spelen, de techniek en de basis-
ritme. Het belooft een gezellige mu-
zikale middag te worden. De work-
shops is bedoeld voor tieners van-
af 10 jaar en is van 14.00 tot 16.00 
uur. Er worden maximaal 35 deelne-
mers toegelaten. De workshop gaat 

alleen door bij minimaal 10 deelne-
mers. Voor meer informatie over de 
kosten of om deelnemers op te ge-
ven kan contact opgenomen worden 
met Kim Verschueren van Stichting 
de Binding-De Binding Zolder. Tele-
fonisch te bereiken op  dinsdag- of 
vrijdagmiddag tussen 13.30 en 18.00 
uur via 0297-892091. Opgeven kan 
ook door een e-mail te sturen naar 
kim@debinding.nl met daarin naam, 
volledige adres gegevens, leeftijd en 
telefoonnummer.

Prijzen voor UWTC-crossers
Uithoorn - Op 27 april werd in de 
Langendijk weer een Noord-Hol-
landcup verreden. Maar liefst dertig 
UWTC-ers hadden zich op het par-
cours gemeld om hun partijtje mee 
te blazen. In de manches werd er 
al stevig gefietst om een goede uit-
gangspositie te verwerven voor de 
finaleritten.
Het goede weer en de spannende 
ritten zorgden voor een aangenaam 
sfeertje op het prachtige parcours  
in de Langendijk. In de manches re-
den de meeste UWTC-ers zich met-
een in de finale en degenen die dat 
niet lukten kwalificeerden zich als-
nog via de herkansingen. Met als 
gevolg veel rijders op het erescha-
vot. De uitslagen. 
Klasse 6-7 jaar,  a-finale: 1. Donne 
van Spankeren, 3. Maarten Eveleens 
en 4. Reno Heijser. Klasse 7-8 jaar, 
a-finale: 1. Maarten van de Mast, 3. 
Moreno Blom. 
Klasse 8-9 jaar, a-finale: 2. Bart 

van Bemmelen, 4. Mitchel Vink en 
6. Geert Eveleens; b-finale: 1. Jurre 
Overwater. 
Klasse 9-10 jaar, a-finale: 6. Scott 
Zethof; b-finale: 2. Jim Pieters, 4. 
Dane Caldenhove en 5. Ulysse de 
Sepibus. 

Klasse 10-11 jaar, a-finale: 1. Jaivy 
Lee Vink, 3. Thomas van der Wijn-
gaard; b-finale: 4. Danny Kok, 5. 
Thomas van Kempen. Klasse 11-12 
jaar, a-finale: 1. Tom Brouwer, 2. Ro-
berto Blom, 3. Mats de Bruin;  b-fi-
nale: 4. Miquel Bos, 5. Jesse Post-
ma, 7. Jonne Metselaar. Klasse 12-
13 jaar, a-finale: 6. Bart de Veer; b-
finale: 2. Nina Doodkorte, 3. Tessa 
Harmsen, 7. Danny de Jong.
Klasse 13-14 jaar, a-finale: 2. Mike 
Veenhof, 5. Sven Wiebes, 6. Wiljan 
Brouwer. Klasse 14-15 jaar, a-finale: 
5. Fedor Loos. Klasse 15-16 jaar: 2. 
Pim de Jong. De volgende N-H cup 
is op 1 juni in Schagen.

Dans en muziek tijdens 
Weekaatje RKAV
Aalsmeer - Dans en muziek is het 
thema van alweer het éénendertig-
ste Weekaatje bij RKAV. Ruim hon-
derd kinderen doen mee aan dit ge-
zellige kampeer- en spelletjesfeest 
dit pinksterweekend, van vrijdag tot 
en met maandag 12 mei. 
Om half zeven vrijdagavond worden 
alle gasten welkom geheten door de 
kampstaf, die overigens voornemens 
is er een swingende boel van te ma-
ken. De leiders en leidsters hebben 
de stemmen al gesmeerd en diverse 
jumppasjes ingestudeerd. Als eer-
ste mogen de Weekaatje-gangers 
hun spullen in de tenten zetten en 
de tent in hun thema versieren. De 
leeftijd van de deelnemers varieert 
van zes tot twaalf jaar en de ruim 
honderd jongens en meisjes zijn in-
gedeeld in totaal zestien teams. De 
namen van de teams hebben alle-
maal met muziek en dans te maken. 
Zo gaan de jongste jongens voor de 
rock and roll, voor de klompendans 
en voor de country muziek. De oud-
ste jongens zijn jumpers. De jong-
ste meisjes zijn buikdanseressen 

en streetdancers, de oudsten sier-
lijke balletdanseressen. Tijdens de 
opening om 19.00 uur worden alle 
teams en de leiding voorgesteld. Bij 
de opening zijn broertjes, zusjes en 
(groot)-ouders welkom. De eerste 
dag wordt besloten met een spor-
tief festijn en een speurtocht. Zater-
dag wacht een vossenjacht en an-
dere activiteiten in het dorp en is er 
’s avonds disco. 
Zondag staat een zeskamp op het 
programma en mogen vanaf 15.00 
uur ouders en belangstellenden een 
kijkje komen nemen op het kamp-
terrein. De zondag wordt besloten 
met een frisse duik in zwembad De 
Waterlelie. Maandag is alweer de 
laatste dag en wordt een spelenker-
mis gespeeld. Om 15.00 uur zijn de 
ouders weer welkom, vindt de offici-
ele sluiting plaats en is het Weekaa-
tje weer ten einde. 
Maar, zover is het nog niet. Eerst 
voor deelnemers: Spullen pakken 
en morgenavond op naar het RKAV-
terrein aan de Beethovenlaan in de 
Hornmeer.
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Veel te doen in de provincie
Streek - De lente is weer losgebar-
sten. Bewoners en bezoekers genie-
ten weer volop van wat de mooie 
provincie Noord-Holland te bie-
den heeft. Water, zee, strand, dui-
nen, uitgestrekte polders, bollenvel-
den en, niet te vergeten,  heel veel 
bijzondere cultuurhistorie. Kortom 
de mooiste provincie. De Agenda 
Recreatie en Toerisme 2008-2011 
die afgelopen maandag is vastge-
steld, maakt duidelijk hoe de pro-
vincie  haar koppositie wil verster-
ken en kansen wil benutten. Noord-
Holland investeert de komende vier 
jaar � 32 miljoen. Wat recreatie be-
treft, gaat de provincie de recrea-
tiemogelijkheden voor haar burgers 
dicht bij huis op niveau brengen en 
uitbreiden. Om de woon- en werk-
omgeving aantrekkelijker te maken. 
Daarnaast moet het toerisme wor-
den bevorderd door bijvoorbeeld de 
marketing en promotie te professi-
onaliseren (via europese aanbeste-
ding), regionale arrangementen te 
stimuleren (samenwerking vvv’s) en 
te focussen op watersport. Dit heeft 
tegelijk een gunstig effect op de 
werkgelegenheid. Voor alle acties 
heeft de provincie � 32 miljoen over. 
Jaap Bond gedeputeerde voor Re-
creatie en Toerisme: ”Ik vind dat de 
stad en het platteland meer van el-
kaars aanwezigheid kunnen profi te-
ren. Ik noem dat “Stad en land in ba-
lans”. Bovendien kunnen we Noord-
Holland nog meer op de kaart zetten 
als waterrijk van zee en meer met al 
onze watersportmogelijkheden, kust 
en het waterrijke cultuurlandschap”

Dicht bij huis
‘In 10 minuten lopen of fietsen in 
het groen.’ is het motto. Om er voor 
te zorgen dat dit mogelijk is –ook 
voor inwoners van de dichtbevolk-
te delen van onze provincie- wer-
ken we aan de inrichting van regio-
naal groen en het duurzaam beheer 
hiervan. De komende 10 jaar moet 
er  2000 ha nieuw recreatiegebied 
bij komen. Bovenop de 6000 ha die 

er al is. De provincie wil de recrea-
tieve mogelijkheden ook vergroten 
door de aanleg van 100 km boeren-
landpaden en door recreatief me-
degebruik van bestaande en te re-
aliseren natuur. Er wordt geïnves-
teerd in het Noord-Holland Pad en 
het fi etspadennet . Om al die voor-
zieningen beter te laten aansluiten 
op de veranderende vraag, gaan we 
kijken wat de speciale recreatiebe-
hoeften van specifi eke doelgroepen 
zijn. De Agenda geeft bijvoorbeeld 
al een extra accent aan de relatie 
tussen sport en beweging en vol-
doende aanbod voor allochtone en 
senior inwoners.

Waterrijk van zee en meer
De provincie wil de ontwikkeling 
van Noord-Holland als een toeristi-
sche trekpleister op het gebied van 
waterrijke cultuur  en watersport sti-
muleren. Noord-Holland is immers 
de grootste watersportprovincie. 
Met het meeste aantal ligplaatsen 
en een almaar stijgende bezettings-
graad (2007: 94%). De riviercruise-
vaart en de vaart met motorchar-
terschepen groeit. Wekelijks gaan 
er Boat&Bike tours naar de kop van 
Noord-Holland.

Meeste overnachtingen
Noord-Holland heeft van alle pro-
vincies de meeste overnachtingen. 
Met 10,6 miljoen overnachtingen 
(excl. Amsterdam) in 2006, een stij-
ging van 1,04 miljoen t.o.v.  2005. De 
provincie wil de toppositie als toe-
ristische bestemming behouden en 
versterken. Daarom investeert de 
provincie in vernieuwing en samen-
werking.  Er liggen vooral kansen bij 
nieuwe doelgroepen en veranderin-
gen in de vraag en bij vernieuwing 
op het thema waterrijke provincie. 
Noord-Hollandse toeristische orga-
nisaties moeten de krachten bunde-
len om de provincie als waterrijk te 
profi leren. De Agenda Recreatie en 
Toerisme is te downloaden op www.
noord-holland.nl.

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan be-
staat in 2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar el-
ke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerde-
rij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en 
vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de ac-
tiviteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Leren op de boerderij
Aalsmeer - Een kinderboerderij is 
een plek waar mens en dier elkaar 
ontmoeten. Eén van de belangrij-
ke speerpunten in het beleid van de 
kinderboerderij is educatie. Grote en 
kleine mensen komen er om plezier 
te beleven, maar vaak zijn ze ook 
een stukje wijzer als ze de kinder-
boerderij weer verlaten. Hoe zie je 
bijvoorbeeld het verschil tussen een 
geit en een schaap? Dat zit hem niet 
altijd in de vacht; er zijn geiten met 
lange krullen, maar ook schapen 
met een harige vacht. Het antwoord 
is simpel: kijk naar het dier als het 
loopt. Een geit steekt de staart de 
lucht in, een schaap laat de staart 
altijd hangen. Mensen die een ko-
nijn of een cavia willen aanschaf-
fen krijgen uitgebreide voorlichting: 
voor wie is het dier bestemd (klei-
ne of grotere kinderen of voor pa of 
ma), hoeveel ruimte heeft men en 
welk ras is dan het meest geschikt, 
welk voer moet het dier hebben en 
zijn er entingen nodig. 
De nieuwe (aspirant) eigenaren krij-
gen een  informatieve folder mee 
om het thuis allemaal op het gemak 
nog eens door te lezen.
Bezoekers komen ook met vragen. 
Waarom mogen de dieren niet ge-
voerd worden, is een vraag die re-
gelmatig gesteld wordt. Het ant-
woord daarop is drie-ledig: Sommi-
ge dieren hebben een uitgebalan-
ceerd dieet. Bovendien kunnen de 
dieren door te veel eten dik worden. 
Dat heeft negatieve gevolgen voor 
de gezondheid en de vruchtbaar-
heid (en iedereen ziet toch graag 
kleine lammetjes door de wei ren-
nen in het voorjaar) en heel belang-
rijk: je krijgt voernijd. De dieren le-
ren heel snel dat tassen en zak-
ken gevuld kunnen zijn met lekkers 
en de leiders van de kudde sprin-
ten dan als eerste op de bezoekers 
af. Dat kan met name voor de hele 
kleintjes vreselijk eng zijn. 

Tentoonstelling
Ook vindt men op de boerderij zeer 
regelmatig een (kleine) tentoonstel-
ling. Zo is er op dit moment van al-
les te zien en te lezen over de uil. 
Het onderwerp water is eerder aan 
de orde geweest, er komen kriebel-
beestjes voorbij, en bij iedere ten-
toonstelling is uitgebreide informa-
tie te vinden over het onderwerp. 
De kinderboerderij is in het bezit 
van een zeer grote hoeveelheid in-

formatieposters over praktisch ieder 
onderwerp dat met dieren te ma-
ken heeft en deze worden het hele 
jaar rond gebruikt. Niet alleen voor 
de gasten is de kinderboerderij een 
plek om iets op te steken, ook leer-
lingen van diverse opleidingen vin-
den hun weg naar Boerenvreugd. 
Ieder jaar wordt de kinderboerderij 
overspoeld met aanvragen voor sta-
geplaatsen, maar helaas kan maar 
aan enkele leerlingen een plek ge-
boden worden. Het gaat daarbij niet 
alleen om jongelui die een oplei-
ding volgen in de ‘dierenbranche’, 
want ook voor een maatschappe-
lijke stage of een stage vanuit een 
zorgopleiding kunnen jonge men-
sen terecht. 
Boerenvreugd is een door Aequor 
erkend opleidingsbedrijf. Al vanaf 
het begin werkt op Boerenvreugd 
een enthousiaste groep mensen 
met een verstandelijke beperking 
vanuit stichting Ons Tweede Thuis. 
De kinderboerderij biedt hen een 
werkplek, waar zij samen met de 
beheersters door de week de die-
ren verzorgen en zorgen dat alles 
er netjes uitziet. Wanneer er stagi-
aires meedraaien op de boerderij, 
zijn het de cliënten die hen inwer-
ken en precies vertellen wat er ge-
beuren moet. Het grootste compli-
ment dat je als stagiair kunt krijgen? 
“Je doet het wel goed, hoor, je mag 
blijven”. Ook vanuit het speciaal on-
derwijs krijgt Boerenvreugd mensen 
aangemeld; hierbij gaat het meest-
al om jonge mensen met een be-
perking die bijna van school af ko-
men en waarvoor men een stage- of 
werkplek zoekt. Via zorgbemidde-
ling van Ons Tweede Thuis komen 
zij dan bij één van de kinderboer-
derijen terecht waar ze als het wa-
re een praktijkopleiding krijgen tot 
boer of boerin. En vergeet niet de 
vrijwilligers, de mensen waarop de 
kinderboerderij draait. 
Als je wilt weten hoe het allemaal 
werkt met de dieren en het alge-
mene beheer van de kinderboer-
derij, dan is iedere dienst een leer-
moment, iedere vraag van een be-
zoeker een reden om meer te wil-
len weten. 
Wilt u meer leren over Boerenvreugd 
en wat de kinderboerderij doet? Kijk 
op www.boerenvreugd.nl en meldt u 
aan als vrijwilliger.

Monique van der Linden

Dagje op stap in Utrecht
Zonnige verwendag voor 
Aalsmeerse moeders 
Aalsmeer - Ruim veertig moeders 
van kinderen met een handicap 
of ernstige ziekte uit de gemeen-
te Aalsmeer beleefden zaterdag 19 
april weer een compleet verzorgde 
verwendag. Van ‘s ochtends vroeg 
tot en met de afronding met een 
gezellig diner ‘s avonds. Deze dag 
werd, net als in 2006 en 2007, voor 
hen door de plaatselijke Rotaryclub 
AMU en Inner Wheel georganiseerd 
omdat deze moeders door de nood-
zakelijke verzorging van hun kind 
niet of nauwelijks van huis kunnen 
en bleek ook dit keer weer een groot 
succes.   Het begon voor de moe-
ders vroeg in de ochtend, toen zij 
van huis werden opgehaald om naar 
de ontvangst in het Aalsmeerse ge-
meentehuis te worden gebracht. In 
de trouwzaal van het gemeentehuis 
verwelkomde burgemeester Pie-
ter Litjens de moeders met warme 
woorden, recht uit het hart. 
De Brulboeien zorgden voor de no-
dige afwisseling met zeemans-
liederen, begeleid op accordeon 
door Cor Trommel. Per bus vertrok-
ken de moeders, van wie een aan-
tal voor het eerst mee was, vervol-
gens naar Utrecht voor een leuke 
workshop in een werfkelder aan de 
Oude Gracht en werd er geluncht 
in de Goedheyd. Kende een enke-
le moeder Utrecht alleen van het 
Beatrixtheater of Hoog Catharijne, 
nu stond er een stadswandeling op 
het programma en kwam het onbe-
kende Utrecht tot leven in de verha-
len over ‘Vrouwen van Utrecht’,  aan-
stekelijk verteld door twee zeer des-
kundige gidsen. Mede dankzij het 
mooie weer, werd deze wandeling 

een verrassend leuke en leerzame 
ervaring. De dag werd afgesloten in 
restaurant Plasmeijer in Leimuiden, 
voor een borrel en een heerlijk di-
ner, waarbij een spontane Dennis 
Maarssen de moeders vergastte op 
vrolijke muzieknummers. Om 21.00 
uur stonden de chauffeurs al weer 
klaar om de moeders na een welbe-
stede dag weer veilig thuis te bren-
gen. 

Ervaringen delen
Voor de moeders betekende deze 
Verwendag opnieuw veel meer dan 
een dagje uit. Zij hebben ervarin-
gen kunnen delen, vele tips zijn uit-
gewisseld en nieuwe contacten ge-
legd. De Moederverwendag werd 
georganiseerd door de Innerwheel 
en Rotary Club Aalsmeer-Mijdrecht-
Uithoorn. De organisatie werd mo-
gelijk gemaakt door opbrengsten uit 
verschillende acties, plaatselijke ini-
tiatieven en de gemeente Aalsmeer. 
Daarnaast leverden ook enkele aan 
Rotary AMU verbonden bedrij-
ven direct of indirect een belang-
rijke fi nanciële bijdrage. Via oproe-
pen in de plaatselijke pers, brieven 
aan huisartsen en fysiotherapeuten 
werden afgelopen najaar Aalsmeer-
ders aangespoord moeders voor de-
ze Aalsmeerse Moederverwendag 
op te geven. Gezien de enthousias-
te reacties van deze groep moeders, 
zal weer worden getracht in 2009 
een nieuwe Moederverwendag te 
organiseren. 
Ook in de Ronde Venen en Uithoorn 
organiseert Rotary jaarlijks een der-
gelijke dag voor moeders uit die ge-
meenten.

Een verrassend dagje uit in Utrecht voor Aalsmeerse moeders.

Grootse lelieshow ter 
wereld in Keukenhof
Lisse - Met meer dan 20.000 lelies 
in zo’n 300 verschillende variëtei-
ten is Keukenhof’s Willem Alexan-
der Paviljoen van 8 tot en met 18 
mei het toneel voor de grootste le-
lieshow ter wereld. De enorme veel-
zijdigheid in kleuren, types en toe-
passingen van de lelie, een van de 
belangrijkste snijbloemen in Neder-
land, zal bezoekers aan het lente-
park in Lisse enorm verrassen. De 
lelieshow is de grandioze apotheose 
van de lentetoonstelling in Lisse. In 
het 32 hectare grote voorjaarspark 
liggen overigens nog meer speciaal 

ontworpen bloemenpaviljoens ver-
scholen, waardoor Keukenhof elke 
dag anders is en altijd intrigeert.... 
Keukenhof kent een uitgebrei-
de tentoonstellingskalender met 
steeds wisselende binnenshows in 
vier bloemenpaviljoens. Deze shows 
versterken de variatie in het park, 
waarin de natuur volop gelegenheid 
krijgt tot volle wasdom te komen. In 
totaal zijn er maar liefst veertien ver-
schillende binnenshows en met de 
laatste binnententoonstellingen is 
Keukenhof tot en met 18 mei altijd 
aantrekkelijk. 

Topdrukte bezoekers bij 
FloraHolland Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen week was 
het bijzonder druk bij het Bezoe-
kerscentrum van FloraHolland ves-
tiging Aalsmeer. Veel toeristen com-
bineren rond deze tijd een bezoek 
aan de Nederlandse bolbloemenvel-
den met een kijkje in de veiling. Ook 
door het bloemencorso in de Bol-
lenstreek kon de veiling op extra be-
zoekers rekenen. In totaal hebben 
bijna 12.000 toeristen uit binnen- 
en buitenland vorige week de vei-
ling bezocht. Dit is een stijging van 
10 procent ten opzichte van vorig 
jaar. De meeste bezoekers zijn af-
komstig uit Scandinavië, voorname-

lijk uit Zweden, gevolgd door Duits-
land en Frankrijk.

Bezoek aan de veiling 
Het is mogelijk de veiling te bezoe-
ken met een gids of op eigen gele-
genheid. Het Bezoekerscentrum van 
FloraHolland vestiging Aalsmeer is 
iedere werkdag vanaf 07.00 uur ge-
opend. Om niets van de dynamiek in 
de veiling te missen, wordt bezoe-
kers geadviseerd om zo vroeg mo-
gelijk te komen.
Jaarlijks trekt de Aalsmeerse vesti-
ging van bloemenveiling FloraHol-
land 100.000 bezoekers.

De vertegenwoordigers van de deelnemende corsocomités hadden vorige 
week overleg over Blooming on Tour. Organisator Ad Maarsse (in het midden) 
wijst hun de locatie op het festivalterrein aan. 

