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VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

www.autoschadepijnaker.nl

Zijn u en uw auto ook zo
toe aan een beautydag?

Zet dan 16 mei in uw agenda!

Voor info, tel: (020) 647 80 01

KZN Assurantiën B.V. Zwarteweg 133-d,
1431 VL Aalsmeer   T 0297-367570 E info@kzn.nl
www.kzn.nl

N I E U W  I N  A A L S M E E R
SPOTGOEDKOOP:

Silver Edition!Silver Edition!Silver Edition!Silver Edition!Silver Edition!Silver Edition!

w w w . v a n k o u w e n . n l

Opel Corsa Silver Edition 
5-deurs 1.4i-16V
nu voor: € 15.995,-*

Opel Zafira Silver Edition 
1.8i Easytronic
       nu voor: € 25.995,-

€ 3.000,- kOrting!

€ 5.000,-
kOrting!

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:
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

Wist u dat??.... Wittebol Wijn
een nieuwe rosé van het jaar heeft!

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

ZATERDAG 9 MEI

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling 20.00 u.

Zie de pagina’s 
elders in dit blad.

Spectaculaire
uitverkoop bij

Zie advertentie elders in dit blad.

Spirit ziet af van aankoop huizen 
in Hornmeer door vele bezwaren!
Aalsmeer - Meer dan verwacht 
was de opkomst voor de informatie-
avond van de stichting Spirit en de 
gemeente Aalsmeer in de Hornmeer 
afgelopen 23 april over de moge-
lijke aankoop van twee naastgele-
gen woningen in de Roerdomplaan 
door de jeugdhulpverleningsinstel-
ling. De sfeer was beladen en ge-
spannen. 
Een groep buurtbewoners had bij 
de Meerbode aan de bel getrokken, 
omdat zij vooral vrezen voor nog 
meer overlast in hun wijk. Ook de 
manier waarop de verkoop moge-

lijk doorgang zou gaan vinden, had 
vraagtekens opgeroepen. Slechts 
de direct omwonenden hadden van 
de wethouder een uitnodiging ge-
kregen, terwijl menigeen de mening 
toegedaan was dat een dergelijke 
beslissing de hele omliggende buurt 
aan gaat. De melding in deze krant 
was overigens bij de gemeente niet 
in goede aarde gevallen. Wethouder 
Jaap Overbeek gaf aan allerminst 
blij te zijn met het verhaal. De jour-
nalist was weer kundig geweest in 
het aan elkaar knopen van losse ge-
gevens, maar deze uitspraak werd Nationale Herdenking in 

teken van respect
Aalsmeer - Over het respecteren 
van ieders identiteit en gedragingen 
gingen de gedichten van een zes-
tal kinderen van de Jozefschool en 
de speech van burgemeester Pieter 
Litjens tijdens de Nationale Herden-
king afgelopen maandag 4 mei rond 
de gedenksteen voor de gevalle-
nen in de Tweede Wereldoorlog. De 
eerste burger ging in zijn toespraak 
ook in op de afschuwelijke aanslag 
op de Koninklijke familie 30 april in 
Apeldoorn. De bijeenkomst begon 
met muziek van Aalsmeerse Harmo-
nie. Even voor kwart voor acht ar-
riveerden de stoet met de burge-
meester, nestor van de gemeente-
raad, ouderen namens de senioren-
raad, leerlingen van de Jozefschool 
namens jongeren in Aalsmeer en de 

familieleden van de gesneuvelden. 
Tijdens het luiden van de klokken 
was het rond het monument goed 
gevuld met belangstellenden in al-
lerlei leeftijden. 
Met trompetgeschal werden de 
twee minuten stilte ingeluid. Daar-
na klonk het eerste couplet van het 
Wilhelmus en werden vredesduiven 
los gelaten door Rick Floor. De wit-
te vogels vlogen een prachtig rond-
je over de aanwezigen. De herden-
king werd tot slot bekrachtigd met 
de kranslegging en het leggen van 
bloemen door de familieleden van 
de gesneuvelden en door belang-
stellenden. De kransen werden aan-
gegeven door scouts van de Scou-
ting Wiol & Willem Barendsz groep  
Aalsmeer.