Brede organisatie voor bloemenevenement 

Corsocomités bereiden zich 
voor op Blooming on Tour
Aalsmeer - Waar vorig jaar het 
Bloemencorso stopte, gaat dit jaar 
Blooming on Tour verder. Dit drie-
daagse bloemenevenement, van 20 
tot 22 juni op het nu nog braaklig-
gende terrein aan de Middenweg, 
wordt een groot festival met een di-
vers programma. 
De organisatie werkt daarvoor on-
der andere samen met de oud-cor-
socomités. Liefhebbers en mede-
werkers van het Bloemencorso die 
vorig jaar in een zwart gat dach-
ten te vallen, kunnen uitkijken naar 
Blooming on Tour. Voor een van de 
programma-onderdelen heeft de 
organisatie  namelijk de voorma-
lig corsocomités gevraagd voor een 
belangrijke bijdrage. Het mag ge-

zien worden als een optreden, waar-
bij de bouwers van de praalwagens 
van het Corso het middelpunt vor-
men.  Met behulp van arrangeurs 
krijgen de verschillende comités de 
opdracht een bloemenarrangement 
te maken in het thema ‘Music was 
my fi rst love’.
 Dat alles vindt ‘live’ plaats op het 
festivalterrein. Het publiek kan dus 
zien hoe de prachtige bloemenwer-
ken gemaakt worden. Het doet mis-
schien denken aan de bouwavond 
voor het Bloemencorso, met als gro-
te verschil dat de bloemenarrange-
menten bij Blooming on Tour niet 
weg rijden. Rabobank regio Schip-
hol heeft dit onderdeel van Bloo-
ming on Tour geaddopteerd.

Bijna zeven kilometer lang!
‘t Is goed recreëren op 
de Westeinder Plassen
Aalsmeer - Zo’n 80 bedrijven, 
waaronder jachthavens, werven, 
zeilmakers, scheepstimmerlui, res-
taurants, winkels, etc. hebben zich 
verenigd in de Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie. Belangrijkste 
doel is natuurlijk het promoten van 
het mooie Aalsmeerse plassenge-
bied. Het betreft in deze een groot 
gebied, want de Westeinder Plassen 
zijn bijna 7 kilometer lang. 

Grootste van Nederland
Naast het IJsselmeer is de Poel het 
grootste meer van Nederland. Als op 
een mooie zondag de havens leeg-
stromen, is en blijft er voor iedereen 
voldoende ruimte op het water. 
De zeilers vermaken zich vooral op 
de grote plas, de grotere jachten 
ondernemen een reis over de plas, 
door de brede doorvaarten en doen 
de Ringvaart aan. 
Met een kleine (huur)boot kan het 
mooie natuurgebied met de recrea-
tie-eilanden en seringenakkers van-
af het water ontdekt worden. Wie 
even voet aan wal wil zetten, kan dit 
doen op één van de openbare aan-
leg-steigers en -eilanden. De afge-

lopen jaren zijn meer vrije plekjes 
gecreëerd, ruim tachtig nu al in to-
taal. De openbare plekken zijn her-
kenbaar aan borden. Maximaal 48 
uur mag de boot afgemeerd wor-
den. 
Afmeren in het centrum behoort 
eveneens tot de mogelijkheid. Voor 
kleine boten ligt een lange steiger 
klaar langs het Stokkeland, grote-
re jachten kunnen terecht aan het 
Praamplein en de Kolenhaven bij 
Nieuwe Meer. 

Recreatie-steunpunt
Ongeveer twee kilometer van de 
Bosrandbrug bij de Oosteinderpoel 
ligt een aanlegplaats met picknick-
banken en ruime steigers. Deze is 
ontwikkeld door de Stichting Boven-
landen Aalsmeer. Via de Jac. Tak-
kade is het steunpunt wandelend 
of fi etsend te bereiken. Aanmeren 
met de boot kan aan de kant van 
de Ringvaart. Een wandeling maken 
richting de mooie Zwarte molen is 
een aanrader. 
Met een klein bootje dit prachtige 
natuurgebied ontdekken is eigen-
lijk een must.
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Vrijwilligers voor het voetlicht

Bram Vonk: “Bij Heliomare 
maken we van alles mee”
Aalsmeer - De eerste vrijwilli-
ger die de redactie van de Nieuwe 
Meerbode voor het voetlicht haalt 
is Bram Vonk, vrijwilliger bij het ac-
tiviteitencentrum van Heliomare. In 
1943 werd Bram Vonk geboren in 
Amsterdam. 25 Jaar later kwam hij 
als onderwijzer naar Aalsmeer waar 
hij les gaf op de Rehoboth school, 
nu bekend als de Hoeksteen. Na de 
basisschool volgde mavo De Wiek-
slag waar hij zijn leerlingen Ne-
derlands, godsdienst, natuurkun-
de, maatschappijleer en Duits bij-
bracht. Tenslotte werd Vonk leraar 
Duits op het Amstelveense 
Herman Wesselink College. Bram 
Vonk was een gepassioneerd do-
cent, vond het heerlijk om met leer-
lingen samen te werken. “Ik heb er 
altijd naar gestreefd hen iets zinnigs 
bij te brengen en dat zij het prettig 
bij mij in de klas hadden, tenslot-
te is sfeer ook heel belangrijk.” Op 
zijn vijftigste veranderde zijn werk-
zame leven totaal door een hersen-
infarct. “Ik moest alles, op lopen na, 
opnieuw leren. Praten, lezen, schrij-
ven, rekenen. Na een revalidatie pe-
riode in de VU kwam ik terecht bij 

Bram Vonk, actief als vrijwilliger bij Heliomare. Foto: Hans Verhoeven.

het Revalidatie Centrum Amster-
dam (RCA) Daar heb ik jaar zeer in-
tensief geoefend en het herstel ver-
liep boven verwachting goed. Maar 
lesgeven zat er niet meer in. Ik ben 
toen in huis gaan klussen, zeker in 
het begin gaf dat veel voldoening. 
Later ging het toch kriebelen, op de 
een of andere manier wilde ik mij 
toch meer nuttig maken.”

Verjaarstroon
“Min of meer per toeval kwam ik te-
recht bij het activiteitencentrum aan 
de Zwarteweg. Mijn vrouw is kleu-
terjuf op de Zuid Ooster en zocht 
voor  haar klas een verjaarstroon. 
Wij hadden gehoord dat deze ge-
maakt werden op het activiteiten-
centrum. Toen wij daar samen gin-
gen kijken en ik het centrum bin-
nenstapte was het eerste dat mij op-
viel: er is hier geen stress. Ik voelde 
direct hier moet ik iets gaan doen. Ik 
heb mij in 2000 aangemeld als vrij-
williger en kon meteen beginnen.” 
Het activiteitencentrum (een onder-
afdeling van het landelijke Helioma-
re) is bedoeld als dagbesteding voor 
mensen met een beperking (na her-

seninfarct of -bloeding, verkeers-
ongeluk, geboorteafwijking) die af-
komstig zijn uit Aalsmeer, Uithoorn, 
Hoofddorp en Diemen. Binnen het 
centrum zijn diverse activiteiten 
mogelijk. Men kan onder andere 
bloemschikken, schilderen, houtbe-
werken, er is een aangepast fitness-
programma, er wordt wekelijks ge-
zwommen in de Waterlelie en men 
kan onder begeleiding in de zeer 
modern uitgevoerde keuken zijn of 
haar eigen maaltijd koken en deze 
dan mee naar huis nemen. 
Ook wordt er voorgelezen aan men-
sen die niet in staat zijn om zelf een 
krant of boek te lezen, of men kan 
naar een film kijken. Er worden ex-
cursies georganiseerd en er zijn 
open dagen speciaal bedoeld voor 
bedrijven. 

Verder is er een grote computeraf-
deling waar ook werk aan particu-
lieren wordt geleverd. onder ande-
re visitekaartjes, briefpapier, recla-
mefolders, enz. Bovendien kan men 
er computerlessen volgen. 
Ook op de afdeling Klein Industri-
eel Werk (KIW) wordt voor derden 

gewerkt. Zo is de firma Zwapak een 
van de opdrachtgevers en doen ver-
schillende orchideeënkwekerijen 
eveneens een beroep op het cen-
trum.
“Het zou goed zijn als nog meer be-
drijven zich aanmelden. Wij kunnen 
beslist meer werk aan”, benadrukt 
Bram Vonk. 

Ontspannen sfeer
“Acht jaar geleden ben ik begonnen 
op KIW en ik was verbaasd over 
de mogelijkheden van de cliënten.  
Door gebruik te maken van de aan-
geboden hulpmiddelen is men nog 
tot veel in staat. 
Voor iedere beperking wordt een 
oplossing bedacht. Samen met een 
gediplomeerde begeleider reik ik 
een helpende hand. Het werk is niet 
altijd even gemakkelijk en soms ook 
behoorlijk vermoeiend. Maar het is 
zo goed om te zien met welk ple-
zier de mensen hier naar toe ko-
men. Welke moeite zij zich getroos-
ten om toch het huis uit te gaan om 
overdag op een zinvolle wijze be-
zig te zijn en andere mensen te ont-
moeten.
Als vrijwilliger bij Heliomare is het je 
taak om je te verdiepen in de gevoe-
lens van de cliënten. Begrijpen dat 
met wat hen is overkomen de we-
reld er opeens  heel anders uit ziet. 
Je moet je kunnen inleven in hun si-
tuatie en begrijpen wat er bedoeld 
wordt. Dat telt zeker voor degenen 
die nauwelijks of niet meer kunnen 
spreken. Communiceren is, hoe in-
gewikkeld soms ook, van groot be-
lang. Wat eerst gewoon was om te 
doen vraagt nu een totaal andere 
aanpak.  Niets is meer vanzelfspre-
kend. Dat is zo een schokkende be-
leving. Je wordt zoveel kwetsbaar-
der. En dan is het goed om men-
sen te ontmoeten die begrip heb-
ben voor de situatie en je kunnen 
helpen om je weer meer mens te 
voelen. Ik denk dat mijn eigen erva-
ring zeker meespeelt dat ik mij hier 
op mijn plaats voel. Ik realiseer mij 
hoeveel geluk ik heb gehad.”  
En hij vervolgt: “Bij Heliomare kan 
iedereen zichzelf zijn, de ontspan-
nen sfeer maakt dat men zich hier 
op zijn of haar gemak kan voelen. 
Ook voor de vrijwilligers is deze ont-
spannen sfeer heel belangrijk. Wij 
maken hier van alles mee, van heer-
lijke verliefdheden, intense blijheid, 
tot het verdriet om een gestorve-
ne, waarmee je een bijzondere band 
had. En altijd als ik thuiskom van 
het centrum, ga ik op de bank zit-
ten met een glas wijn en voel ik mij 
een blij mens.”

Janna van Zon
De redactie van de Nieuwe Meerbo-
de is benieuwd of ook u een vrijwil-
liger kent die u eens voor het voet-
licht wilt plaatsen of in de schijn-
werpers wilt zetten.
Reacties kunt u doorgeven via 0297-
341900 of redactieaalsmeer@meer-
bode.nl.

Teamleidster Jana Hanneman verricht de doopplechtigheid voor de twaalf 
nieuwe Optimisten in bijzijn van de nieuwe groep jeugdzeilers en Paul van den 
Berg van de Rabobank.

Watersportvereniging opent 
seizoen optimistisch
Aalsmeer - Zondag is het nieuwe 
seizoen bij de Watersport Vereni-
ging Aalsmeer feestelijk geopend.  
De vereniging beschikt over een bij-
zonder fraaie vlaggenmast, die afge-
lopen winter door vrijwilligers volle-
dig is gerestaureerd en inmiddels is 
voorzien van een digitale windmeter, 
waardoor informatie over richting 
en kracht in het clubhuis is af te le-
zen. Als omlijsting voor de feestelij-
ke doop van maar liefst twaalf nieu-
we verenigings-Optimisten. Water-
sport Vereniging Aalsmeer beschikt 
al vele jaren over een zeer actieve 
jeugdzeilafdeling. 
Eigen leden geven les aan de jeugd 
van 8 tot 15 jaar in Optimisten en 
Splash volgens het landelijke CWO-
systeem. Hiertoe is het nodige ma-
teriaal beschikbaar: op het water 
de verenigingsbootjes, rescueboten 
en boeien; op de wal allerlei lesma-
teriaal, waaronder ook kleine mo-
delbootjes. Beginners krijgen les in 
verenigingsbootjes; gevorderden en 
wedstrijdzeilende jeugd vaart in ei-
gen bootjes. De vereniging heeft 
twaalf Optimisten in beheer en de 
zes oudste stamden al weer uit 1987. 
Tijd om de vloot te vernieuwen en 
dat werd voor een groot gedeel-
te mogelijk gemaakt door sponso-
ring van de plaatselijke Rabobank. 
Samen met de opbrengst van de 

oudere bootjes kon de vereniging 
met een lichte financiële inspan-
ning de hele vloot vernieuwen. De 
nieuwe bootjes zijn uitermate ge-
schikt om les te geven: het zeil-
tje heeft een hoes die snel om de 
mast gaat en alle randen zijn afge-
rond, waardoor ze niet alleen kind-
vriendelijk zijn, maar ook beter te-
gen een stootje kunnen. Teamleid-
ster Jana Hanneman had de eer om 
de doopplechtigheid te mogen ver-
richten. Zij deed dit in de enthou-
siaste aanwezigheid van een nieu-
we groep jeugdzeilers en Paul van 
den Berg van de Rabobank, waar-
na de jeugdige zeilertjes onder luid 
applaus een demonstratierondje op 
het water gaven. De jeugdzeilcom-
missie gaat het seizoen verder met 
lessen in het weekend  en organi-
seert samen met de W.V. De Nieuwe 
Meer het Combi Weekend  op 24 en 
25 mei aanstaande. Dan worden er 
meer dan 125 deelnemers verwacht 
in zowel Optimist als Splash. Het 
Combi weekend wordt omlijst met 
een groots walgebeuren, waaronder 
de unieke Bingo met veel nautische 
prijzen. Inschrijving is mogelijk voor 
zowel beginners in de C-Klasse op 
de Kleine Poel als gevorderden in de 
B- en A-Klasse op de Grote Poel. 
Meer informatie hierover is  te vin-
den op www.wvaalsmeer.nl

Noodkreet uit Leeghwaterstraat
Wij, als bewoners van de Leeghwa-
terstraat in Kudelstaart, willen hier-
bij aandacht vragen voor het volgen-
de: Het laatste half jaar ondervinden 
wij iedere avond zeer veel overlast 
van rond hangende, schreeuwende 
en vernielende jeugd! 
Deze heeft een leeftijd tussen de 10 
en 18 jaar. 
Het is ongelooflijk dat kinderen van 
deze leeftijd iedere avond tot 10.00 
uur op straat hangen. 
Aanspreken is zinloos, een grote 
mond, dat krijg je terug. Politie en 
gemeente doe hier wat aan, zo gaat 
dit niet langer! 
Ga eens met hun ouders om tafel. 
Rustig binnen tv kijken is onmoge-
lijk, laat staan buien in de tuin zit-
ten.
Dan nog maar spreken over de flat-
bewoners in deze straat, waarbij dit 
zich letterijk enkele centimeters van 
hun hoofd afspeelt. Het speeltuin-
tje/portiek grenst namelijk aan de-
ze flat. 
We hebben echt te doen met deze 
bewoners. 
De buurt en de sfeer gaat met 
sprongen achteruit. Vandaag of 
morgen barst natuurlijk de bom, met 
alle vervelende gevolgen van dien. 
Het gaat zo echt niet langer! Of is 
dit normaal en hoort dit gewoon in 
deze tijd? 
Als dat zo is, gaan we toch echt de 

gemeente Aalsmeer verlaten. 
Ouders van deze kinderen, we ho-
pen via deze weg dat u uw kinde-
ren kunt aansporen tot normaal ge-
drag, ‘s avonds eerder binnenhaalt 
en wijst op de eventuele vervelen-
de gevolgen.

Bewoners uit de Leeghwater-
straat.

ingezonden

Snapt u het of snap ik het?
Een van mijn zoons is postbode en 
bereidt zijn nieuwe wijk voor via 
Google on Earth. Mijn grote klein-
kinderen zenden bij foto’s all over 
the world via internet. De kleinzoon, 
die nog op het atheneum zit, vindt 
het nodig zijn talen te leren schrij-
ven, want zijn computer corrigeert 
het wel en bij de twee jongsten zit 
de gameboy vastgegroeid in hun 
handen. 
In deze tijd van hightech moet het 
toch niet moelijk zijn de rode knop-
pen in de uitgang van een senioren-

flat te repareren. 11 Maanden la-
ter en na vele telefoontjes en drie 
brieven ben ik er achter. Het zit hem 
niet in de techniek, maar in de ve-
le postbakjes van de overlegstruc-
tuur in deze gelaagde maatschappij. 
Ik ben benieuwd wat bouw- en wo-
ningtoezicht of de brandweer van 
een bijna een jaar gebarricadeerde 
deur vinden. Ik ben te moe om naar 
Kassa te gaan.

Joop Passtoors, Ketelhuis 22, 
Aalsmeer.

ingezonden

Zomaar op tenen getrapt
Waarom zijn mensen zomaar op hun 
tenen getrapt? Nu gaat zoiets moei-
lijk bij mij en zou ik me nooit op mijn 
tenen láten trappen omdat ik zoiets 
niet zinnig vind. Wel vind ik dat er 
op een, publieke gerichte brief een 
openbare reactie moet komen. Zon-
der op mijn tenen getrapt te zijn, 
hoor. Ik wil gewoon even wat dingen 
rechtzetten. Leontien, ik hoef heus 
niet van je weten dat je een goed 
contact met Sander hebt, ik twijfel 
er niet eens aan. Ook is het fijn om 
te horen dat je de beschildering van 
de schutting in de Zijdstraat netjes 
hebt doorgesproken, ook daar twij-
fel ik niet aan.
Ik vind er ook niets mis mee, zoals 
je opmerkt, dat je de mensen nog 
een paar jaar wilt laten genieten van 
jouw ontwerp en schildering van 
wat er ooit was. Helemaal mee eens, 
ik grijp zelf ook vaak terug op dat 
weemoedige gevoel in mijn column.
Toch jammer dat je me wat din-
gen in mijn schoenen schuift, nou 
ja, bij wijze van spreken dan, waar-
over ik niet eens geschreven heb. 
Dat heb je zelf bedacht. Je hoeft me 
ook verder geen dingen uit te leg-
gen, daar heb ik niet om gevraagd 
en bovendien is het jouw plan. Na-
tuurlijk neem ik altijd de moeite om 
de kranten te lezen. Na alle inhou-

delijke tekst doorgenomen te heb-
ben, lees ik graag de ingezonden 
teksten. Dus: Hoe bedoel je? En dat 
je Leontien Zethof heet en met meer 
mensen aan de slag gaat, weet ik 
wel. In mijn column noemde ik je 
naam niet, dat was ook niet van toe-
passing. Mij ging het er om een lans 
te breken voor de graffiti en duide-
lijk te maken dat er groot verschil is 
tussen graffiti en vuilspuiterij.
Daar heb ik wel degelijk, zoals jij 
zegt, een ongezouten mening over. 
Tenslotte: het woord oubollig slaat 
niet op jouw kunst. Dat heb ik niet 
gezegd. Dat slaat op enkele oubol-
lige winkeliers die er altijd nog zijn 
overgebleven en die niet inzien dat 
de winkeliersvereniging Aalsmeer-
Centrum de laatste jaren zich in-
zet om van ‘oubollig’ naar ‘trendy’ 
te werken. (Oubollig betekent onder 
andere niet nieuw meer). 
Ik wens je succes met de grote, 
leuke, klus en zal naast de huidi-
ge graffiti schutting, ook zeker van 
jouw ‘realistische’ werk genieten. 
Blij dat je naar ‘van de hak op de 
tak’ uitkijkt. En blij dat er nú graf-
fiti op de bouwschutting zit: graffiti 
waarbij men nu eens niet op de te-
nen getrapt is.

Coq Scheltens

ingezonden

Aalsmeer - Op dinsdag 13 mei 
houdt Ons Genoegen de laatste 
speelavond van het seizoen. Klaver-
jassen en rummicuppen staan op 
het programma en de aanvangstijd 
is 19.30 uur. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door F. 
Goede met 5639 punten. Op twee 
P. Spaargaren met 5053 punten en 
op drie mevrouw Bekkers met 5011 
punten. 
Bij het rummicuppen behaalde me-
vrouw Tuiten de hoogste eer met 24 
punten. 
Plaats twee mevrouw Karremaker 
met 29 punten en plaats drie voor 
mevoruw Hoving met 32 punten.

Speelavond bij 
Ons Genoegen

Huisvrouwenvereniging 
Rijsenhout dagje uit
Rijsenhout - Op woensdag 14 mei 
gaat de Huisvrouwenvereniging Rij-
senhout een dagje met de bus uit. 
De busreis gaat deze keer naar Ter-
wolde in de Veluwe.  Het vertrek is 
om half 9 vanaf de Werf bij de win-
kels. De eerste stop wordt gemaakt 
in Garderen, waar er tijd is voor kof-
fie met gebak. 
Vervolgens wordt er via een mooie 
route koers gezet naar Terwolde, 
alwaar een uitgebreide koffietafel 
staat te wachten. 

Na deze koffie vertellen de heer en 
mevrouw Smit in het Sallands dia-
lect verhalen en gedichten met pop-
pen en de toverlantaarn, over vroe-
ger en nu. 
De thuiskomst is ongeveer om 18.00 
uur weer op de werf. 
Opgeven kan bij mevrouw T. Eike-
lenboom, Leimuiderdijk 55, tel 0297-
323716. 
De kosten voor dit reisje zijn 33.50 
euro voor leden, niet leden betalen 
38.50 euro.

Internationale delegaties 
op bezoek bij Meerlanden
Rijsenhout - Op vrijdag 25 en dins-
dag 29 april bezochten twee inter-
nationale delegaties afvalbedrijf De 
Meerlanden. 
Vrijdag was de beurt aan de voor-
zitter van de gemeenteraad en de 
directeur afvalverwerking uit Stip 
in Macedonië. Dinsdag kwam een 
flinke groep uit Cebu City, Filippij-
nen, op bezoek. Met deze stad heeft 
de gemeente Haarlemmermeer een 
stedenband. 
De bezoekers uit Macedonië kwa-
men naar Haarlemmermeer, na het 
bezoek van directeur Ger de Jong 
van De Meerlanden aan Stip in fe-
bruari van dit jaar, om te zien hoe in 
Nederland afval wordt ingezameld 
en verwerkt. 
Na een rondleiding over het be-
drijfsterrein ging men de wijk in om 
te zien hoe hier verschillende af-
valstromen zoals papier apart wor-
den ingezameld. “Stip en Macedo-
nië willen hun afvalbeheer naar een 
hoger niveau tillen. Wij helpen hun 
daarbij,” aldus Ger de Jong.
Het contact met Macedonië is ont-
staan via Pieter Imanse, oud-Ven-
neper, die daar woont en werkt en 
zijn zus Janie Meulblok, gemeen-
teraadslid in Haarlemmermeer. Met 
ontwikkelingsprojecten, die vanuit 
Nederland financieel worden on-
dersteund, proberen zij bij te dragen 
aan de verhoging van de levens-
standaard in de regio waarin Stip is 
gelegen. 

“De inzameling, zoals die hier ge-
beurt, is hopelijk ooit eeneindstati-
on in Macedonië. Dit gaat daar nu 
nog niet werken, maar we proberen 
het wel te vertalen naar de situatie 
daar”, vertelt Imanse vol vuur. 

Op dinsdag 29 april kreeg een de-
legatie van zo’n vijftien personen 
uit Cebu City een rondleiding over 
het terrein van De Meerlanden. De-
ze groep bestond uit onder ande-
re de burgemeester en wethouders 
van de stad. De Meerlanden heeft 
tijdens een bezoek een aantal jaren 
geleden aan Cebu City laarzen uit-
gedeeld aan de bewoners van de 
vuilnisbelt. 
Ook is toen een composteringspro-
gramma geïntroduceerd.  Het ver-
schil met de afvalverwerking in de 
Filippijnen is nog veel groter in ver-
gelijking met Macedonië. In Cebu 
City is een halve stad gebouwd óp 
de vuilnisbelt en vertwijfeld vroeg 
men zich daarom ook af waar hier 
de ‘scavengers’ waren, bewoners 
die tussen het afval naar (bruikba-
re) spullen zoeken. 

“Vanwege de armoede op de Filip-
pijnen lijkt het verbeteren van de af-
valverwerking nog ver weg, maar 
om de burgemeester en raadsle-
den te laten zien dat het wel anders 
kan, draagt absoluut bij aan de be-
wustwording hiervan”, legt rondlei-
der Jack Mens uit. 
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CDA-politici uit provincie Noord-Holland, onder wie gedeputeerde Jaap Bond 
(6e van rechts) en leden van Gedeputeerde Staten (waaronder Casper Ste-
vens, 4e van rechts) en betrokken gemeenten waren op 11 april op werkbe-
zoek in de sierteeltsector in en rond Aalsmeer en werden ontvangen bij Flora-
Holland vestiging Aalsmeer.  

Aalsmeer - ”Als CDA-politici van 
de intensief bij de sierteeltsector be-
trokken bestuurders van gemeenten 
en provincies zijn we overtuigd van 
het economische en maatschappe-
lijke belang van de cluster en de 
enorme potentie van het gebied. De 
innovatie en dynamiek zijn indruk-
wekkend.” 
Dat was een van de conclusies tij-
dens het werkbezoek aan de sier-
teeltcluster Aalsmeer op 11 april van  
CDA- burgemeesters, wethouders, 
raadsleden en provinciale politici, 
onder wie gedeputeerde Jaap Bond. 
Naast de presentaties van FloraHol-
land gaven Dick Oosthoek van Ra-
bobank Nederland en ondernemer 
Jan Leliveld van Top Flora Interna-
tional een presentatie. 
Sectorontwikkelingen, duurzaam-
heid, ruimte, bereikbaarheid en sa-
menwerking waren de belangrijkste 
agendapunten tijdens de discussie, 
die deel uitmaakte van het bezoek-
programma. 
De belangstelling was groot, met 
26 politieke vertegenwoordigers 
uit Haarlemmermeer, Amstelveen, 
Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Ve-
nen, Nieuwkoop, Alkemade, Ja-
cobswoude en Provinciale en Ge-
deputeerde Staten van Noord-Hol-
land. 

Perspectief sierteeltcluster
Gedeputeerde Jaap Bond kondig-
de tijdens het werkbezoek aan, dat 
binnenkort de ruimtelijk-economi-
sche visie voor Greenport Aalsmeer 
verschijnt. 
”Dat is een middellange termijnvisie 
met een doorkijk naar 2025.’’Vesti-
gingsmanager Marcel Claessen van 
FloraHolland Aalsmeer schetste 
voor de beleidsmakers het perspec-
tief van de sector. 
“Greenport Aalsmeer kan succes-
vol blijven als het blijft innoveren bij 
de productie, vermarkting en distri-

butie. Randvoorwaarden als ruim-
te, bereikbaarheid en financiering 
moeten daarvoor wel worden inge-
vuld.”  
Afdelingsdirecteur Dick Oosthoek 
van Rabobank Nederland presen-
teerde ‘De wereld van Jip’: de visie 
van de tuinbouwondernemer anno 
2020. De Rabobank heeft in het af-
gelopen jaar een uitgebreide studie 
verricht naar de ondernemer van de 
toekomst en daarvoor vele work-
shops georganiseerd. Zijn presen-
tatie lokte van de CDA-bestuurders 
veel vragen uit, net als die van on-
dernemer Jan Leliveld. 
Hij ging vooral in op de groeimo-
gelijkheden van de branche en het 
belang om de instroom van buiten-
landse werknemers goed te facili-
teren. 

Meer gezamenlijk
Met name op het punt van bereik-
baarheid moeten gemeenten, pro-
vincies en de landelijke overheid 
meer gezamenlijk aanpakken. Zo 
stelde Alex Limburg van FloraHol-
land, dat de nieuwe provinciale weg 
N201 een te beperkte oplossing is 
voor de verkeersproblematiek. “Nu 
al moeten we de uitdaging aan-
gaan om de nieuwe N201 na rea-
lisatie op te waarderen, anders lo-
pen we vast.’’ 

Afzetmarkt
De internationale afzetmarkt voor 
bloemen en planten kan jaarlijks ge-
middeld 4% groeien. Flower Main-
port Aalsmeer, waarin alle sierteelt-
partijen zijn verenigd, baseert de-
ze groeiverwachting op toekomst-
scenario’s van het CPB (Centraal 
Plan Bureau) en het LEI (Landbouw 
Economisch Instituut). Daaruit blijkt, 
dat de exportomzet van bloemen en 
planten kan groeien van 5,5 miljard 
euro vorig jaar tot 9 miljard euro in 
2025.

CDA onder indruk van
sierteelt in Aalsmeer

Uitreiking Jan Kommandeurprijs 2008
Vijfde plaats Amstelveen 
College voor profielwerkstuk
Amstelveen - Vier leerlingen van 
het Amstelveen College zijn met 
hun profielwerkstuk over de intelli-
gentie van mieren vijfde geworden 
bij de toekenning van de Jan Kom-
mandeurprijs 2008. 
Deze landelijke prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt door de Rijks Universiteit 
Groningen aan die eindexamenleer-
lingen die dat schooljaar het bes-
te profielwerkstuk hebben gemaakt. 
Begin april reisden Oscar Vos, Paolo 
van den Heuvel, Max Jansen en Da-
niël Hopman en uit VWO 6 van het 
Amstelveen College af naar de Rijks 
Universiteit Groningen. 
Het doel: hun profielwerkstuk over 
de ‘koloniale intelligentie van mie-
ren’ promoten tijdens de finale van 
de Jan Kommandeurprijs 2008. 
Oscar Vos: “Tijdens het brainstor-
men over een onderwerp voor ons 
profielwerkstuk zijn we eigenlijk per 
toeval op het onderwerp mieren ge-
komen. 
Individueel zijn mieren simpel en 
primitief, maar als groep hebben ze 
wel degelijk intelligentie. Dat komt 
omdat ze in hun kolonies structu-
ren vormen. 
Daarmee vormen ze samen een 
soort ‘brein’ waar elke mier apart 
een klein beetje aan bij draagt. Dit 
heet ook wel koloniale intelligentie. 
Die intelligentie en hun compacte 
formaat, maakt dat het interessante 
beestjes zijn om te onderzoeken.” 
En dat hebben ze geweten. Onder 
begeleiding van docente biologie 
Anita Bruins Slot keken de leerlin-
gen urenlang naar krioelende mas-
sa’s mieren. 
Al snel merkten de scholieren dat 
het waarnemen van mieren hele-
maal niet zo eenvoudig is. Eerst za-
gen ze vooral één grote zwarte mas-
sa. 
Maar ethogrammen en turfschema´s 

hielpen. En om te zorgen voor gelijk-
waardige abiotische factoren bouw-
den ze zelf mierenverblijven. 
Op die manier deden ze drie onder-
zoeken. Oscar vervolgt: “In onder-
zoek één hebben we de kolonie ver-
deeld in een groep mét koningin en 
in een groep zonder koningin. In on-
derzoek twee verwisselden we de 
koninginnen van twee aparte kolo-
nies.
 In onderzoek drie hebben we geke-
ken naar het gedrag van mieren die 
in verschillende aantallen gesplitst 
zijn uit één grote kolonie. 
Onderzoek één deden we om de rol 
van de koningin in het geheel te be-
palen. 
Die bleek inderdaad een belangrijke 
rol te spelen in de kolonie, want de 
groep zonder koningin was duidelijk 
minder één groep dan de groep mét 
koningin. Het tweede onderzoek gaf 
een verrassend resultaat. 
Zo werden de omgewisselde konin-
ginnen in eerste instantie verdreven 
uit hun nieuwe kolonies, maar uit-
eindelijk na langere tijd toch geac-
cepteerd. 
Onderzoek drie zat ingewikkelder 
in elkaar, omdat daar ook nog eens 
veel wiskunde bij kwam kijken.’”
Docenten van de Rijks Universiteit 
Groningen beoordeelden de inge-
zonden werkstukken op originaliteit, 
kwaliteit, vakinhoudelijk niveau en 
creativiteit. 
De leerlingen van het Amstelveen 
College behaalde uiteindelijk een 
vijfde plaats. 
Het Nederlands Instituut voor Bio-
logie was ook enthousiast over het 
werkstuk en plaatste in hun blad Bi-
onieuws afgelopen zaterdag een ar-
tikel over het Amstelveense onder-
zoek over de mieren. 
Dit artikel is te lezen op www.bio-
nieuws.nl

Graag in Oosteinde en Kudelstaart
Wie stelt tuin open tijdens 
Open Tuinen weekend?
Aalsmeer - De Open Tuinencom-
missie van de afdeling Groei & Bloei 
van Aalsmeer en omstreken is op 
zoek naar enthousiaste tuinders 
die hun tuin graag open willen stel-
len tijdens het Open Tuinen week-
end op zaterdag 21 en zondag 22 
juni. Reeds voor de elfde keer zal dit 
weekend georganiseerd gaan wor-
den in Aalsmeer, Uithoorn en om-
streken. De commissie is altijd op 
zoek naar nieuwe en inspireren-
de tuinen, zodat de route ieder jaar 
weer anders er uit zal zien. 
Inmiddels hebben achttien enthou-
siaste tuinenbezitters zich aange-
meld bij de organisatie, maar er 
kunnen er altijd nog meer bij! Vooral 
tuinen in de wijk Nieuw Oosteinde 
zou de organisatie graag in de Open 
Tuinenroute opnemen omdat dit 
mooi kan samengaan met de activi-
teit ‘Blooming on tour’ aan de Mid-

denweg. Daarom speciaal een op-
roep aan alle nieuwe bewoners van 
Aalsmeer Oost om hun tuin open te 
stellen voor het publiek.
In Kudelstaart zullen ook weer een 
aantal tuinen opengesteld worden, 
maar ook daar zijn zoveel nieu-
we woningen de laatste jaren ge-
bouwd, dat er zeker tuinliefheb-
bers bij moeten zitten die trots zijn 
op hun nieuwe woonstek en bij-
behorende tuin. Het leukste is als 
er een aantal tuinen dicht bij el-
kaar liggen, zodat de bezoekers op 
een klein gebied meerdere tuinen 
kunnen bezoeken. Wilt u uw mooie 
stukje grond ook wel eens aan an-
deren laten zien? Ook wanneer u in 
het verleden al eens uw tuin heeft 
open gesteld kunt u zich opgeven. U 
kunt zich aanmelden bij: Nico Stra-
ver, tel: 0297-320173 of Theo Meijer, 
tel: 0297-341093.

“Mensen verdienen geld over de rug van dieren”
Ronald Bergman is vrijwilliger 
in Thaise wilde dieren opvang
Kudelstaart - Een tijger aan een 
ketting gelegd bij een tankstation, 
apen die als huisdier niet meer te 
handhaven zijn en olifanten die op 
commando kunstjes met hun slurf 
moeten doen... Tegen dierenleed 
kan de in Kudelstaart wonende Ro-
nald Bergman absoluut niet. Niet 
dat er mensen zijn die er wel tegen 
kunnen, maar Ronald steekt daad-
werkelijk de handen uit de mouwen 
om mishandelde dieren te helpen. 
Niet naast de deur overigens, maar 
in Thailand.  Hij werkt daar een aan-
tal weken per jaar in het Wild Ani-
mal Rescue Center waar mishandel-
de wilde dieren worden opgevan-
gen.  Het centrum ligt in de buurt 
van de Kao Look Chang Temple in 
de provincie Petchaburi, bijna 160 
kilometer ten zuiden van Bangkok.
Veel toeristen zie je er niet, maar de 
‘backpackers’ die er naartoe gaan,  
komen zuiver om in het Wild Center 
te helpen. Wie op de website kijkt 
(www.wfft.org) ziet bij ‘volenteers’  
jonge mensen voor de groepsfoto 
poseren. Studenten of andere jon-
geren die tijdens hun reizen het wild 
center aandoen om vrijwilligerswerk 
te doen. Misschien eenmalig, mis-
schien komen ze nog eens terug. 
Ronald, die 67 is, is in elk geval vas-
te ‘volenteer’. De gepensioneerde 
waterpolitieman wil voorlopig niet 
van stoppen weten.

wild leeft, maar die mensen bizar 
genoeg ook daar als huisdier kie-
zen. “Vroeg of laat gaat dat mis en 
krijgt de huisbewoner te maken met 
de nagels van het beestje. Dan heb-
ben ze er snel genoeg van.” 
Ronald mag ze graag zien, de Gib-
bonaapjes. De laatste keer dat hij 
in het opvangcentrum was, heeft 
hij ze verzorgd. Dat wil zeggen van 
eten voorzien, de verblijven schoon-
gemaakt en er met enkele zelfs een 
soort band opgebouwd. “Tja, apen 
zijn net mensen zeggen ze hè. Je 
hebt domme en slimme apen”, ver-
telt de dierenliefhebber en hij haalt 
een grappige anekdote aan waarbij 
een aap het slot van zijn verblijf los-
kreeg. Gelukkig is hij niet ontsnapt 
want de meeste van deze getrau-
matiseerde beestjes kunnen niet 
meer overleven in het wild.

Kost en inwoning
Ronald en de andere vrijwilligers 
komen overigens niet in de verblij-
ven zelf, ze mogen de dieren ook 
niet aanraken.  Op het verblijf wor-
den niet alleen apen opgevangen. 
Olifanten, pythons, otters, diver-
se exotische grote vogels, beren en 
katachtigen... het lijkt wel een die-
rentuin. Maar hier komen geen dag-
jesmensen om naar de ‘wilde life’ 
te kijken. 
“Om hier te verblijven en te wer-
ken betaal je 165 euro per week. 
Je sponsort dus dit opvangcen-
trum, maar kost en inwoning zijn bij 
dat bedrag inbegrepen”, zegt Ro-
nald. De volenteers werken zes da-
gen per week en zijn een dag vrij. 
“Maar die vrije dag werk ik ook, ik 
wil niet anders. Ik heb die toeristi-
sche gebieden al gezien, dat hoeft 
voor mij niet.” 
De werkdag van de vrijwilligers is 
een uur of acht lang en gebeurt in 
overleg met de Thaise staf die vast 
in dienst is. Eten wordt door vrou-
wen uit het naburige dorp gebracht. 
“Het centrum is financieel gezien 
volledig afhankelijk van giften. Het 
is ook mogelijk om een bepaald dier 
te adopteren”, aldus Ronald.  Hij zou 
graag willen dat het wild centrum 
meer aandacht kreeg maar beter 
was nog dat de opvang kon sluiten, 
want dat zou betekenen dat er geen 
mishandelde dieren meer waren. 
Helaas is dat nog aan de orde van 
de dag. “Hoe erg het ook is, ik be-
grijp soms wel hoe het komt: geld. 
Er zijn mensen die zo arm zijn dat 
ze met een olifant of ander dier hun 
brood verdienen. Over de rug van 
dieren dus...” 
Mensen die interesse hebben om 
in het wild center als vrijwilliger te 
werken, kunnen kijken op www.wfft.
org of mailen naar Ronald: berg-
man528hotmail.com 
De Kudelstaarter met hart voor (wil-
de) dieren vertelt je/u er graag meer 
over.

Door: Joke van der Zee.

Wachtlijst voor beren
“Het begon toen ik enkele jaren 
geleden mijn oog had laten val-
len op eco-reizen. Ik houd niet van 
die groepsreizen waar je als alleen-
staande aan kunt deelnemen naar 
een of ander toeristisch land. Maar 
ik zocht wel een ‘ander’ soort va-
kantie”, vertelt Ronald. Via een reis-
bureau kwam de ‘reisbestemming’ 
wild center in Thailand op zijn net-
vlies. Een vakantie die eigenlijk 
geen vakantie is, want je wordt ver-
wacht als ‘volenteer’ de handen uit 
de mouwen te steken. 
“Dat sprak me wel aan, ik houd van 
dieren en doe graag vrijwilligers-
werk.” 
Ronald maakte in 2004 kennis met 
het opvangcentrum en met de Ne-
derlandse oprichter, Edwin Wiek.
“Er waren in het begin slechts twee 
apen die er werden opgevangen, 
nu zijn dat er wel tientallen. Naast 
apen worden diverse andere wil-
de dieren opgevangen. Allemaal 
zijn ze geestelijk of lichamelijk mis-
handeld. Wegwerpdieren, noem ik 
het. Voor mishandelde beren is zelfs 
een wachtlijst”, legt Ronald uit. Na 
de kennismaking is hij elk jaar nog 
teruggegaan. Op dit moment is hij 
drie weken thuis en hij kijkt alweer 
uit naar volgend jaar of misschien 
lukt het eind dit jaar nog om terug 
te gaan.

Misstanden
Hij is zeer begaan met het lot dat 
sommige dieren jammerlijk treft. 
Voorbeelden te over helaas. “We 
hebben een tijger, een ontzettend 
mooi dier om te zien, die bij een 
tankstation aan de ketting lag. Hij 
had geen bewegingsvrijheid, maar 
wat erger was, is dat hij nauwelijks 
en volledig verkeerd voedsel kreeg. 
Daardoor heeft hij een hersenbe-
schadiging opgelopen en is geeste-
lijk getraumatiseerd. Hij kreeg zo nu 
en dan wat toegeworpen, een zakje 
chips of zo. Maar tijgers hebben ui-
teraard heel ander voedsel nodig.” 
En het voorbeeld van de olifanten, 
een graag ingezet dier om toeristen 
in Thailand te vermaken die ritjes op 
hun ruggen maken. 
“Een olifant die zulk ‘werk’ heeft ge-
daan herken je met een ingezak-
te rug. Er zijn olifanten die aan een 
ketting langs de weg lopen met hun 
baas. Voor een klein bedrag kun 
je voor de olifant eten kopen zo-
genaamd, want het geld is voor de 
baas.” Ronald heeft nog veel meer 
verhalen die je flink kippenvel be-
zorgen. 