Of het nu kwam door de nieuwe, blinkende propeller of de nare gebeurtenis-
sen op Koninginnedag in Apeldoorn... de opkomst in Kudelstaart was weer 
goed te noemen. Niet alleen op het eiland maar ook langs de oevers verza-
melden zich mensen die het belangrijk vinden stil te staan bij de gevallenen.

‘Nieuwe’ Surfeiland wordt 
half juni officieel geopend
Aalsmeer - Wethouders Ronald 
Fransen en Jaap Overbeek zullen 
gezamenlijk het vernieuwde Surf-
eiland gaan openen. De planning is 
dat dit half juni zal gebeuren. Op dit 
moment worden de agenda’s bij el-
kaar gelegd om een goede datum 
te prikken voor de officiële hande-

ling. Ook een afgevaardigde van de 
Provincie Noord-Holland is daarbij. 
De provincie heeft namelijk subsidie 
beschikbaar gesteld voor de herin-
richting. Bovendien zal de uitbater 
van de horeca op het eiland aanwe-
zig zijn. Het restaurant wordt echter 
volgend jaar pas geopend.

De grote oranje boei is als ‘kunstwerk’ geplaatst, 
aan het einde van de strekdam op het Surfeiland. 

direct door de aanwezigen wegge-
wuifd. Desondanks was hij blij met 
de grote opkomst. De powerspeech 
hierna van twee medewerkers van 
de stichting Spirit had weinig posi-
tief effect. Hun kernboodschap was 
dat het jongeren betreft die hulp no-
dig hebben bij het opgroeien en de 
buurt kan hier een steentje aan bij-
dragen. Natuurlijk werd lof uitge-
sproken over het werk van de stich-
ting, maar tijdens het daarop vol-
gend vragenuurtje kwamen de be-
zwaren. De medewerkers van Spi-
rit werd werkelijk het vuur aan de 
schenen gelegd. 
Waarom alle mooie voorbeelden, 
is het beter dat de buurt de keer-
zijde niet weet? Wat als het uit de 
hand loopt, wie is er dan aanspra-
kelijk? Ook de wethouder kreeg di-
verse ‘scherpe’ vragen. De informa-
tieavond eindigde met de mede-
delingen van wethouder Overbeek 
dat de mogelijke aankoop van de 
twee woningen door Spirit behan-
deld gaat worden in de raadsver-
gadering van donderdag 14 mei. 
Het onderwerp kan (of is al) van de 
agenda. Een dag na de bijeenkomst 
heeft de stichting aan de wijkraad 
laten weten af te zien van de koop 
van de woningen. De reden: De ve-
le bezwaren tijdens de informatie-
avond… Gek, eigenlijk. Zeggen dat 
de buurt een bijdrage kan leveren, 
maar wel het proces select opstar-
ten waardoor de omgeving zich in 
het nauw gedreven voelt en dan af-
haken vanwege te veel protest. 
Niet eerlijk om de bewoners enigs-
zins de ‘zwarte piet’ toe te schui-
ven terwijl de basis volgens het Spi-
rit-principe overrompelend, en ze-
ker niet open, is geweest. Conclu-
sie: Geen schoonheidsprijs. Com-
municatie is en blijft heel belangrijk, 
overal en altijd!
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
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Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

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

Vermist:
- Kas in Aalsmeer, grijs cyperse poes met rode halsband. Ze heet” 

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

pers.
- Turfstekerstraat in Aalsmeer, grijs/ zwarte cyperse poes. Ze mist 

enkele tanden en heeft veel klitten.
- Jac. Takkade in Aalsmeer, Hawaii gans heeft fokkersring. Is ge-

kortwiekt.

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

elkaar blijven. Zijn erg lief en aan honden gewend. 
- Goed tehuis gezocht voor rode poes, 8 jaar, is gesteriliseerd. Niet 

geschikt bij kleine kinderen.