Gibbonaap
Net als in ons land Stichting Aap 
vangt het centrum in Thailand ook 
apen op. De Gibbon (slingeraap) is 
een aapsoort die in Thailand in het 

Ouderen met Rode Kruis en 
Lions/Rotary naar Keukenhof 
Aalsmeer - Tijdens de in oktober 
gehouden Beursvloer hadden leden 
van de Rotary en Lions Club aan-
geboden om samen met het Rode 
Kruis een groep ouderen een ‘dagje 
Keukenhof’ te bezorgen. Afgelopen 
zaterdag19 april werd een groep 
van 40 ouderen in een rolstoel en 
mensen die bij het lopen ‘een arm 
nodig hebben’ van huis opgehaald 
om van een dagje uit in Keuken-
hof te kunnen genieten. In oktober 
werd er in de Van der Ende studio’s 
in Aalsmeer een Beursvloer georga-
niseerd waarbij vrijwilligersorgani-
saties in contact konden komen met 
het bedrijfsleven met als doel een 
samenwerking tussen die partijen 
tot stand te brengen. Het Rode kruis 
Aalsmeer had al langer plannen om 
een Keukenhof uitje te organiseren 
en vroeg tijdens die Beursvloer om 
assistentie van de aanwezige bedrij-
ven. De mensen van de Rotary en Li-
ons Club wilden dat wel op zich ne-
men en dat werd dus afgelopen za-
terdag gerealiseerd. Daar de man-
nen van deze serviceclubs die zater-
dag al in de weer waren met een an-
der project werden deze keer de da-
mes van de clubs gevraagd om mee 
te helpen de mensen naar Keuken-

hof te vervoeren en ze daar ook te 
begeleiden. En dat bleek allemaal 
prima te gaan.
De bloemenpracht was overweldi-
gend en zowel de gasten als ook de 
vrijwilligers en begeleiders geno-
ten er enorm van. Bij veel arrange-
menten en bloemperken werd stil-
gestaan om de kleuren en creaties 
goed te kunnen bewonderen en de 
geuren die van de bloemen kwa-
men maakten het plaatje compleet. 
Wat een heerlijk geheel en zo dicht-
bij Aalsmeer. De lunch werd geser-
veerd in een speciaal paviljoen en 
de gasten kregen van allerlei lek-
kers voorgeschoteld en dat ging er 
best in. Na de lunch werd er verder 
door het park gewandeld en toen 
de zon ook nog ging schijnen was 
het helemaal super. Maar zoals al-
tijd komt het naar huis gaan altijd 
te vroeg en dat was ook deze keer 
zo. Keurig werden de gasten weer 
thuis afgezet en de bedankjes rich-
ting de organisatie en vrijwilligers 
van de Rotary, de Lions club en het 
Rode Kruis waren niet van de lucht. 
Het was een fantastische dag met 
een geweldige inzet van alle vrijwil-
ligers en de roep om een herhaling 
volgend jaar is groot. 

Sperwer in 
tuin gespot
Aalsmeer - “Zaterdag omstreeks de 
klok van twee uur, ik zit boven, hoor 
ik beneden een doffe klap. Mijn eer-
ste gedachte is: er valt iemand, maar 
omdat ik alleen thuis ben, kan het 
geen familielid zijn. Toch maar even 
kijken, want het zou ook iemand 
bij de buren kunnen zijn. Als ik de 

woonkamer binnen kom, zie ik aller-
eerst een witte vlek op de tuindeur 
en wat veertjes op het raam. Als ik 
richting de tuindeur loop, zie ik een 
roofvogel -een vrouwtjes sperwer- 
op het terras zitten met een Turkse 
Tortelduif die zij net geslagen heeft. 
De veertjes vliegen in het rond. 
Ik hol naar boven om mijn camera 
te pakken en hoop dat de accu nog 
voldoende opgeladen is. Ik sluip heel 
voorzichtig naar de tuindeur en pro-
beer door het raam heen een aan-
tal foto’s te maken. Op een gegeven 
moment wordt ik blijkbaar te op-
dringerig en vliegt de sperwer een 
stuk verder de tuin in, maar door het 
gewicht van de duif, die zij uiteraard 
meeneemt, komt zij niet zo ver. 

Gevlogen...
Ik waag het er op om de tuindeur 
te openen, naar buiten te gaan om 
zo wat dichter bij te kunnen komen. 
De vogel pakt zijn buit en vliegt naar 
de groenstrook achter het geluids-
scherm langs de N201. Maar als ik 
ook daar naar toe sluip, pakt zij haar 
buit en vliegt er mee weg”, schrijft 
een vogelliefhebber uit Aalsmeer. 
Het maken van de foto is overigens 
gelukt, zoals bijgaande prent aan-
toont!
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Kroon op een sterk handbalseizoen

Zesde NHV beker voor 
FIQAS Aalsmeer!
Aalsmeer - Het is gelukt! De man-
nen van FIQAS Aalsmeer hebben 
hun sterke seizoen kunnen bekro-
nen met een hoofdprijs; op Hemel-
vaartsdag werd in een volle Top-
sporthal in Almere de finale om de 
NHV-beker gewonnen en deelna-
me afgdwongen aan het Europese 
Cup Winners Cup-toernooi. En de 
wijze waarop dat gebeurde was ge-
weldig. Gesteund door een enorme 
zwart-witte supportersschare wa-
ren de mannen van FIQAS Aalsmeer 
vanaf het begin de sterkere ploeg. 

De wedstrijd ging alleen het eerste 
kwartier nog enigszins gelijk op (6-
6), daarna konden de Aalsmeerders 
hun overwicht uitdrukken in een 
voorsprong. 
Want waar Eurotech/Bevo (te) 
zwaar leunde op schutter Ron Kle-
mann (en in iets mindere mate op 
Niels Reigersberg), was het bij FI-
QAS Aalsmeer het collectief dat de 
doorslag gaf. Er zat veel meer tem-
po in de Aalsmeerse aanval en de 
snelle, technische acties en mooie 
combinaties konden dan weer door 

Jimmy Castien, Luuk Obbens en Wai 
Wong vanuit de opbouw, dan weer 
door Robin en Jeffrey Boomhouwer 
via break outs of vanuit de hoeken 
en dan weer door Jarcha van Dijk 
vanaf de cirkel worden afgerond. FI-
QAS Aalsmeer had veel meer varia-
tie in het spel en kon bovendien ver-
trouwen op een solide dekking (met 
een ijzersterke Ruud Neeft en Jar-
cha van Dijk in het midden) en een 
uitblinkende Micha Hoogewoud in 
de goal (collega keeper Bart van 
Huisstede stopte bij een 10-7 stand 

overigens ook nog een strafworp). 
Zo liep FIQAS Aalsmeer via 13-8 uit 
naar een 17-13 tussenstand bij rust. 
Het legioen ging er eens goed voor 
zitten, maar zag tot haar grote schrik 
Bevo na de pauze binnen twee mi-
nuten terug komen tot 17-16. Ge-
lukkig hervonden de Aalsmeerders 
daarna de vorm van de eerste helft 
en bouwden geleidelijk de voor-
sprong weer op, om deze vervol-
gens niet meer uit handen te geven. 
Vanaf de 23-19 na tien minuten spe-
len kwam FIQAS Aalsmeer dan ook 
niet meer in gevaar. De Limburg-
se opbouwers werden zo goed af-
gestopt dat ze nauwelijks meer aan 
schieten toe kwamen en als er al 
een schot kwam, stond daar Micha 
Hoogewoud. 25-19 was de maxima-
le voorsprong halverwege de twee-
de helft, daarna speelde FIQAS 
Aalsmeer de wedstrijd sterk en ge-
concentreerd uit. 
De dekking bleef staan als een 
huis en Bevo werd wanhopig van 
de snelle gevarieerde aanvallen 
en moest regelmatig aan de nood-
rem trekken. De laatste minuten 
werd de Aalsmeerse ploeg begeleid 
door een staande ovatie van de ei-
gen aanhang en zo kon na het laat-
ste fluitsignaal het feest losbarsten. 
Voor de zesde keer in de geschiede-
nis van de club was de NHV beker 
binnen én FIQAS Aalsmeer had, na 
het drie dubbele succes van 2004, 
voor het eerst weer een hoofdprijs 
gewonnen. Dat moest natuurlijk ge-
vierd worden. 
Vier jaar lang was gebouwd een aan 
nieuwe, jonge ploeg die nog veel 
moest leren en zeker in de tweede 
helft van dit seizoen heel sterk ge-
groeid is, vooral door de collectieve 
inzet en vechtlust. En dat, gecombi-
neerd met de individuele klasse van 
de spelers, belooft veel moois voor 
de toekomst! 
Eindstand: 28-24. Doelpunten: Jef-
frey Boomhouwer 6, Wai Wong 5, 
Jimmy Castien en Luuk Obbens 4, 
Ruud Neeft en Robin Boomhouwer 
3, Jarcha van Dijk 2, Humphry van 
Asdonck 1. 
Foto: Don Ran.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 mei

AALSMEER 
WV-HEDW 15-Aalsmeer 5 14.00 u.
Aalsmeer 6-Muiden 2 14.30 u.

Pupillen
Aalsmeer E2-Toernooi TAVV
Aalsmeer E3-Toernooi TAVV
Aalsmeer E5-Toernooi TAVV

R.K.D.E.S.
Dames en meisjes
RKDES DA2-RKAVIC DA 1 11.15 u.
Delta sports MC 1-RKDES MC 1 10.30 u.

S.C.W.

Bloemenkwartier Vet.1-SCW Vet.3 16.00 u.

Junioren
SCW B1-Trudo Cup Zepperen ?
SCW C1-Toernooi Altior 13.00 u.
SCW C2-Toernooi Altior 13.00 u.

Pupillen
SCW D1-Toernooi Altior 9.00 u.
SCW D2-Toerooi Altior 9.00 u.
SCW E1-Toernooi TAVV 13.00 u.
SCW E3-Toernooi TAVV 13.00 u.

Meisjes
SCW MA1-Toernooi NSV’46 11.30 u.
VSV MC 1-SCW MC 1 13.30 u.
HBOK ME 1-SCW ME 1 9.00 u.

Lenie van der Meer Lid 
van Verdienste Oceanus
Aalsmeer - Bij de Algemene Le-
denvergadering van zwemvereni-
ging Oceanus woensdag 23 april jl. 
is Lenie van der Meer benoemd tot 
Lid van Verdienste. Zij kreeg deze 
onderscheiding voor haar grote in-
zet voor de vereniging in de afge-
lopen jaren.  
Zij is onder andere actief bij de 
wedstrijdzwemafdeling, de recrea-
tie en de gehandicapten. Naast haar 
vrijwilligerswerk voor Oceanus was 
zij vorig jaar ook zelf nog actief en 
ontving zij een bronzen prestatie-
medaille van de KNZB voor haar 

Nederlandse Master records. Ook 
Margriet Grove werd in het zonne-
tje gezet en kreeg voor haar Ne-
derlandse Master record een bron-
zen prestatiemedaille. Ronald Gro-
ve, Laura Staal en Annette de Visser 
ontvingen van de KNZB een bron-
zen prestatiemedaille voor het vol-
brengen van het masters klasse-
ment bij het Open Water Zwemmen. 
En Laura Badoux ontving een bron-
zen prestatiemedaille voor een klas-
sering bij de eerste 25 van Neder-
land dames all-in op de 50 en 100 
meter schoolslag.

Lenie van de Meer, Margriet Grove en Oceanus-voorzitter Dick de Geus.

Wijnand Kool en Marcel van Amsterdam.

Darten in dorpshuis Kudelstaart
Tom Keijzer gooit ook 170 
uit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Eén van de hoogte-
punten van het Poel’s Eye toernooi 
gehouden op vrijdag 2 mei was we-
derom een 170 finish. Tom Keijzer 
was de gevierde man. Vorige week 
nog met foto in de krant vanwege 
het winnen van het beloften sche-
ma, vrijdag vestigde hij opnieuw de 
aandacht op zich. 
Na een redelijke leg, niet van top ni-
veau maar ook niet slecht liet Tom 
expres een rest score van 170 over. 
Hij ging er even goed voor staan en 
begon met triple 20, de tweede tri-
ple 20 ging er soepel achteraan en 
zonder twijfel speerde Tom zijn laat-
ste pijl in de bullseye. Zijn armen 
gingen de lucht in en een applaus 
waren zijn deel. Erg leuk voor de 
sympathieke Tom. Dat Tom hierna 
zijn wedstrijd verloor kon hem niet 
deren. Een fles Scone bier voor de 
hoogste uitgooi en eeuwige roem 
zijn de terechte beloning voor deze 
uitzonderlijke prestatie.

Toernooi goed bezet
Met 98 deelnemer in totaal was het 
weer druk bij Poel’s Eye. De sfeer 
was onveranderd goed en het ni-
veau hoog. Ondanks dat het moei-
lijk meetbaar is, lijkt het niveau nog 
steeds te stijgen. 
Bij de dames kon Margreet Nijp al-
vast het kampioenschap veilig stel-
len. Zij had hiervoor 5 punten nodig. 
Margreet bezweek niet onder deze 
druk. Ze haalde de finale. Won de-
ze van Marieke van Zanten. En als 
klap op de dartpijl gooide zij ook 
nog eens de hoogste finish van 80 
punten. Een fles rosé, een bos rozen 
van de firma Barnhoorn waren de 
voorlopige beloning. Aan het einde 
van het seizoen, na de laatste speel-
avond op vrijdag 13 juni wordt Mar-
greet, samen met de andere kampi-

oenen gehuldigd.
In de ronde der beloftes heerste een 
debutant met een bijzonder mooie 
achternaam. Marcel van Amster-
dam. Geen onbekende in de dart 
wereld. Zijn niveau was zeer hoog 
en had zeker niet misstaan in de 
winnaarsronde. In de poule echter 
was Marcel nog niet op stoom. Hij 
verloor van Richard Haaima en had 
aan het eind van de rit een leg te 
veel tegen om door te mogen naar 
de winnaarsronde. 
Wel gooide hij net als Remco Tims, 
Steffan Kockeling, Richard Haai-
ma en Johan van Velzen  zijn eer-
ste Poel’s Eye 180. Dit leverde hem, 
en de genoemde heren, een pul bier 
op. Eenmaal in het schema der be-
loftes versloeg hij achtereenvolgens 
Martijn Elzinga, Bas Aupers, Ronald 
Baars, Rick Franssen en in de fina-
le Wijnand Kool. De finalisten moch-
ten een fles Scone bier in ontvangst 
nemen.
Bij de winnaarsronde was het weer 
een waar slagveld. De ene na de an-
dere topper ging ‘eraf. John Buis, de 
huidige koploper, haalde de win-
naarsronde  niet en Ben Blokhui-
zen, de huidige nummer twee van 
de ranking, werd in de eerste wed-
strijd na de poule uitgeschakeld. 
Door deze onverwachte wending 
van het lot blijft het verschil, met 
nog drie avonden te gaan, 1 punt 
in het voordeel van John Buis. Wie 
het wel haalden? Om het einde vast 
te verklappen: Rob Broekhof won 
de finale van Mimoun Haouli. In het 
verslag van volgende week meer 
over de winnaarsronde. Het volgen-
de toernooi is op vrijdag 16 mei. De 
inschrijving sluit om 19.45 uur. Kom 
op tijd, dit voorkomt teleurstellingen. 
Voor meer informatie zie www.poel-
seye.nl.

Sander Berk naar Olympische 
Spelen in Peking
Aalsmeer - Triatleet Sander Berk 
kan deze zomer in Peking zijn droom 
verwezenlijken. Afgelopen week-
einde kwalificeerde de door Mul-
ti Supplies gesponsorde atleet zich 
voor de Olympische Spelen in au-
gustus in de Chinese hoofdstad. Bij 
de World Cup in het Zuid-Afrikaan-
se Richardsbay behaalde hij een ze-
vende plek. Voor een startbewijs 
voor de Olympische Spelen moest 
De Kwakelaar ten minste twee keer 
een top-10 klassering behalen. De 
eis die de Nederlandse sportkoepel 
NOC*NSF stelde, leek haast onhaal-
baar. Maar toen Berk een jaar gele-
den in Richardsbay voor het eerst 
een top-10 notering neerzette, leek 
Peking toch al inzicht voor hem. 
Maar de benodigde tweede topplek 
bleef uit. 
Ook dit seizoen lukte het Berk 
steeds niet een plek bij de eer-
ste tien af te dwingen. Bij de eerste 
World Cups van het seizoen in Au-
stralië en Nieuw-Zeeland werd Berk 
21e en 16e. In zijn tweede thuisland 
Zuid-Afrika zou het hem net als vo-
rig jaar lukken bij de eerste tien te 
finishen, zei hij vooraf. Hij hield zich 

bij de World Cup aan zijn woord en 
draaide een uitstekende wedstrijd. 
Euforisch kwam Sander Berk over 
de streep na een zware strijd, waar-
in hij bij het fietsen de benen rus-
tig had weten te houden. Als laatste 
van de kopgroep van 36 triatleten 
begon Berk aan het looponderdeel. 
Een Canadees reed hem in de wie-
len, waardoor Berk in de wisselzone 
viel. Die pech liet hem niet de moed 
in de schoenen zakken. Hij kreeg 
er zelfs vleugels van. Na de eerste 
vijf kilometer lopen was zijn achter-
stand net als bij aanvang van het lo-
pen nog steeds 28 seconden. Maar 
daarmee had de tweevoudig nati-
onaal kampioen al heel wat tegen-
standers ingehaald. In de slotfase 
kon Berk aan het echte oprapen be-
ginnen en stelde hij de top-10 rang-
schikking veilig. In de strijd om de 
zevende plaats, werd Berk nog de 
pas afgesneden door de Rus Poly-
anski. Hij werd voor dit vergrijp ge-
diskwalificeerd. Niet eerder finishte 
Berk op een zevende plaats in een 
World Cuprace. Berk: “Schitterend, 
een last valt van me af. Ik kan aan 
Peking gaan denken.”

Sander Berk springt van de fiets. (eigen foto).
Lineke en Jan beste 
sjoelers in Rijsenhout
Rijsenhout - Donderdag 24 april 
vond de slotavond van Sjoelclub Rij-
senhout plaats. Met een overheerlijk 
warm en koud buffet  werd het sei-
zoen 2008 afgesloten. Na het lekke-
re eten gingen de leden sjoelbingo 
spelen en hiermee waren leuke prij-
zen te winnen. 
De avond werd besloten met de be-
kendmaking van winnaars van het 
seizoen. In de hoofdklasse is Jan 
Joore op één geëindigd met totaal 
19.765 punten, op twee Lineke van 
Brakel met totaal 18.735 punten. In 
klasse A is de hoogste eer behaald 
door Riet Schijf met totaal 17.355 
punten, op twee Leo van Faassen 
met 17.090 punten. 
In klasse B was het goud voor An-
nelies Ravensbergen met totaal 
16.586 punten, op twee Wil Schim-
mel met totaal 16.363 punten. In 
klasse C bleek Wim van der Geest 
onverslaanbaar met totaal 16.063 
punten, op twee Plonie Verder met 
15.988 punten.In klasse D tot slot is 
op plaats één Thomas van Braker 
geëindigd met totaal 16.494 punten, 
plaats twee was voor Rita Meijer 
met totaal 14.707 punten. De beste 
sjoelster van 2008 is Lineke van Bra-
kel. Zij mocht de wisselbeker in ont-

vangst nemen. Voor de derde keer 
achtereenvolgende keer heeft ze de 
beker  gewonnen en nu mag Lineke 
hem houden.
De beste sjoeler van 2008 is Jan 
Joore. Ook hij kreeg uit handen van 
de voorzitter de wisselbeker, Voor 
Jan is het voor het de tweede ach-
tereenvolgende keer dat hij deze ‘ti-
tel’ heeft behaald.

Opbrengst voor ‘Dag van je leven’
Pooltoernooi in The Fifties
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties or-
ganiseert op zaterdag 17 en zon-
dag 18 mei weer een pooltoernooi. 
Er zijn al enkele aanmeldingen ont-
vangen, maar er zijn nog plaatsen 
vrij voor enthousiaste deelnemers! 
Inschrijven kan vanaf heden aan 
de bar in The Fifties, het inschrijf-
geld bedraagt 10 euro per deelne-
mer. Het pooltoernooi wordt voor de 
tweede keer georganiseerd en er is 
plaats voor maximaal zestien deel-
nemers. Het toernooi start op zater-
dag 17 mei om 20.00 uur en wordt 
afgesloten om 22.00 uur. De finale 
wordt gespeeld op zondag 18 mei 
vanaf 20.00 uur. 
De winnaar ontvangt een geldprijs 

van 50 euro. De rest van het in-
schrijfgeld gaat naar de Stichting 
Dag van je Leven. 
De Stichting Dag van je Leven wil 
mensen met een lichamelijke en/
of een verstandelijke handicap uit 
de regio Aalsmeer de dag van hun 
leven bezorgen. De Stichting doet 
dit onder andere door het mogelijk 
maken van leuke activiteiten, zoals 
een botentocht of een feest. Pool-
café The Fifties draagt dit doel een 
warm hart toe en wil op deze ma-
nier een steentje bijdragen. Voor 
meer informatie over het pooltoer-
nooi kan contact opgenomen wor-
den met Poolcafé The Fifties in de 
Marktstraat 22, tel. 0297-343946.

Cobie wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Dinsdag 29 april is het klaver-
jassen gewonnen door Rie Versteeg 
met 5104 punten, gevolgd door 
Maarten Jongkind met 4896 pun-
ten. Derde werd Daan Sandee met 
4870 punten en vierde was Jan Olie-
mans met 4714 punten. Bij het jo-
keren werd Annie Spring in ’t Veld 
winnares met 111 punten, op de 
tweede plaats eindigde Gerard de 
Wit met 133 punten.
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Voetbalwedstrijd tegen AMVJ 
Remise Aalsmeer tot besluit
Aalsmeer - Onder ideale weers-
omstandigheden werd de wedstrijd 
van Aalsmeer tegen AMVJ, dat nog 
aan een periodetitel dacht, op 26 
gespeeld bij VVA. Het was een leu-
ke wedstrijd om naar te kijken met 
aanvallend voetbal over en weer. 
Ook werd het de wedstrijd waarin 
afscheid werd genomen van Dennis 
en Rolf Maarssen, Robert Tates, Ka-
rel Koolhaas, John Keur en Michel 
Combee. Zij gaan of een trapje naar 
beneden of stoppen met voetballen. 
Eerst legden zij nog een mooie partij 
voetbal op de mat. AMVJ was voor 
het eerst gevaarlijk in de twaalf-
de minuut. Ray Smidt stopte de bal 
met een mooie actie. Helaas was de 
scheidsrechter niet op zijn sterkst 
en floot nogal warrig. Een aange-
schoten bal in de veertiende minuut 
beoordeelde hij als een strafschop. 
De goed ingeschoten bal werd een 
prooi voor Ray Smidt. Tussendoor 
kwam Aalsmeer ook enkele malen 
voor het AMVJ doel. Uit een voorzet 
van Milton Cooman in de achttiende 
minuut kopte Robert Tates hard in 
1-0. De wedstrijd bleef leuk om naar 
te kijken en er waren kansen over 
en weer zonder dat het tot doel-
punten leidde. Toch maakte AM-
VJ in de 33e minuut uit een corner 
via een knappe kopbal van Cerise 1-
1. Aalsmeer had iets meer balbezit, 
maar echte kansen kwamen er niet 
meer voor de pauze. 

Het weer had positieve invloed 
op de spelers, want ook de twee-
de helft was het aanzien alleszins 
waard. Een foute uittrap van de kee-
per werd handig opgepikt door Mil-
ton Cooman, die de bal op de inko-
mende Karel Koolhaas legde. Deze 
maakte geen fout en schoot hem in 
de uiterste hoek, 2-1. In de 74e mi-
nuut is Dennis Maarssen voor Ka-
rel Koolhaas in het veld gekomen 
en Dion Bogaard voor Rolf Maars-
sen.  AMVJ werd sterker en uit een 
vrije trap in de 82e minuut kopte van 
Driest de 2-2 binnen. Een grote kans 
in de 89e minuut voor AMVJ werd 
vrij voor doel hoog overgescho-
ten. En een doelpunt van Aalsmeer 
in de 90e minuut werd ten onrech-
te op aangeven van de grensrech-
ter afgefloten. Beide elftallen had-
den met het gelijke spel toch vre-
de. Aalsmeer begint volgend sei-
zoen met een sterk verjongd team 
aan de voorbereiding en naar wat zij 
nu al laten zien kan het een leuk sei-
zoen worden. 
Opstelling: Ray Smidt, Michel Com-
bee, Sergio Pregers, John Keur, Pas-
cal van Berkum, Timo Rijsterborgh, 
Rolf Maarssen, Robert Tates, Ka-
rel Koolhaas, Milton Cooman, Dirk 
Jan v.d. Meer, Dion Bogaard, Dennis 
Maarssen, Tom v.d. Wilt, Stefan v.d. 
Dussen en Cor Middelkoop. 

Jack van Muijden

Voetbal
RKAV blijft in derde klasse!
Aalsmeer - Precies 45 minuten 
lang verkeerde RKAV in een jubel-
stemming, en dat mochten zij ook 
zijn. Om Voorland binnen de eerste 
helft op de knieën te krijgen moet je 
wel van goede huize komen. Maar 
de tweede 45 minuten, om dat mee 
te maken moet je wel heel erge 
stalen zenuwen hebben. Maar te-
rug naar de eerste helft, een helft 
waarin RKAV op alle fronten beter 
was en dat liet blijken ook. Voorland 
staat bekend om zijn precisie voet-
bal, maar zover liet RKAV het niet 
komen door vroeg te storen ontnam 
de RKAV middenvelders al vroeg de 
mogelijkheid om door te dringen in 
de RKAV verdediging. 
Het begon voor RKAV allemaal al 
met een geweldige dreun tegen de 
lat en die maar amper werd over ge-
kopt. Voorland kwam zo onder druk 
te staan dat een verdediger niets 
anders kon doen dan de bal in eigen 
doel te werken, en hier had RKAV 
totaal geen moeite mee. Even later 
was het Alexander Goes die de 0-
2 liet aantekenen. Barry Springint-
veld maakte de vreugde bij RKAV 
compleet door 0-3 aan te tekenen. 

Wat een weelde om met zo’n stand 
te gaan rusten.
De tweede helft leek in het begin to-
taal geen gevaar voor RKAV te gaan 
opbrengen, maar dat pakte heel an-
ders uit. Diverse kansjes luiden het 
instortingsgevaar bij RKAV in. In de 
25 ste minuut was het voor de eer-
ste keer raak, de geheel vrijstaan-
de rechtsbuiten had een heel aar-
dig middag je, en dat heeft RKAV de 
das omgedaan, 1-3 Na veel klungel 
werk werd RKAV met de neus op 
de feiten gedrukt. Men had toen ge-
waarschuwd moeten zijn. 5 Minuten 
voor tijd de 2-3 en nog geen 2 mi-
nuten later 3-3. 
Het was over en uit. Men kreeg te 
horen dat Concordia gewonnen had 
en Graveland ook. RKAV en Concor-
dia eindigden met 25 punten, maar 
de regellementen schreven voor dat 
het doelgemiddelde uitsluitsel moet 
brengen. En dat was van RKAV be-
ter. Dus RKAV blijf in de derde klas-
se. Al zij het met hangen en wur-
gen. Maar dat maakt allemaal niets 
meer uit.

 Theo Nagtegaal

Na 8-0 winst op Swift: 
RKDES 6 kampioen!
Aalsmeer - 27 April was de dag 
waarop een mooi seizoen op een 
mooie manier afgesloten zou kun-
nen worden. Het was een rare 
maand voor het team van RKDES6. 
Sinds jaar en dag worden de man-
nen gesponsord door LTB, maar hal-
verwege april stond er ten onrechte 
LTB op de shirts, dit moest eigenlijk 
veranderd worden in FLYNTH. Aan-
gezien nog niet alle fans hiervan op 
de hoogte waren leek het de heren 
van het team verstandig om in deze 
shirts de competitie af te sluiten. De 
feiten waren simpel en spraken voor 
zich. De KNVB had de wedstrijd 
van Arsenal tegen ABN AMRO ver-
plaatst van 10.30 uur naar 14.30 
uur om de spanning er een beet-
je in te houden. RKDES6 moest om 
15.00 uur aantreden op het kunst-
grasveld van Swift op het Olympia-
plein, bij winst was het kampioen-
schap een feit, anders zouden de 
Kudelstaarters afhankelijk zijn van 
het resultaat van Arsenal. Er heerste 
een gespannen sfeer voor de wed-
strijd, wel begrijpelijk, maar niet no-
dig. RKDES had liefst vijftien spe-
lers die zich omgekleed hadden, vier 
man in de lappenmand en ongeveer 
zeventien bussen met publiek die 
het sportcomplex van Swift wisten 
te vinden. Dit zorgde voor fantasti-
sche taferelen voor, tijdens en na de 
wedstrijd. RKDES begon zenuwach-
tig aan de wedstrijd, het is ook altijd 
weer even wennen aan kunstgras. 
Daar waar de ploeg vorige week op 
een stroperig veld speelden, had 
dit meer weg van een ouderwetse 
zaalvoetbalwedstrijd zonder plofbal. 
Hierdoor stuiterde de bal vaak ho-
ger op dan verwacht. Dit leverde af 
en toe grappige momenten op. Ook 
in de verdediging werd in de eer-
ste fase een bal verkeerd ingeschat 
waardoor de eerste echte kans voor 
Swift was. Swift sprong hier slecht 
mee om en echt gevaarlijk werden 

ze niet. Vanaf de 17e minuut was 
het een kleine show van de RKDES 
voorhoede. Er werden veel kansen 
gecreëerd waarvan er bijzonder veel 
op vakkundige wijze verprutst wer-
den. Niet te missen ballen werden 
tegen de keeper of hoog over ge-
schoten. Gelukkig was het wel een 
paar keer raak! 
Het was topscoorder Danny van 
Duinen die de 1-0 knap binnen-
schoot. Niet veel later was het Dan-
ny die voor de 2-0 zorgde. Vervol-
gens was het tien minuten de Blom-
show: 3 treffers, en evenzoveel mis-
sers die niet al te moeilijk leken. Wat 
een vermelding waard is, is de kop-
bal vanuit een corner. Doordat Mai-
kel Blom zijn Gordon pruik een keer 
niet op had, kreeg hij een corner 
van Danny goed op zijn hoofd en 
de zwarte kogel viel prachtig bin-
nen. De ruststand was 0-5. Voor 
coach Mike Griffioen was dit nog 
geen zekerheid. Hij bleef zenuw-
achtig en bleef erop hameren dat de 
DES-mannen scherp en fel moes-
ten blijven.  In de tweede helft werd 
de wedstrijd rustig uitgespeeld. Het 
werd een schaakspel waar het Ka-
lende Pionnetje jaloers op zou wor-
den. Rustig werden de ruimtes ge-
zocht en gevonden. Niels van der 
Vaart maakte na een prachtige actie 
de 0-6 en daarna was het weer Dan-
ny die ook zijn derde wist te scoren. 
Vijf minuten voor tijd werd een lan-
ge bal gegeven, Danny keerde terug 
uit buitenspelpositie en Bas van der 
Linden kon daardoor vrij doorlopen 
op de keeper. Zo werd de eindstand 
op 0-8 bepaald. 
Na een half jaar blessureleed maak-
te Clyde Griffioen weer zijn rentree. 
Iedereen stond op de banken. Het 
mocht slechts 34 seconden duren, 
maar het was een heugelijk feit! De 
champagne, gesponsord door Wit-
tebol Wijn, kon ontkurkt worden, het 
kampioenschap was een feit! 

Nog geen beslissing bij 
ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - In de kop van de rang-
lijst van de plaatselijke ZABO zaal-
voetbalcompetitie is niets veranderd. 
De vijf ploegen bovenin wisten tij-
dens de negentiende speelavond al-
le vijf hun wedstrijd te winnen. Met 
nog drie speelronden op de kalen-
der gaat de ZABO competitie zich 
dus opmaken voor een spannende 
eindfase in de maand mei. Afgelo-
pen zaterdag 3 mei werd er gezaal-
voetbald in sporthal de Bloemhof en 
de openingswedstrijd ging tussen 
De Jet Set BV en Accon. De Jet Set 
BV won deze wedstrijd met de cij-
fers van 9-5. 
Vervolgens trad The Underdog aan 
tegen koploper Mantel Makelaars 
die de partij ruim won met 8-15. 
De derde wedstrijd van het avond-
je ZABO was die tussen SuperFly 
en LEMO. SuperFly moest winnen 
om bij te blijven en deed dát ook. De 
ploeg boekte een 5-2 zege. De vier-
de wedstrijd van speelronde 19 ging 
tussen Sportcafé de MiDi’s en DGL. 
Sportcafé de MiDi’s stond bij de rust 
al met 6-1 voor en won uiteindelijk 
met 9-2 van DGL. De slotwedstrijd 
in sporthal de Bloemhof ging tus-
sen Piller Sport en Easy Beveiliging. 
Na een 3-1 voorsprong bij de wis-
sel sloot Piller Sport het duel af met 
een 9-5 overwinning. De vijf wed-
strijden werden zaterdag uitstekend 
gearbitreerd door de scheidsrech-
ters Klaas Boekel, Natasja van Loon 

en Mike van Miltenburg en het team 
van Könst was vrij voor speelronde 
19. De huidige stand luidt als volgt: 
Mantel Makelaars 17-48, SuperFly 
17-45, Sportcafé de MiDi’s 17-42, 
Piller Sport 17-39, De Jet Set BV 18-
30, DGL 18-25, Easy Beveiliging 17-
21, Accon 17-12, The Underdog 17-
10, LEMO 18-9, Könst 17-3. 

ZABO op 10 mei
De ZABO zaalvoetbalcompetitie 
wordt zaterdag 10 mei voortgezet 
met de twintigste speelronde van 
het huidige seizoen. Er wordt ko-
mend weekend gezaalvoetbald in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is zoals gebruikelijk gratis. 
Het wedstrijdprogramma ziet er als 
volgt uit: om 18.35 uur Piller Sport 
tegen SuperFly. Om 19.20 uur Ac-
con tegen The Underdog. Om 20.05 
uur Könst tegen DGL. Om 20.50 uur 
Mantel Makelaars tegen Easy Be-
veiliging en om 21.35 uur tenslot-
te Sportcafé de MiDi’s tegen De Jet 
Set BV. Het team van LEMO is vrij 
voor speelronde 20. 
Na zaterdag 10 mei volgen er nog 
twee speelavonden van de ZABO 
zaalvoetbal, te weten op 17 en 24 
mei, beide in sporthal de Bloem-
hof. Voor algemene informatie over 
de ZABO en/of aanmelden nieuwe 
zaalvoetbalteams, bel: 0297-328046.

Spanning in clubcompetitie 
Schaakclub Aalsmeer stijgt
Aalsmeer - Met nog slechts twee 
ronden te spelen is de spanning in 
de clubcompetitie van Schaakclub 
Aalsmeer om te snijden. Alle prijzen 
staan nog open, zodat het er in de 
laatste ronden om zal gaan span-
nen. Willem Hensbergen is welis-
waar vrijwel zeker van het clubkam-
pioenschap, maar moet nog wel een 
puntje pakken. 
In de strijd om de derde stek deed 
Vincent Jongkind vrijdag goede za-
ken door te winnen van Arie Spaar-
garen. Hierdoor streefde hij Joran 
Donkers voorbij. Joran moest in een 
titanenstrijd met Erik Korenwinder, 
die nu tweede staat, zijn meerde-
re erkennen in zijn leermeester. Het 
verschil is echter slechts 90 pun-
ten, terwijl een overwinning maxi-
maal 100 punten oplevert. Volgen-
de week moeten Vincent en Joran 
waarschijnlijk tegen elkaar en zal 
het podium beslist worden.In de B 
poule is het nog veel spannender. 
Vrijdag deed Jan van Willigen goe-
de zaken door af te rekenen met 
Hans Pot. 
In een spannende partij wist Jan 
dankzij goed verdedigen een stuk 
voor te komen in het eindspel. Er 
waren nog wat nauwkeurige zetten 
nodig, maar de Uithoornaar klaarde 
de klus voorbeeldig. Jan  leidt hier-
door in de B groep. 
Jeudig taletn Bart Auee volgt echter 
op 50 punten. Clemens Koster zet-
te zichzelf tijdelijk op een zijspoor 
door in te gaan op de trucjes van 
Cees Verburg. 
Hoewel Clemens de gehele par-
tij beter stond, was Cees zoals al-
tijd gehaaid op de kleine kansjes. 

Toen Clemens een aftrekschaak-
je over het hoofd zag, was het be-
keken met zijn dame en zijn partij. 
Cees Verburg heeft hierdoor weer 
zicht op een plek in de top tien. Ron 
Klinkhamer heeft de beste papieren 
voor de overwinning in de C poule, 
maar moet wel oppassen dat Rob 
van Haaften hem niet alsnog in-
haalt. Al is de marge van 160 pun-
ten redelijk groot. 
Jos Bakker is ondertussen aan een 
echte eindsprint begonnen. Uit de 
laatste drie ronden haalde hij drie 
punten.

Snelschaak Kampioenschap 
Meteen na het afsluiten van de 
clubcompetitie staat het snelscha-
ken op het programma. Voor de tig-
ste keer wordt op 23 mei het Open 
Snelschaakkampioenschap van 
Aalsmeer verspeeld.
 Deelname is geheel gratis en er zijn 
leuke prijzen te winnen. Waaronder 
een prijs voor de beste huisschaker. 
De tijdslimiet is 5 minuten per per-
soon per partij en er zullen 10 ron-
den worden gespeeld. Locatie is zo-
als altijd ’t Stommeerkwartier in de 
Baccarastraat 15. 
U/jij kunt zo binnenlopen om mee 
te doen.

Uitslag 27ste ronde Clubcompetitie:
Erik Korenwinder-Joran Donkers  1-0
Arie Spaargaren-Vincent Jongkind  0-1
Hans Pot-Jan van Willigen           0-1
Cees Verburg-Clemens Koster    1-0
Gerrit  Harting-Tom v.d. Zee         1-0
Leo Buis-Jan v.d. Laarse          rem
Ger Lubbers-Jos Bakker             0-1
Christopher Brookes-extern               rem

Jan van Willigen aan kop in groep B.

Gedeelde winst Redmar en AJ 
op AAS-snelschaaktoernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond 
bij schaakclub AAS het vijfde 5-mi-
nuten snelschaaktoernooi van het 
seizoen plaats. 
De favorieten voor de winst in dit 
toernooi waren Redmar Damsma, 
Ben de Leur en AJ Keessen. On-
derling verdeelden ze de punten 
mooi, Ben won tweemaal van Red-
mar, Redmar won twee keer van AJ 
en AJ versloeg Ben evenveel maal. 
Daar Ben nog wat puntjes links en 
rechts liet liggen eindigden Redmar 
en AJ op de gedeeld eerste plaats. 
Na Ben op de derde plaats was de 

gedeelde vierde plaats voor Bob 
Feis en Olaf Cliteur, na deze twee 
volgde de twee Henken op de zesde 
en zevende plek. Schaakclub AAS 
schaakt van begin september tot 
eind mei op de vrijdagavond in De 
Bindingin de Zijdstraat 53. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, hierna start de competitie 
tot rond 01.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
competitieleider, tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 
0297-326143. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Laatste toernooi The Beach 
gewonnen door de Opa’s
Aalsmeer - De Opa’s  zijn de win-
naars geworden van het 4 x4 Deca-
thlon Maandtoernooi in The Beach. 
Tijdens het laatste (indoor) toernooi 
van het seizoen 2007/2008 was het 
met 14 teams weer ongekend span-
nend tijdens 4x4 Allround toernooi. 
Zowel de Opa’s als het team de Ka-
nonnen waren nog vol op in de strijd 
voor de overall Beachranking en dit 
was te merken aan het fanatisme 
waarmee gespeeld werd. De Opa’s 
trokken uiteindelijk aan het langste 
eind en wisten dit toernooi weer op 
hun naam te zetten.
In het 2x2 hoog toernooi, dat in de 
ochtend gespeeld werd, was dit 
keer van zeer hoog niveau. Vele 
top spelers wilden namelijk alvast 
in vorm te komen voor het buiten-
seizoen. De finale ging tussen het 
Beach koppel Sven en Frank en 
Bart en Casper. Met 21-16 wisten 
Sven en Frank de finale te winnen 
en konden zich winnaar noemen 
van het laatste maandtoernooi van 

dit seizoen. Het 2x2 laag toernooi, 
dat in de middag plaats vond, werd 
gewonnen door het  team ‘Wie van 
de drie min één’. Zij wonnen van de 
nummer twee, team M&M, en ging 
naar huis met leuke prijzen. 

Beachranking
Dit jaar is voor het eerst ook een 
Beachranking bijgehouden. Elk 
van de teams en deelnemers kon-
den over het gehele seizoen pun-
ten verzamelen voor de Beachran-
king. Hierbij is gekeken naar de 
deelnemende teams en de individu-
ele deelnemers binnen de teams. De 
winnaar van de beachranking 2x2 
hoog is het team Sven en Jeroen. De 
winnaar van de beachranking 2x2 
laag is het team Cor en Lin.
De winnaar van de beachranking 
4x4 allround is het team de Kanon-
nen. De winnaars ontvingen naast 
een mooie trofee een dinerbon voor 
‘Het Strandpaviljoen’ en leuke prij-
zen voor het zomerseizoen!

P.V. de Telegraaf
Duif Gerard de snelste!
Aalsmeer - Zaterdag 3 mei werd 
alweer de vijfde vitesse vlucht ver-
vlogen. Nog één snelheidswedstrijd 
en dan is de kampioen bekend. Voor 
de wedvlucht Chimay over een af-
stand van 250 kilometer waren door 
22 deelnemers 513 duiven inge-
korfd. 
Onder een blauwe hemel werd om 
8.00 uur het startsein gegeven. Bij 
een oostzuidoosten wind haalde de 
duif van Gerard en Lies van de Ber-
gen een snelheid van 87 kilometer 
per uur. 
Doordat de familie Van de Bergen 
zijn verhuisd, moest er met de dui-
vensport een herstart gemaakt wor-
den. En dan nu alweer de eerste prij 
winnen en tevens de snelste duif 
klokken van het district Amsterdam 

is voorwaar een puike prestatie.

Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet 2896
2. Zuivelsp. Langelaan 2771
3. Oerlemans Confectie 2626
4. A.A. Sloopwerken 2566
5. Bosman Kassenbouw 2395

De uitslag:
1. G.v.d. Bergen. 2. C. v. Vliet. 3. D. 
Baars. 4. J. Vijfhuizen. 5. J. v. Du-
ren. 6. Comb. v. Ackooy. 7. V. Leeu-
wen-v. Grieken. 8. Comb. Wiersma 
en zn. 9. R. Koers. 10. A.W. Kok. 11. 
Th. v.d. Wie. 12. J.Kluinhaar en dr. 13. 
A. v.d. Wie. 14. M. de Block. 15. J.A. 
v. Dijk. 16. P. v.d. Meijden. 17. Hespe 
en Spook. 18. J. v. Ackooy. 19. B. de 
Groot.

Goede prestaties AVA-junioren
Aalsmeer - Op vrijdag 2 mei na-
men vijf junioren van AV Aalsmeer 
in Utrecht deel aan door U-Track ge-
organiseerde avondwedstrijden. Rik 
Maarsen, junior C, liep twee per-
soonlijke records en laat duidelijk 
vooruitgang zien op de sprintnum-
mers. Hij sprintte naar 13.08 op de 
100 meter en naar 26.65 op de 200 
meter, goed voor een derde plaats. 
Bas Bakker, ook junior C, liep een 
mooi persoonlijk record van 2.14.24 
minuten op de 800 meter. Daniëlle 
van Eenennaam, B junior, liep een 
goede 100 meter horden in 18.46 

seconden. Een vijfde plaats voor 
Daniëlle en een persoonlijk record. 
Mirjam van Ouwerkerk, A junior, liep 
naar een fraaie tweede plaats op de 
800 meter in een nieuw persoonlijk 
record van 2.23.82 minuten. Maaike 
Witpeerd tenslotte, nog maar eer-
ste jaars C junior, liep op de 200 me-
ter een nieuw persoonlijk record in 
26.92 seconden en dat leverde haar 
de tweede plaats op. Het versprin-
gen werd door Maaike gewonnen 
met een sprong: 4.73 meter, haar 
tweede persoonlijke record van de 
avond.
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Zwemmers van Oceanus 
succesvol in Denemarken 
Aalsmeer - In het weekend van 2 
tot en met 4 mei hebben Laura Ba-
doux en Ron Langelaan deelgeno-
men aan een internationale zwem-
wedstrijd in Esbjerg te Denemarken. 
Aan deze wedstrijd deden elf ver-
schillende landen mee en een totaal 
van ruim 1800 zwemmers. Tijdens 
de eerste dag was het meteen raak 
voor Laura Badoux op de 50 meter 
schoolslag, zij behaalde een derde 
plek met 34.92. Ron werd op dezelf-
de afstand tiende in 32.66, hierna 
zwom hij nog de 100 meter wissel-
slag in 1.09.90. Op de tweede dag 
stond de 25 meter schoolslag en 25 
meter vrij voor Ron op het program-
ma en Laura zwom de 25 school-
slag en 50 vlinderslag. Laura ver-
beterde in de series haar persoon-
lijk record op de 25 schoolslag naar 
15.67 en dit was tevens goed voor 
een clubrecord. Met deze tijd ging 
ze als eerste de finale in waar ze uit-
eindelijk tweede werd. De 50 me-

ter vlinderslag zwom ze naar een tijd 
van 32.44. Ron zwom de 25 meter 
schoolslag in 14.81 en de 25 meter 
vrij in 13.07. De laatste dag zwom-
men ze beiden de 100 meter school-
slag en 25 meter vlinder. Laura werd 
op de 100 schoolslag zevende en 
Ron veertiende. Hierna volgde de 
terugreis naar Nederland met twee 
medailles tijdens een goed georga-
niseerd toernooi.

Persoonlijk record
In het zelfde weekend ging Vincent 
Moolhuijsen in Alkmaar voor het 
eerst aan de start voor de 200 meter 
vlinderslag met als doel een tijd on-
der de 2.37, omdat een tijd onder de-
ze tijd een NK-limiet zou betekenen. 
Na een goede start en een goed 
tweede gedeelte kwam hij uit op 
2.35.18 wat dus weer een extra start 
op de NK betekende. Ook zwom hij 
nog de 50 meter vrij in 28.42 wat 
een persoonlijk record opleverde.

Laura Badoux  Vincent Moolhuijsen

Erik Sligting in bestuur 
FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week is een af-
rondend gesprek gevoerd met Erik 
Sligting: hij zal het nieuwe bestuur 
van FIQAS Aalsmeer komen verster-
ken en krijgt in zijn portefeuille ‘se-
nioren handbal’. 
Hieronder valt zowel het recreatie-
handbal als de topsport (dames én 
heren). Hij staat als bestuurslid aan 
het hoofd van een commissie die in 
de komende tijd nog verder aange-
vuld zal gaan worden met mensen 
om Erik bij te staan. Maar voorals-
nog is het bestuur heel erg blij om 
Erik er (weer) bij te hebben; hij heeft 
immers een schat aan bestuurlijke 
ervaring én was eind jaren ’80/be-
gin jaren ‘90 al eerder voorzitter van 
de club.   

Voorzitter gehuldigd! 
Voor de (gewonnen) bekerfina-
le tussen FIQAS Aalsmeer en Euro-
tech/Bevo, op 1 mei jl., werd FIQAS 
Aalsmeer voorzitter Guus Hölscher, 
die aftreedt na 16 jaar voorzitter te 
zijn geweest van de club, gehuldigd 
voor zijn verdiensten voor die club 
én het handbal in het algemeen. 
NHV voorzitter Henk van Vliet en vi-

ce-voorzitter Paul Hoes roemden de 
verraste Hölscher eerst voor zijn ja-
renlange inzet voor de handbalsport 
(‘je bent een icoon in de handbal-
wereld’) en overhandigden hem het 
Verbonds Ereteken in Goud. Daarna 
werd Guus Hölscher ook namens de 
gemeente Aalsmeer in het zonne-
tje gezet en kreeg – uit handen van 
de wethouder van Sportzaken, Jaap 
Overbeek – de Rozenpenning. Deze 
onderscheiding is door de gemeen-
te ingesteld als eerbetoon aan per-
sonen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt jegens de plaatselij-
ke gemeenschap en natuurlijk is FI-
QAS Aalsmeer er bijzonder trots op 
dat haar vertrekkend voorzitter de-
ze eervolle vermelding heeft ontvan-
gen. Omdat extra kracht bij te zet-
ten én om nogmaals de dank van de 
club zelf uit te drukken kreeg Höl-
scher van de nieuwe voorzitter Kees 
Jan Koster, én namens de suppor-
tersvereniging ook nog fraaie bos-
sen bloemen en cadeaus overhan-
digd. En de handballers deden er la-
ter nog een sportief schepje boven-
op door de NHV beker te winnen!   
Foto: Don Ran.

EK in Denemarken

Trampolinespringers 
stellen teleur
Aalsmeer - Van 28 april tot en met 
3 mei vonden de Europese Kampi-
oenschappen Trampoline plaats in 
Odense, Denemarken. De Aalsmeer-
der Jeroen Kaslander, die trainer is 
bij SV Omnia 2000, deed mee aan 
dit EK. De seniorendames en -heren 
bleven als team achter bij de ver-
wachtingen. 
Zo vlak voor de Olympische Spe-
len zijn de hiervoor geplaatste 
spring(st)ers in ‘bloedvorm’. Dit kon 
helaas niet worden gezegd van een 
aantal Nederlandse deelnemers. 
Rea Lenders stelde teleur. Ook nu 
raakte Rea de mat nadat ze haar 
tien sprongen had afgerond en dat 
leverde een aftrek van 2,4 punten 
op. Mede hierdoor bleef de finale 
ver uit zicht. Met 61.90 punten werd 
ze slechts 20e. Mirjam Steinebach 
bleef hier vlak achter (24e; 61.30 
punten). Yvonne Hartog (26e; 61.10) 
bleef Karin de Vries net voor (27e; 
59.90). Fernando Götschin werd in 
de kwalificaties 27e met 63.80 pun-
ten. Jeroen Kaslander kwam op de 
30e plaats terecht met 63.20 pun-
ten, 34e werd Orlando Götschin 
(62.40)en 39e Sven Mooij (59.70). 
Met synchroon springen bleven Or-
lando en Fernando net twee plaat-

Volleybalcompetitie
Oradi/Omnia mix C met 
overmacht kampioen
Kudelstaart - Met slechts één ver-
loren wedstrijd gedurende het he-
le seizoen is het mix C team van vol-
leybalclub Oradi/Omnia kampioen 
geworden. Het was daarom jammer, 
dat Kaylee Bruine de Bruin en Derk 
Kooij niet bij de beslissende wed-
strijd aanwezig konden zijn. De ove-
rige spelers van het team zijn: Syl-
via Hoogenboom, Bernadette van 
Wieringen, Leon van Wissen, Derk 
Kooij en Michael Meijer. Vanwe-
ge het vertrek van een speler be-
gon Oradi/Omnia mix C met een mi-
nimale bezetting in september aan 
de competitie. Desondanks slaag-
de het team erin tot 7 januari zonder 
setverlies te blijven. Een week la-
ter was het ‘dieptepunt’ van het sei-
zoen. Er werd met 2-1 verloren van 
titelconcurrent GSV Heemstede. De 
rest van het seizoen werd de draad 
weer goed opgepakt. In totaal gin-
gen slechts drie setjes verloren. Ook 
voor trainster Mariska Bus een re-
sultaat om trots op te zijn.

Alleen GSV Heemstede bleef de 
jeugdige Aalsmeerders op de hie-
len zitten. Om het kampioenschap 
te behalen moest de laatste wed-
strijd net voor de meivakantie met 
minstens 2-1 gewonnen worden. 
Juist nu moesten in de Haarlemse 
Spaarnehal vaste krachten Kaylee 
en Derk verstek laten gaan. Geluk-
kig waren Elsemieke Jongkind en 
Shewa Bernsen van het meisjes C 
team bereid in te vallen. Onder aan-
moedigingen van hun trotse ouders 
werd er geconcentreerd gespeeld. 
Het resultaat was een mooie 3-0 
overwinning en het begeerde kam-
pioenschap was binnen. Vicevoor-
zitter van Oradi/Omnia, 
Frits van der Zee, reikte na de wed-
strijd met extra plezier de meer dan 
verdiende medailles uit. 
Hij liet weten zich ook een beetje 
winnaar te voelen, omdat alle spe-
lers van het kampioensteam ooit bij 
hem begonnen zijn met volleybal-
len.

Oradi mix C direct na het behalen van het kampioenschap, van links naar 
rechts: Sylvia Hoogenboom, Bernadette van Wieringen, Leon van Wissen, Mi-
chael Meijer, Shewa Bernsen en Elsemieke Jongkind.

Pupil Sander Blijleven met zijn man van de wedstrijd, Ray Smidt van VVA.

Sander Blijleven pupil van 
de week bij VV Aalsmeer
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van v.v. Aalsmeer is een E-junior van 
de voetbalvereniging 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 elf-
tal gebeurt. Deze week was bij v.v. 
Aalsmeer te gast en dus een pupil 
van de week. Dit maal jeugdspe-
ler Sander Blijleven. Sander heeft 
een zus Anne en een broertje Vin-
cent.Zijn favoriete club is Ajax en 
zijn favoriete speler is Wesley Sne-

ijder.Sander gaat naar school op 
de Wegwijzer waar hij les krijgt van 
meester Gerbrand. Rekenen vindt 
hij het leukste vak. Buiten school-
tijd speelt hij graag buiten met zijn 
vriendjes, en voetballen doet hij bij 
v.v.Aalsmeer in de E3. Sander speelt 
rechts achter. Sander had natuur-
lijk de taak de man van de wedstrijd 
te kiezen en dat werd doelman Ray 
Smidt. De pupil werd beloond met 
de door sponsor Aannemersbedrijf
W. van der Laarse & zn te Aalsmeer 
beschikbare trofeeën.

Handbalcompetitie jeugd
C1 FIQAS bekert verder!
Aalsmeer - Op zaterdag 26 april 
speelde de C1 van FIQAS Aalsmeer 
de voorronde van het regionale be-
kertoernooi op de buitenvelden van 
Handbalvereniging Zaanstreek. Met 
een aan de tegenstanders en de 
meivakantie aangepaste bezetting 
(Roy Stevens, Dion en Dan speel-
den mee in plaats van Floris, Nigel 
en Glenn) reisden de jongens naar 
Zaanstad. Het weer was alle deel-
nemende teams, begeleiders en ou-
ders goed gezind. Onder een heer-
lijk zonnetje werd buiten geno-
ten van leuke wedstrijden, hapjes, 
drankjes en een gezellig samenzijn. 
De eerste wedstrijd werd gespeeld 
tegen DSG. Een bekende tegen-
stander, waarvan gewonnen moest 
kunnen worden. 
Dat lukte zonder grote problemen, 
vooral omdat DSG het zonder zijn 
vaste keeper moest doen en in het 
doel bij FIQAS Aalsmeer good old 
Jeremy weer ouderwets op dreef 
was! Dat, opgeteld bij lekker veld-
spel en netjes uitgevoerde break-
outs, was goed voor een 10-3 over-
winnen voor FIQAS Aalsmeer.
Met een half been stonden ze daar-
mee in de finale, want de tweede 
wedstrijd was meteen de laatste van 
de voorronde. 
Die wedstrijd werd gespeeld te-

gen de C1 van Westsite. Een ploeg 
die aantrad met twee meiden in de 
gelederen. Na de ruime overwin-
ning leek er bij de jongens van FI-
QAS Aalsmeer toch wat gemak-
zucht in het spel geslopen. In het 
eerste deel van de wedstrijd liepen 
ze weliswaar een paar doelpunten 
uit, maar toen ging de handbalma-
chine uit Aalsmeer een stukje stroe-
ver draaien. 
En wie zorgen daar vooral voor? In-
derdaad die twee meiden van West-
site. Doelpunt voor doelpunt kwam 
Westsite dichterbij. En het was dat 
de meest scorende speelster van 
Westsite vlak voor het eindsignaal 
haar voet net op de cirkel zette, an-
ders was de wedstrijd in een gelijke 
stand geëindigd. 
Met een 6-5 overwinning sleep-
ten de jongens de overwinning uit 
de strijd. Kortom, in navolging van 
hun grote voorbeelden van de He-
ren 1 van FIQAS Aalsmeer heeft de 
C1 zich ook voor de bekerfinale ge-
plaatst! 
Dat is dubbel leuk, omdat die strijd 
op 1 juni aanstaande op de vel-
den van de eigen thuishaven bij de 
Bloemhof wordt gestreden. Natuur-
lijk staat u ook dan weer langs de 
spreekwoordelijk zijlijn voor een blik 
in de toekomst! 

De C1 van FIQAS in actie. Foto: Don Ran.

sen buiten de finale;(10e; 82.70 pun-
ten). Milco Riepma ging in zijn serie 
in de fout waardoor hij met Jeroen 
Kaslander 21e werd. Als jury tijdens 
dit EK kwamen Babette van Wete-
ring en Rien de Ruiter (ook trainer 
bij SV Omnia 2000) uit voor Neder-
land.

RKDES E5 is kampioen!
Kudelstaart -  Met een eerste 
plaats in zicht werd door het E5-
team van RKDES afgelopen zater-
dag om negen uur de wedstrijd te-
gen Swift afgetrapt. 
Het krachtverschil was vrij snel dui-
delijk, alleen werd dit nog niet om-
gezet in doelpunten. Na wat ge-
miste kansen werd eindelijk de ban 
gebroken en scoorde DES de 0-1. 
Het leek wel of er een last van de 
jongens afviel en al snel liep Ku-
delstaart uit naar 4-0. 
Swift had ook wat kansen, omdat 
er toch wel wat teveel op de aanval 
werd gespeeld. 
Na de rust werd het karwei professi-
oneel uitgespeeld en won de E5 uit-
eindelijk met 10-2 en dit leverde de 
eerste plaats in de competitie op.
Met een versierde spelersbus, kos-
ten nòg moeite waren gespaard, 
werd de zingende en luidruchtige 
terugreis naar Kudelstaart begon-
nen. De vele meegereisde fans en 
trotse ouders in het kielzog volgend. 
Bij DES werd het team opgewacht 
en stond de patat en de aa-tjes al 
klaar en werd het kampioenschap 
uitbundig gevierd.
Al met al een resultaat wat, na een 
wat stroef begin van dit seizoen, 
spetterend is geëindigd met keeper 
Donny die tijdens de eerste wed-
strijd nog uit de lichtmast moest 

worden gehaald maar gaande weg 
het seizoen de meest onmogelijke 
(terugspeel)ballen er uit hield. Ach-
terin Brahiem die van een onstui-
mige naar voren stormende speler 
steeds beter vanuit zijn positie ging 
voetballen en veel corrigerend werk 
deed in de verdediging. 
Bart die het juiste positie kiezen tot 
kunst heeft verheven en ook van-
uit de tweede lijn kan scoren. Op 
het middenveld Wesley die van (een 
klein beetje) mopperkont een posi-
tief ingestelde speler is geworden 
die zich in een tegenstander vast 
kan bijten en ook vanaf het midden-
veld kan scoren. 
Dave, die halverwege het seizoen 
bij het team gekomen is en in eer-
ste instantie meer met zijn ‘chickies’ 
bezig was dan het tactische con-
cept, maar een bijtertje bleek op het 
middenveld. Riccardo de man met 
het beste linkerbeen van alle E-tjes, 
doeltreffend en een absolute team-
speler, 
Damian die elke wedstrijd 110 pro-
cent inzet toonde. 
En voorin: Dribbelaar Twan die elke 
bal die de keeper losliet verzilverde 
en Gijs die zijn momenten kiest en 
dus ook dit seizoen zijn doelpunt-
jes mee pakte. 
Al met al een pracht team met een 
pracht resultaat.

Talentenopleiding van FIQAS 
actief op Koninginnedag
Aalsmeer - De talentenopleiding 
van FIQAS Aalsmeer heeft op 30 
april z’n gezicht laten zien bij de vie-
ring van Koninginnedag. 
Op het Raadhuisplein in Aalsmeer, 
waar het Oranjecomité die dag voor 
de plaatselijke jeugd allerlei spel-
letjes had georganiseerd, stond de 
club met een handbaldoel. 
Daar waren allerlei prijzen te win-
nen door penalty’s te nemen op een 
eredivisiekeeper, zo hard mogelijk 
te gooien (een snelheidsmeter wees 
objectief de winnaar aan) of juist zo 
gericht mogelijk te schieten (door 
gaten in een doek voor het doel). 

Het bleek een populaire attrac-
tie! Een promotieteam, bestaande 
uit deelnemers van de talentenop-
leiding, ging op Koninginnedag het 
nabijgelegen Amstelveen in om op 
vier verschillende feestlocaties fol-
ders uit te delen en te vertellen over 
de bijzondere jeugdopleiding. Daar 
worden kids die dromen van Oran-
je klaargestoomd voor de topsport, 
maar wel op een heel leuke manier: 
via allerlei spelletjes en verschillen-
de sporten. Ook 4- en 5-jarige kin-
deren zijn vanaf de zomer welkom, 
want FIQAS Aalsmeer gaat met een 
‘kaboutergroep’ beginnen.

Er is nog plaats!
Otterlo-kampen in zomer 
voor jongens en meiden
Aalsmeer - Al sinds 1946 wor-
den er vanuit Aalsmeer christelijke 
jeugd– en kinderkampen georgani-
seerd. In de zes weken van de zo-
mervakantie gaan afwisselend de 
jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar 
naar kampeerboerderij De Woudeg-
ge aan de Roekelsebosweg 5 in Ot-
terlo. Aan de rand van het Roekelse-
bos, waarin je nog regelmatig her-
ten en reeën ziet, is dit een schitte-
rende locatie met vele mogelijkhe-
den voor allerlei activiteiten. In al-
le kampen wordt er verteld over het 
Woord van God, waarbij dit jaar het 
thema ‘Hoor Hem’ op velerlei wijze 
besproken zal worden. Voor infor-

matie, de weken of aanmeldingen 
kun je contact opnemen met Wil-
lo Schaaij, 0297-344343 of via de si-
te www.otterlokampenaalsmeer.nl. 
Het meidenkamp 13 tot 16 jaar zit 
vol, maar in de overige kampen is er 
nog ruimte.
Naast deze jongerenkampen wordt 
er dit jaar ook weer een 16+ kamp 
georganiseerd met als thema ‘Life 
with God is an adventure’. Deze 
groep gaat een week naar een cam-
ping in de Ardennen, België. Deze 
week is van 28 juni tot 5 juli en de 
kosten bedragen 250 euro. Heb je 
vragen? Neem dan contact op met: 
rkortenoeven@yahoo.com.



pagina 40 Nieuwe Meerbode - 8 mei 2008

Burgemeester Pieter Litjens en Ronald van der Drift.
 

Fotowedstrijd Trots van Aalsmeer.nl
Wordt het Pierre van Hooijdonk, 
de burgemeester of een ander?
Aalsmeer - Al maandenlang wor-
den her en der foto’s gemaakt van 
opvallende blauw-witte Trots van 
Aalsmeertruien. Uiteraard niet zon-
der reden: de website www.trots-
vanaalsmeer.nl schreef in septem-
ber van het vorige jaar namelijk een 
wedstrijd uit: maak een zo origi-
neel mogelijke foto van je Trots van 
Aalsmeertrui en stuur deze in. De 
wedstrijd nadert zijn ontknoping als 
in de maand mei gestemd mag wor-
den op een uiteindelijke winnaar. 
De opdracht luidde als volgt: trek er 
op uit met je camera en je Trots van 
Aalsmeertrui en maak een opvallen-
de foto. 
Door menig speler of betrokkene 
van De Trots van Aalsmeer (het zes-
de seniorenelftal van V.V.Aalsmeer) 
werd deze oproep ter harte geno-
men en zodoende stroomden sinds 
september de foto’s binnen bij de 
webmaster van trotsvanaalsmeer.
nl. Grappige foto’s, maar ook hele 
aparte of juist mooie werden inge-
stuurd. 
Zo fotografeerde Ronald van der 
Drift zichzelf en zijn trui, samen met 
burgemeester Litjens, in café Sport-
zicht aan de Sportlaan. Ex-prof-
voetballers Pierre van Hooijdonk en 
Frank de Boer werden met een Trots 
van Aalsmeertrui op de gevoelige 
plaat vastgelegd na een voetbal-
wedstrijd in Roemenië. Niet alleen 
bekende mensen, maar ook de spe-

lers zelf stonden vaak genoeg op de 
foto: een speler in trui als prins car-
naval, een speler in trui, in Australië 
met een slang om de nek en ga zo 
maar door.
Uit alle foto’s die in een maand wer-
den ingestuurd, werd door te stem-
men op de website een maandwin-
naar gekozen. Alle maandwinnaars 
strijden nu tegen elkaar om de fel-
begeerde hoofdprijs: een ingelijs-
te uitvergroting van de winnende 
foto en een seizoenskaart voor al-
le thuis- en uitwedstrijden van De 
Trots van Aalsmeer. 
De stemronde, die de gehele maand 
mei nog zal duren, trekt tot nu toe 
al veel stemmers. De foto met Pierre 
van Hooijdonk heeft tot op heden de 
meeste stemmen gekregen, maar 
de maand is nog lang, dus als u een 
andere foto origineler of beter vindt, 
breng dan vooral uw stem uit op 
www.trotsvanaalsmeer.nl. Zo kunt 
u nog stemmen op de foto waarop 
burgemeester Litjens en Ronald van 
der Drift te zien zijn, de foto waar-
op prins carnaval met een Trots van 
Aalsmeertrui staat, een foto uit het 
oorlogsmuseum in Belgrado, een 
foto uit Australië, waarop een ge-
vaarlijke wurgslang te zien is, een 
foto waarop Kees Korver een biertje 
over zich heen gegooid krijgt in ca-
fé De Praam of een foto waarop de 
heilige maagd Maria door een Trots 
van Aalsmeertrui aanbeden wordt.

Harmen Colijn met een wurgslang om zijn nek.

Juniorbestuur bespreekt nieuwe 
route junior pramenrace 
Aalsmeer - Vanwege uitvoering 
van herstelwerkzaamheden aan de 
Dirk Baardsebrug in de Brandewijn-
sloot zal de route van de juniorrace 
dit jaar anders zijn als voorgaande 
jaren. Zoals het er nu uitziet zullen 
de herstelwerkzaamheden net wel 
of net niet op tijd voltooid zijn. Daar-
om  heeft het juniorbestuur beslso-
ten een nieuwe route te plannen. 
Hoe deze route er uit zal gaan zien 
is nog niet bekend maar zal wellicht 
in de juniorpraambode bekend wor-
den gemaakt. Dit jaar zal op zater-
dag 21 juni om 13.00 uur op het Kip-
penbruggetje aan de Stommeerkade 

het startschot klinken voor alweer 
de vierde juniorpramenrace. Aller-
eerst is er op 14 juni de sportmiddag 
bij Jachthaven Stenhuis aan het ein-
de van de Uiterweg. Ook bij minder 
mooi weer zal de sportmiddag door-
gang vinden omdat er een boten-
loods beschikbaar is gesteld, waarin 
de deelnemers met eventuele regen 
gebruik van kunnen maken. Opge-
ven voor de juniorrace kan nog tot 
1 juni! Kijk op  http://junior.pramen-
race.nl/ voor het inschrijfformulier. 
Wie nog vragen heeft over de juni-
orpramenrace kandeze stellen aan 
arnaud@pramenrace.nl Van links naar rechts: Rick Burgers, Arnoud van Leeuwen, Lars Winters, Chris 

de Bok, Justin de Haan, Jeannette Klijmij, Zane Drijsen, Glenn Grimbergen, 
Marvin Zwart, Lorenzo Zorn, trainer Bert Stravers, Raju Mussico, leider Ton 
Grimbergen, Joey Bosch, Joran Donkers, leider Martin Zwart. Op de foto ont-
breekt helaas Jos Hoogenboom. Tijdens de wedstrijd moest hij met een ge-
broken scheenbeen afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

RKDES C1 kampioen in
eerste klasse KNVB
Kudelstaart - De jongens en meis-
jes van RKDES C1 hadden aan het 
begin van het seizoen een afspraak 
gemaakt met de trainer en leiders 
dat ze voor het kampioenschap zou-
den gaan. 
Tot de laatste wedstrijd van de com-
petitie was nog niet beslist wie er 
kampioen zou worden omdat de 
nummer twee maar 3 punten achter 
Kudelstaart zat. 
Dit betekende dus als de laatste 
wedstrijd verloren ging er nog een 
beslissingswedstrijd gespeeld zou 
moeten worden. Op 24 april moest 

er thuis in Kudelstaart om 19.00 uur 
aangetreden worden tegen Overbos 
en dat is een lastige ploeg. Uit had 
DES net gewonnen met 1-2, dus er 
waren gespannen gezichten te zien 
in de kleedkamer. 
Maar na 70 minuten spelen stond er 
2-1 op het scorebord en met 3 pun-
ten op zak was hetgeen waar de C1 
het hele seizoen voor ging, kampi-
oen worden, gelukt! 
Met 60 punten uit 22 wedstrijden 
en 113 doelpunten voor en 17 te-
gen kan het resultaat uitstekend ge-
noemd worden. 

Voor vijfentwintigste keer voetbalkamp voor jeugd

Camping RKDES groot succes
Kudelstaart - Donderdag 1 mei om 
8.45 uur betraden 220 kinderen het 
terrein van Camping RKDES. De 
tenten stonden al klaar en het was 
een stralende dag. Een mooi be-
gin voor het 25ste voetbalkamp. Tij-
dens deze speciale editie mochten 
de kinderen blijven slapen. Dit alles 
mogelijk gemaakt door 46 leiders, 
9 stafleden en 8 smeerploeg leden. 
Nadat alle kinderen hun spullen in 
de tenten hadden gelegd, begon ie-
dereen zeer uitgelaten en enthou-
siast aan de eerste ronde voetbal-
spelen. Ondanks de fikse wind, was 
de stemming opperbest. Zoals ie-
der jaar waren er ook dit jaar weer 
‘rode draad’ spelletjes verwerkt in 
het programma van deze drie da-
gen. Door de rode draad ontstaat 
er altijd een leuke competitie tussen 
alle groepen. Rond half 2 ‘s mid-
dags startte het middagprogram-
ma. Er werd gestreden voor de titel 
van Sterkste Pupil en er werd een 
film gekeken. Een klein regenbui-
tje tussendoor mocht de pret niet 
drukken. Vanaf 17.15 uur kwamen 
er veel ouders met stapels pannen-
koeken aanzetten. Na het eten be-
gon het Mixtoernooi. De kinderen 
hebben tot half 9 door gevoetbald. 
De jongste groepen gingen daarna 
slapen. De oudste groepen startten 
om 21.00 uur met het Dierengelui-
denspel. Toen de oudste groepen op 

het terrein terug kwamen, vielen de 
eerste jongste kinderen in een die-
pe slaap. Het is nog een behoorlij-
ke tijd onrustig geweest op het RK-
DES-terrein. ‘s Nachts was het su-
per koud. Menigeen heeft liggen ril-
len in zijn slaapzak! 
Vrijdag was het een prachtige dag. ‘s 
Morgens waren beide groepen druk 
met het trainingsprogramma. Na de 
lunch vertrokken de jongste groe-
pen met auto’s naar zwembad De 
Meerkamp. En de oudste groepen 
gingen op de fiets naar de Beach. 
Daar werd een voetvolley toernooi-
tje gespeeld. Om 17.15 uur kwamen 
de eerste macaroni ouders al aan. 
Fantastisch dat zoveel ouders zich 
hadden opgegeven om wat te ma-
ken! Om een uur of 7 begon de Bon-
te Avond, die werd gepresenteerd 
door Marielle Buskermolen. De ju-
ry bestond uit Joop Wegbrands, Ben 
van Maris en Nel van der Hoek. Na 
de optredens van de jongste groe-
pen werd De Sterkste Pupil bekend 
gemaakt en natuurlijk ook de uitslag 
van de optredens! Vervolgens gin-
gen de jongste naar ‘bed’. Toen was 
het de beurt aan de oudste groepen. 
De sfeer zat er lekker in met ‘Maak 
me gek, Ali B en Boer Harms. Daar-
na nog een leuke disco voor de-
ze groepen. Om 23.00 uur moesten 
ook de oudsten naar hun tent. Deze 
nacht verliep een stuk rustiger dan 

de eerste nacht. 
Zaterdagochtend bleef het nog 
lang rustig. Sommige groepen wer-
den pas wakker toen de muziek om 
8 uur aan ging. Het was weer een 
stralende dag. Alle kinderen deden 
nog steeds enthousiast mee en de 
sfeer was prima! Tussen de middag 
weer een gezellige lunch en daar-
na hervatten de jongste het trai-
ningprogramma. De oudste groe-

pen speelden partijtje tegen elkaar. 
Om 15.00 uur startte de Penalty Bo-
kaal. Op doel stonden Rodney van 
der Halm en Jan Willem Tas. Voor ie-
dere leeftijdsgroep was er een prijs 
te winnen. Toen alle kinderen ge-
weest waren, mochten ook de lei-
ders nog een keer schieten. Uitein-
delijk won Bas den Daas de penalty 
bokaal voor de leiders. 
Tot slot gingen de kinderen nog één 
keer met hun groepje voor de tent 
zitten en kregen ze patat met een 
frikadel of kroket. Daarna nam ie-
dereen afscheid van elkaar en zat 
het voetbalkamp er weer op! Een 
fantastisch kamp dat iedereen zich 
nog lang zal blijven herinneren!

Volleyballen in Oosteinde
Aalsmeer - De volleybalafdeling 
van SV Omnia zou het erg leuk vin-
den als ze Aalsmeer-Oost enthou-
siast kunnen krijgen voor het leu-
ke en sportieve volleybalspel. Om de 
(nieuwe) bewoners van Oosteinde 
kennis te laten maken met volley-
bal kan gedurende zes weken ‘ge-
snuffeld’ worden. Op 19 mei start de 
eerste volleybaltraining in sporthal 
De Bloemhof (zaal 2) aan de Horn-
weg. Om 20.30 uur staat trainer Dick 
van Dam klaar om warming-up oe-
feningen te gaan doen, daarna spe-
cifieke volleybaloefeningen en hij 
sluit uiteraard af met een partijtje. 
De training duurt tot 22.00 uur. Ie-
dereen vanaf 18 jaar die het leuk 
lijkt om hieraan mee te doen is van 
harte welkom. In totaal worden er 6 
trainingen gegeven en wel op 19 en 

26 mei, 2, 9,16 en 23 juni. De kos-
ten hiervoor bedragen 25 euro, con-
tant te voldoen aan trainer Dick van 
Dam. Omdat het een nieuwe acti-
viteit is en Omnia graag inzicht wil 
hebben of er voldoende deelnemers 
zijn om er leuke trainingen van te 
maken, worden geïnteresseerden 
verzocht zich via email op te geven. 
Dan krijg je voor de eerste training 
op 19 mei definitief te horen of het 
doorgaat. Geef je snel op via het vol-
gende emailadres: karin.vanes@tis-
cali.nl Ook als je vragen hebt kun 
je die mailen naar dat emailadres. 
SV Omnia hoopt op een groot suc-
ces en dat vele belangstellenden 
zich opgeven. Uiteraard mag je je 
ook opgeven als je niet in Aalsmeer-
Oost woont. Hoe meer zielen, hoe 
meer (volleybal)-vreugd!

Voetbalcompetitie
Rkav 7 sluit seizoen af als 
nummer drie!
Aalsmeer - Rkav heeft een mooi 
seizoen helaas niet kunnen afslui-
ten met de titel in de sterk bezette 
zevende klasse reserve. Na het te-
leurstellende gelijkspel van vorige 
week tegen Sporting Martinus, was 
de ploeg afhankelijk van de con-
currenten KLM en DCG. Deze lie-
ten echter geen steken meer vallen, 
zodat de trots van RKAV uiteinde-
lijk genoegen moest nemen met de 
derde plaats. Desondanks een pri-
ma resultaat voor de jongens, want 
met deze plek is ruimschoots vol-
daan aan de doelstellingen van dit 
jaar. Aan het begin van het seizoen 
heeft de technische staf, bestaan-
de uit non-playing captain Spre-
ij en trainer/mental coach Robbie, 
in samenwerking met hoofdspon-
sor Ron Wendelgelst een meerja-
renplan opgesteld dat moet leiden 
naar het kampioenschap in het sei-
zoen 2010/2011. Dit seizoen werd 
rekening gehouden met het feit dat 
ploeg nog jong en onervaren was en 
dat de nieuwe aankopen nog moes-
ten wennen aan het hoge niveau 
in deze klasse. Al snel bleek ech-
ter dat non-playing captain Spreij 
kon beschikken over een hechte se-
lectie, dat met prima positiespel en 
technische hoogstandjes de harten 
van de toeschouwers al snel wist te 
veroveren. Dat het goede spel van 
Rkav 7 niet onopgemerkt gebleven 
is in Aalsmeer, blijkt uit het feit dat 
steeds meer mensen de weg naar 
het sportcomplex van Rkav weten 
te vinden om een glimp te kunnen 

opvangen van het populaire elftal. 
Op die momenten moet je natuur-
lijk oppassen dat de successen niet 
naar het hoofd stijgen van sommige 
spelers, maar gelukkig was er dan 
altijd weer trainer / mental coach 
Robbie die de spelers met beide be-
nen op de grond wist te zetten. De 
spelers van de trots van Rkav zijn 
ook altijd bereid om na de wedstrijd 
nog even na te praten met de pers 
en met de fans. Want hoewel er ge-
speeld wordt met passie en vecht-
lust, er is ook tijd voor ontspanning 
in de altijd gezellige kantine van 
Rkav. De zogenaamde derde helft 
is dan ook een van de specialiteiten 
van Rkav 7. Afgelopen zodag werd 
de laatste officiële wedstrijd van het 
seizoen gespeeld tegen het altijd 
lastige ABN, dat bekend staat om 
zijn technische spel en snelle com-
binatievoetbal. Rkav begon slap aan 
de wedstrijd, maar wist desondanks 
veel kansen te creëren. De spitsen 
faalde echter de score te openen en 
wat je dan vaak in het voetbal ziet, 
gebeurde ook nu: ABN was de eer-
ste twintig minuten nog niet in de 
buurt geweest van het doel van kee-
per Robin Schijf, maar toen het zo-
ver was, was het ook meteen raak: 
1-0 voor ABN. Zeer teleurstellend 
voor de jongens, die in de branden-
de hitte op zoek moesten gaan naar 
de gelijkmaker. De achterstand leek 
echter een verlammende werking 
te hebben op de ploeg en voor rust 
werd geen kans meer gecreëerd. 
Na een donderpreek van non-play-

ing captain Spreij begonnen de jon-
gens vol goede moed aan de twee-
de helft. Door de opbouw van ABN 
al in een vroeg stadium te ontrege-
len, nam RKAV het heft in handen 
en wist in al na vijf minuten in de 
tweede helft de gelijkmaker te ma-
ken. Centrale verdediger Peter van 
G, een van de belangrijkste steunpi-
laren voor de Trots van Rkav dit sei-
zoen, wist met een weergaloze actie 
zichzelf vrij te spelen voor de keeper 
en faalde niet: 1-1. Verder kwam de 
ploeg echter niet en gevreesd werd 
dat het seizoen met een mager ge-
lijkspel moest worden afgesloten. 
Toen gebeurde echter wat niemand 
meer had verwacht: Non-playing 
captain Spreij trok zijn trainingspak 
uit gaf aan dat hij het veld in wil-
de. Onder luid gejuich van de mee-
gereisde toeschouwers werd hij als 
extra aanvaller gepositioneerd naast 
topscoorder van het seizoen Mark 
Eveleens. Een half jaar lang had de 
captain niet in het veld gestaan en 
had hij zich in dienst gesteld van het 
team door de technische leiding op 
zich te nemen. Dat hij het spelletje 
nog niet was verleerd, bleek al snel: 
met een zuivere hattrick in de laat-
ste twintig minuten zorgde hij per-
soonlijk voor de 1-4 overwinning. 
Een prachtige afsluiting van het sei-
zoen dat groots werd afgesloten 
met een rondvaart op de Westein-
derplassen. Komende weken wor-
den nog een aantal oefenwedstrij-
den gespeeld tegen lokale vrien-
denteams, waarna de jongens gaan 
genieten van een welverdiende va-
kantie. Volgend seizoen is de ver-
wachting dat het team weer volop 
mee kan doen in de strijd voor het 
kampioenschap. Surf naar www.
rkav7.hyves.nl en meld je aan als 
vriend van Rkav 7. U wordt dan op 
de gehoogte gehouden van de laat-

ste ontwikkelingen op het transfer-
gebied en teamuitjes.   

Non-playing captain Sprey bezorgde 
RKAV-7 met een loepzuivere hattrick 
de overwinning.

RKAV Veteranen 1 
zoekt spelers!
Aalsmeer - Voor het komende sei-
zoen zoekt het veteranen 1 team van 
RKAV nog enkele spelers die het 
elftal weer compleet kunnen ma-
ken. Het team speelt op dit moment 
in de hoofdklasse Veteranen, dus er 
wordt op een behoorlijk niveau ge-
voetbald! Kan jij goed uit de voe-
ten op met name het middenveld, 
of ben je een doelpuntenmachine? 
Dan ben je van harte welkom. Ove-
rigens is voor elke plek in het elf-
tal ruimte, behalve voor RKAVs rots 
in de branding Richard Sluijs, ten-
zij je Edwin van der Sar heet... Kort-
om, wil je lekker voetballen in een 
leuk team? Bel dan Hans Versteegh, 
tel. 06-43257062 voor een inschrijf-
formulier!
 

Waterskivereniging ‘thuis’ 
op het Surfeiland
Aalsmeer - Waterskivereniging 
Aalsmeer begint het nieuwe sei-
zoen in een nieuw onderkomen. De 
club heeft een ‘thuis’ gevonden op 
het Surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg. Voor dit jaar zijn tijdelijke 
maatregelen getroffen, mede om-
dat volgend seizoen het eiland een 
nieuwe inrichting krijgt. 
Er is een Porta cabin aangeschaft 
en de zeecontainer, reeds in het be-

zit van de vereniging, is voorzien van 
een nieuw kleurtje. De startsteiger 
ligt klaar, de WSVA kan zich opma-
ken voor alweer het éénendertigste 
levensjaar. 
Gisteren, woensdag 7 mei, is het 
nieuwe seizoen officieel van start 
gegaan. 
Voor meer informatie over de club, 
de trainingsavonden, etc. kan de si-
te www.wsva.nl bezocht worden.

Dagje op stap met Allen Weerbaar
Aalsmeer - De laatste activiteit van 
buurtvereniging Allen Weerbaar 
vindt woensdag 14 mei plaats. Het 
jaarlijkse dagje uit staat op het pro-
gramma. 
Het bestuur verzoekt degenen die 
zich voor dit dagje op stap inge-
schreven hebben om 8.15 uur aan-
wezig te zijn bij buurthuis ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. 
De bus vertrekt stipt om 8.30 uur en 
wacht niet! De laatste speelavond is 

vorige week gehouden. Het was een 
koppelklaverjasavond die gewon-
nen is door het duo M. van der Vaart 
en Leo met 5381 punten. Op twee 
zijn N. Besselsen en J. Combee ge-
eindigd met 4978 punten en plaats 
drie was voor het koppel U. Blom 
en G. Zevenhoven met 4913 pun-
ten. Bij het jokeren was de hoogste 
er voor Lenie met 414 punten, nipt 
gevolgd door mevrouw R. Tulp met 
415 punten.
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Rode Kruis staat voor heel 
veel sociale activiteiten
Aalsmeer - In de laatste 3-4 jaar 
heeft de afdeling een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt. Nieuwe 
bestuurders en nieuwe vrijwilligers 
hadden nieuwe ideeën en startten 
nieuwe activiteiten. 
Waren het tot daarvoor voorname-
lijk de handwerksoos-middagen, 
de huisbezoeken, de telefooncirkel 
en de aangepaste vakanties die tot 
de activiteiten behoorden, later zijn 
daar het rolstoelwandelproject, de 
creatieve ochtenden, de uitjes van 
Jongeren en nog veel meer bijge-
komen. 
Momenteel bestaan er drie hand-
werkgroepen waarvan er één in het 
Zorgcentrum Aelsmeer bezig is en 
de andere twee in het Rode Kruis-
gebouw aan de Spoorlaan. In to-
taal nemen er ongeveer 90 perso-
nen deel aan deze activiteit waarbij 
allerlei prachtige truien, sjaals, sok-
ken e.d worden gebreid en de mooi-
ste kleden, tafelkleden etc. worden 
gehaakt of geborduurd. 
Door de mensen bijeen te laten ko-
men om dit werk te doen zijn ze ‘er 
even uit’ en kunnen ze volop bab-
belen met elkaar. De gehandwerk-
te artikelen worden regelmatig in 
een Rode Kruis stand bij o.a su-
permarkten te koop aangeboden 
en van de opbrengst worden weer 
nieuwe materialen zoals wol e.d. ge-
kocht. Naast de handwerkgroepen 
is er ook een Creatieve groep die ze-
ven keer per jaar bij elkaar komt om 
van allerlei mooie creaties te maken.  
De 15 tot 20 deelnemers maken de 
mooiste dingen die ze dan ook mee 
naar huis mogen nemen. De bedoe-
ling van deze activiteit is het onder-
houden van sociale contacten.
Regelmatig bezoeken zo’n 20 vrijwil-
ligers een aantal ouderen en chro-
nisch zieken. Ze maken tijdens dit 
huisbezoek een praatje en verste-
vigen de sociale contacten. Ook in 
dezelfde categorie valt de telefoon-
cirkel waarbij een groep ouderen ie-
dere morgen gebeld wordt door een 
van de deelnemers. Het accent ligt 
op de vraag of alles in orde is want 
als er bij een deelnemer geen ge-
hoor gegeven wordt dan zou er iets 
aan de hand kunnen zijn. De bel-
geleidster van het Rode Kruis wordt 
dan gebeld en die zorgt ervoor dat 
er iemand een kijkje gaat nemen. 
Het hoeft niet altijd ernstig te zijn 
maar toch…
Het Rode Kruis kent eigen hotels en 
een hotelschip, de bekende ‘Hen-
ry Dunant’. Ouderen of chronisch 
zieken of mensen met een handi-
cap kunnen gebruik maken van de 
accommodatie in de hotels of op 
de ‘Henry Dunant’. Ze kunnen dan 
een week lang op vakantie zodat de 
mensen die hen verzorgen er ook 
eens uit kunnen en uiteraard kun-

Ontstaan van het Rode Kruis
Aalsmeer - In 1859 vindt er een 
veldslag plaats tussen het Fran-
se leger onder Napoleon III en het 
Oostenrijkse leger in het Italiaanse 
plaatsje Solferino. 
Na de veldslag blijven 40.000 slacht-
offers op het slagveld achter, zon-
der dat iemand naar hen omkijkt. Ze 
krijgen geen medische verzorging 
en er is geen water of voedsel. Hen-
ry Dunant (1828–1910), een Zwit-
serse bankier, is toevallig ter plaat-
se. Hij gaat de gewonden helpen, 
maar in zijn eentje is dat onbegon-
nen werk. Hij roept de hulp in van 
Italiaanse vrouwen uit de naburige 
dorpen en richt hulpposten op voor 
de gewonden en zieken van beide 
partijen. 
Als Henry terug is in Genève, kan hij 
Solferino niet vergeten. Hij vindt dat 
iedereen moet weten wat daar ge-
beurd is en dat er iets gedaan moet 
worden. Daarom schrijft hij het 
boek: ‘Een herinnering aan Solferi-
no’. In dit boek doet hij drie voorstel-
len om dit voortaan te voorkomen.

Drie voorstellen
Ten eerste: in elk land moeten vrij-
willige hulpverenigingen worden 
opgericht die zijn uitgerust en op-
geleid om gewonden op het slag-
veld te verzorgen. 
Ten tweede: de gewonden op het 
slagveld, het medisch personeel 
en hun uitrusting moeten als neu-
traal worden beschouwd en moe-
ten door een kenteken worden be-
schermd. 
Ten derde: een internationaal ver-
drag moet deze voorstellen kracht 
van wet geven en de bescherming 
waarborgen van de gewonden en 
van het medisch personeel dat hen 
verzorgt. Zijn boek wordt veel gele-
zen. Veel mensen zijn het met hem 
eens. In 1863 komen vertegenwoor-
digers van 16 Europese staten naar 
een vergadering in Genève. 

nen zij dan zelf genieten van het ge-
bodene. De verzorging in de hotels 
alsook op de ‘Henry Dunant’ wordt 
gedaan door vrijwilligers en uiter-
aard ook door een medische staf. 
De gasten van deze Sociale Hulp 
activiteiten worden een maal per 
jaar uitgenodigd voor een Gasten-
dag waarbij ze een hele dag te gast 
zijn van het Rode Kruis en waar ze 
koffie, een lunch en drankjes krij-
gen aangeboden. 
Maar ieder jaar is er weer een zang-
koor of een act van deze of gene of 
iets anders om de mensen te ver-
maken. Naast de Gastendag is er in 
oktober nog de koffieochtend voor 
de gasten. Die bijeenkomst wordt 
op steeds wisselende locaties geor-
ganiseerd. Ook daar is weer koffie, 
gebak en een borreltje en ook dan 
weer genieten de gasten ten volle.

Tafeltje Dekje
De mensen die dagelijks hun eten 
krijgen via de Tafeltje Dekje organi-
satie krijgen eens per jaar een uit-
nodiging van het Rode Kruis voor 
een gezellige middag. De bedoeling 
ervan is dat de mensen die normaal 
thuis, soms alleen,  hun maaltijden 
nuttigen dat nu eens gezamenlijk 
met anderen doen.
 n de laatste jaren werden deze mid-
dagen op verschillende locaties ge-
houden waaronder die van Kweke-
rij v,d Weijden en dit jaar staat Kwe-
kerij Bunnik in Kudelstaart op het 
programma. 
De gasten krijgen een hapje en een 
drankje aangeboden waarna een 
rondleiding door de kwekerij plaats-
vindt. Daarna gaat men eten, en dit 
jaar voor het eerst wordt dat ge-
sponsord door een plaatselijk res-
taurant. 

Laatst gestarte activiteiten
In 2005 ging het rolstoelwandel-
project van start. Twee maal per 
maand halen Rode Kruis vrijwil-
ligers hun gasten op in de Zorg-
centra ‘Aelsmeer en het Klooster-
hof en het Verzorgingshuis Rozen-
holm. De gasten worden in een rol-
stoel rondgereden door het dorp en 
vaak wordt er dan even een bood-
schapje gedaan op de weekmarkt of 
in de Zijdstraat. In totaal werken er 
nu zo’n 25 vrijwilligers mee aan dit 
project. Afdeling Aalsmeer kan zich 
beroemen op een zeer goed draai-
ende Jongeren afdeling die zo’n drie 
jaar geleden van start is gegaan. 
Een zestal Jongeren coördinatoren 
organiseren uitjes voor mensen met 
een handicap maar houden zich ook 
bezig met voornoemde activiteiten 
als het Tafeltje Dekje programma en 
de koffie-ochtend. Onlangs is de-
ze groep met nog eens twaalf vrij-
willigers naar Avifauna geweest met 

negentien mensen van ‘Ons Twee-
de Thuis’. 
Binnenkort gaan ze met een groep 
gehandicapte kinderen van de Lo-
tusbloem naar de Geitenboerderij 
in het Amsterdamse Bos.  Voor Sep-
tember staat dan weer op het pro-
gramma om voor het vijfde jaar een 
groep van 80 tot 90 mensen van het 
O.T.T. te verwelkomen in de tuin van 
het Zorgcentrum Aelsmeer om daar 
naar de pramenrace te kunnen kij-
ken.

Hulpvragers en vrijwilligers
Het is bekend dat er in Aalsmeer 
nog heel veel mensen wonen, thuis 
of ook in een Zorgcentrum, die best 
eens mee willen met een Rode Kruis 
activiteit of best eens huisbezoek 
zouden willen of mee willen doen 
aan een handwerksoos. Maar het 
is ontzettend moeilijk om die men-
sen te bereiken. Zelf bellen ze niet 
zo gauw en de kinderen realiseren 
zich ook misschien niet dat vader 
of moeder wel meer contact met de 
buitenwereld zou willen. Het Rode 
Kruis probeert er op allerlei manie-
ren achter te komen wie deze men-
sen zijn en waar ze wonen maar 
door de Wet op de Privacy is dat bij-
na onmogelijk. Vele instanties we-
ten wel waar deze mensen verblij-
ven maar zij mogen geen adressen 
weggeven. Dus in dit geval werkt 
de Wet op de Privacy averechts. 
Het Rode Kruis wil heel graag iets 
doen voor die groep mensen maar 
krijgt de kans niet omdat er geen 
gegevens worden verstrekt. Daar-
om kunnen we alleen iets doen als 
we een tip krijgen van buren of van 
de kinderen maar dat gebeurt ook 
nog te weinig.  
Er is momenteel plaats bij de hand-
werkgroepen, er is plaats bij de te-
lefooncirkel, mensen kunnen zich 
aanmelden voor de aangepaste va-
kanties en mensen kunnen mee met 
uitjes die worden georganiseerd. 
Dus als men deze mensen kent, 
de hulpvrager zoals ze bij het Rode 
Kruis genoemd worden, laat het dan 
weten. U doet er een ander een heel 
groot plezier mee!!
Uiteraard kunnen alle activiteiten 
alleen gedaan worden als er vol-
doende vrijwilligers zijn. Gelukkig is 
er al een hele grote groep maar bij 
de rolstoelwandelaars zou men best 
nog een aantal mensen kunnen ge-
bruiken. 
Er is een wachtlijst van mensen die 
graag mee willen met de tweewe-
kelijkse rolstoelwandelingen, maar 
er zijn niet genoeg vrijwilligers om 
dat te realiseren. Voor alle inlich-
tingen over het Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer kunt u bellen naar Suus 
Hartmann tel. 880828 of Ineke Hoo-
geveen tel. 328613. 

Bestuur van de afdeling Aalsmeer van het Nederlandse Rode Kruis, op het moment in 1964 toen oprichter en voorzitter 
Piet Grijpstra vertrok. Onderste rij zittend van links naar rechts: Willem Mertens (penningmeester), Piet Grijpstra, me-
vrouw T. Visser-v.d. Vliet (secretaris), Nico van der Maat (vanaf dat moment voorzitter) en Frans Könst. 
Staande middelste rij van links naar rechts: mevrouw C. van der Beek-Schreuders, Wim de Meijer, Joh. Dietze (beheer-
der gebouw en incasseerder contributie), Lambert Knijnenburg (werd vanaf 1966 secretaris) en mevrouw P. van Wie-
ringen-Roeland. Achterste rij van links naar rechts: Gerrit Dekker, mevrouw C. Zandvliet-van Grieken, Leo Pagano Mi-
rani en Cees Noordhoek.

Het Rode Kruis Aalsmeer 
bestaat 60 jaar!
Aalsmeer - Deze week, op 28 
april jl., bestaat de afdeling 
Aalsmeer van het Nederlandse 
Rode Kruis precies 60 jaar. De 
afdeling werd opgericht in 1948. 
Het is een zelfstandige vereni-
ging, als onderdeel van de lan-
delijke en internationale organi-
satie. Ze beschikt over een eigen 
gebouw aan de Spoorlaan en 
ruim honderd vrijwilligers doen 
allerlei activiteiten en diverse ta-
ken voor hulpbehoevenden ter 
plaatse of elders in de wereld..

Het was de bekende politieman Piet 
Grijpstra die drie jaar na afloop van 
de tweede wereldoorlog het initia-
tief nam tot de oprichting van een 
Rode Kruis afdeling in Aalsmeer. 
Van alle kanten kwamen aanvragen 
voor hulp, er moest bloed worden 
ingezameld, moedermelk, oude lec-
tuur om naar soldaten, ziekenhui-
zen en sanatoria te kunnen sturen 
en kleding, dekens en tenten naar 
rampgebieden. En geld was over-
al nodig voor de hulpverlening. Ver-
gadert werd er eerst in huiskamers, 
later bij café Zekveld en in de Oude 
Veiling. De diverse onderdelen wa-
ren over verschillende lokaliteiten 
verspreid. Een aardbevingsramp in 
Perzië was het sein voor een grote 
inzamelingsactie. Om de goederen 
er heen te transporteren schonk de 
voormalige autobusonderneming 
Maarse & Kroon zelfs een comple-
te autobus. Die werd wit gespo-
ten en mocht er ook blijven. Het le-
verde de afdeling ook veel publici-
teit op en daardoor grote populari-
teit onder de plaatselijke bevolking.
Met de jaarlijkse huis-aan-huis col-
lectes werden zulke goede resul-
taten geboekt, dat Aalsmeer (rela-
tief gesproken) in 1951, 1952., 1954 
en 1955 zelfs de hoogste opbrengst 
van alle Rode Kruis-afdelingen in 
het land had

Hulp colonne
Naarmate de activiteiten toenamen, 
werd ook de behoefte aan een ei-
gen ruimte voor vergaderingen en 
opslag van goederen steeds gro-
ter, want inmiddels was onder lei-
ding van mevrouw Van Nugte-
ren, de directrice van de toenmali-
ge  huishoudschool aan de Hadley-
straat ook gestart met een afdeling 
Jeugd Rode Kruis. Vooral op scho-
len werd in dit kader uitgebreide 
voorlichting over het internationale 
werk van het Rode Kruis gegeven. 
Bij rampen werden zakjes toiletar-
tikelen (zeep, tandenborstel, tand-
pasta, washandje) voor kinderen el-
ders samengesteld en ingezameld. 
In weekenden verleenden jongeren 
uit Aalsmeer regelmatig assistentie 
in verpleeginrichtingen en zieken-
huizen in de omgeving, waarvoor al-
leen het reisgeld werd vergoed. Hun 
‘salaris’ werd aan het Rode Kruis 
overgemaakt, die dat weer kon ge-
bruiken voor hulpverlening.  
Ook werd in Aalsmeer een genees-
kundige colonne opgericht. Tijdens 
de grote watersnood in Zeeland in 

1953 werkte deze groep enthousi-
aste dames en heren actief met de 
hulpverlening mee. De Aalsmeerse 
colonne telde op een gegeven mo-
ment bijna dertig leden. De colon-
neleden droegen oude groene mili-
taire pakken die door het rijk ter be-
schikking waren gesteld. Het wel-
fare-werk werd een steeds belang-
rijker onderdeel van het werk in 
Aalsmeer. Tientallen dames bezoch-
ten in dit kader behoeftige plaats-
genoten om ze met handwerken be-
zig te houden. Nog steeds vormt de-
ze activiteit één van de belangrijk-
ste sociale taken van het plaatse-
lijke werk. 

Eigen Rode Kruisgebouw
Toen autobusonderneming Maar-
se & Kroon de garages op het ter-
rein aan de Stommeerweg moest 
uitbreiden, werd het kantinege-
bouwtje dat daar stond door direc-
teur Jaques Maarse omniet aan het 
Rode Kruis geschonken. Het werd 
steen voor steen afgebroken en 
in precies dezelfde uitvoering aan 
de Spoorlaan herbouwd. Bouwon-
derneming De Vries en van Ginkel 
zorgde voor de opbouw met nieuwe 
stenen. Vrijwilligers zorgden voor de 
afbouw en verdere installatie. Op 7 
januari 1958  was het klaar en werd 
het feestelijk geopend. 

Moedermelk en bloed
In de eerste jaren van het bestaan 
was het inzamelen van moedermelk 
een belangrijke taak. Talloze jonge 
moeders hebben hiervoor dagelijks 
een restantje melk afgestaan. Dat 
werd opgehaald door een vrijwilliger 
die dat in de diepvries van groente-
handel Klein aan de Zijdstraat en la-
ter in de Ophelialaan brachten of bij 
groentehandel Helder/De Rooij. Als 
er voldoende bijeen was verzameld 
werd het ingevroren naar de centra-
le moedermelkdienst in Amsterdam 
gebracht. Tot vorig jaar is het Rode 
Kruisgebouw ook het inzamelings-
punt van donorbloed geweest. Eerst 
werd dat met behulp van vele vrij-
willige ‘schudders’ door de Bloed-
bank van het Rode Kruis ingeza-
meld. Later ging het vanwege ver-
dere professionalisering over naar 
de private onderneming Sanquin. 
Vele Aalsmeerders hebben er bij el-
kaar vele tienduizenden liters bloed 
afgegeven. Vorig jaar kwam hieraan 
een eind en verhuisde de bloedbank 
naar het Kloosterhof.

Oud-bestuurders
Toen politieagent Piet Grijpstra zijn 
functie als  afdelingsvoorzitter neer-
legde werd hij opgevolgd door jour-
nalist Nico van der Maat, die toen 
aan de Aalsmeerder Courant ver-
bonden was en later overstap-
te naar Het Parool, waar hij tot z’n 
VUT 38 jaar aan de redactie verbon-
den was. Zijn verkiezing tot voorzit-
ter bleek geen verkeerde keus, want 
hij bleef dat ondanks een drukke 
baan ruim veertig jaar. Ook secre-
taris Lambert Knijnenburg, destijds 
onderwijzer aan de katholieke lage-

re school in Kudelstaart, bleek een 
goede en langdurige keus want hij 
volgde in 1968 mevrouw Visser als 
secretaris op en vervulde deze func-
tie tot eind 2002. 
Het penningmeesterschap werd 
door mevrouw Elly Tas-van Dijk, die 
toen al tien jaar 2e penningmees-
ter was,  uitgevoerd  tot 2002. Dus 
ook een vijfentwintigjarig dienst-
verband. Het bestuur is altijd ge-
kenmerkt door vele personen met 
een lange staat van dienst. Zo was 
de zoon van medeoprichter Cees 
Noordhoek, ook Cees Noordhoek 
genaamd, er  bijna dertig jaar ac-
tief lid van. Op een zilveren gedenk-
plaat in de grote zaal van het ge-
bouw staan alle namen vermeld van 
hen die tot Lid van Verdiensten van 
de afdeling zijn benoemd. Oprich-
ter en eerste voorzitter Piet Grijpstra 
wordt geëerd met een aparte ge-
denksteen aan de andere kant van 
het podium.Medeoprichter Wim de 
Meijer kreeg jaren geleden een ko-
ninklijke onderscheiding voor z’n, 
Rode Kruiswerk. Bij hun aftreden na 
veertig jaar viel die eer ook voorzit-
ter Nico van der Maat en secretaris 
Lambert Knijnenburg te beurt. 

Steun bevolking
Toen Jan Kwak in 2003 als voorzitter 
aantrad wist hij een jongere en en-
thousiaste groep nieuwe bestuurs-
leden en medewerkers om zich 
heen te verzamelen. 
Daarbij konden nieuwe activiteiten 
worden ontwikkeld. Oud-gedienden 
als Til van Veen en Marike van der 
Laarse bleven daarbij een belangrij-
ke steun bij het uitvoeren van Soci-
ale Taken, de nieuwe naam voor de 
vroegere activiteiten van de Welfare. 
Met Jan Kwak heeft de afdeling pas 
de derde voorzitter in de zestig jaar 
van het bestaan, ook een lange en 
dus unieke situatie.
In 1998, toen de afdeling 50 jaar be-
tond, is een grote manifestatie ge-
houden, waarbij de huidige taken 
en gebeurtenissen uit het verleden 
aan de bevolking werden getoond. 
Nog altijd staat de afdeling bij het 
Hoofdbestuur in Den Haag bekend 
als een voorbeeld voor anderen. 
De loKale (en meestal onzichtba-
re) activiteiten nemen daarbij de 
belangrijkste plaats in. Dit is moge-
lijk door een grote groep enthousi-
aste vrijwilligers, die als team hun 
schouders er op vrijwillige basis 
onder zetten. En die weten zich in 
hun werk weer gesteund en gedra-
gen door een grote financiële vrij-
gevigheid vanuit de Aalsmeers be-
volking.

Ze keuren het voorstel van Henry 
Dunant goed om verenigingen van 
vrijwillige hulpverleners op te rich-
ten. Ook wordt als kenteken een 
rood kruis op een wit veld - het om-
gekeerde van de Zwitserse vlag - 
vastgesteld. 
Op 29 oktober 1863 eindigt de 
conferentie. Deze datum kan be-
schouwd worden als de geboor-
tedag van het Internationale Ro-
de Kruis. Met de oprichting van het 
Internationale Rode Kruis in 1863 
werd de droom van Henry Dunant 
verwezenlijkt. In de daaropvolgen-
de jaren werden er nationale Rode 
Kruis-verenigingen opgericht. 
Het Rode Kruis van België werd in 
1864 de eerste nationale vereni-
ging. Het Nederlandse Rode Kruis 
is in 1867 opgericht. Voor zijn werk 
kreeg Henry Dunant in 1901 de No-
belprijs voor de Vrede. 

Later zou het Rode Kruis nog 4 maal 
de Nobelprijs krijgen.

Hulpverlening in vredestijd
In 1910 had het Rode Kruis zich al 
over meer dan 40 landen verspreid. 
Oorspronkelijk ontstaan om hulp te 
verlenen aan oorlogsslachtoffers, 
ontstond na de Eerste Wereldoorlog 
het idee om het Rode Kruis-werk 
ook in vredestijd verder te zetten. 
Op die manier zouden de vrijwilli-
gers zich ook beter kunnen voorbe-
reiden op de hulpverlening in geval 
van een oorlog. Vandaag heeft het 
Rode Kruis 128 miljoen Rode Kruis-
vrijwilligers. 
Meer dan 170 landen hebben een 
nationale Rode Kruis- of Rode Hal-
ve Maan-vereniging met hun eigen 
werking. Het Rode Kruis is hierdoor 
de grootste hulpverlenende organi-
satie in de wereld.