Verenigingen collecteren voor 
Prins Bernhard Cultuurfonds
Aalsmeer - In het kader van de 
grote landelijke collectes staan in 
de week van 10 tot en met 16 mei de 
schijnwerpers gericht op het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, ook bekend 
als het Anjerfonds, vanwege de da-
gelijks verse witte anjer, die Prins 
Bernhard altijd op zijn revers droeg. 
Zoals de naam al zegt, ondersteunt 
dit fonds initiatieven en evenemen-
ten op het culturele vlak, zoals mu-
ziek-, zang-, dans- en toneeluitvoe-
ringen. Maar niet alleen dit, ook wil 
zij bijdragen in de aanschaf van bij-
voorbeeld instrumenten, uniformen 
en muziekstukken. Veel Aalsmeerse 
en Kudelstaartse verenigingen heb-
ben de laatste jaren een positieve 
respons op hun aanvraag ontvan-
gen, vandaar dat de animo om voor 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
te collecteren vanuit de verenigin-
gen groot is.Ook dit jaar coördineert 
de stichting O.V.G. deze collecte en 
ontvangen verenigingen, die collec-

tanten leveren, éénderde van de op-
gehaalde collectebaten als directe 
beloning voor hun inzet.
Verenigingsbesturen kunnen deze 
nationale anjercollecte tot een groot 
succes maken door zoveel mogelijk 
collectanten in te zetten. U kunt uw 
vereniging aanmelden bij O.V.G. met 
opgaaf van het aantal collectebus-
sen die u wilt hebben en het adres 
waar deze bezorgd moeten worden, 
via e-mail: info@evenementenka-
lender-aalsmeer.nl of 06-26632853, 
J. Kos.Wanneer uw vereniging bij 
het Cultuurfonds een dotatie aan-
vraagt of eerder heeft ontvangen, 
verwacht zij uiteraard dat u ook wilt 
collecteren. Bij een aanvraagt dient 
u een toelichting op of omschrijving 
van het evenement, alsmede een 
begroting, in te dienen.
O.V.G. hoopt, dat ook dit jaar de-
ze actie weer een groot succes zal 
worden en veel collectanten zich 
zullen melden.

Gastendienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 10 mei wordt 
er in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 273 om 10.00 uur de laatste  
gastendienst van dit seizoen gehou-
den met als thema: Liefde! 
Wat is Liefde? Ervaar ik Liefde in 
mijn leven? Verliefd? Liefdesver-
driet? Wat leren we uit de bijbel over 
Liefde? Zijn er verschillende soorten 
Liefde? En wat is dan het verschil? 
Door middel van drama worden be-
zoekers geprikkeld om over dit the-
ma na te denken. 
Gezongen wordt tijdens deze dienst 
met de O.K.-band en dominee 
Graafland legt het thema Liefde aan 
de hand van de Bijbel uit. 
Iedereen is van harte welkom om te 
luisteren en mee te denken over dit 
thema. 
Voor de kinderen in de leeftijd tot 4 
jaar is er crèche en voor de  4 tot en 
met 12-jarigen jarige is een speciaal 
kinderprogramma. 

Na afloop is er gelegenheid om na 
te praten en elkaar te ontmoeten tij-
dens een kopje koffie/thee of limo-
nade. Voor meer info: www.ooster-
kerk.info.

25 Jaar Oecumenisch 
Avondgebed in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 14 maart was het 25 
jaar geleden dat het eerste Oecu-
menische Avondgebed in de kapel 
van het Kloosterhof werd gehouden. 
Dit op initiatief van het Beraad van 
kerken in Aalsmeer waar dominee P. 
Verschoor destijds de voorzitter van 
was.  “In Aalsmeer leeft bij verschil-
lende groepen, die zich inzetten om 
de nood in de wereld tegen te gaan, 
de behoefte, om naast aktie, ook sa-
men te bidden”,  aldus ds. Verschoor 
in de oproep aan de verschillen-
de kerken om aan het Avondge-
bed mee te doen. Elke maand stond 
er een bepaald onderwerp of een 
groep, zoals Amnesty Internatio-
nal, Vredesbeweging, Wereldwinkel, 
Vluchtelingen, Ouderen etc. cen-
traal. De voorgangers van de diver-
se kerken hielden bij toerbeurt een 
overdenking aangaande het onder-
werp. Meestal was er ook muzikale 
medewerking van een koortje of so-
list. De samenzang werd en wordt 

nog steeds door Maarten Noordam 
op orgel begeleid. De Avondgebe-
den worden door de werkgroep oe-
cumenisch Avondgebed in samen-
werking met de voorgangers voor-
bereid al is de opzet in de loop der 
jaren enigszins veranderd. Er wordt 
nu met een jaarthema gewerkt. Ie-
dere tweede woensdag van de 
maand wordt het Avondgebed in de 
kapel van het Kloosterhof gehou-
den met uitzondering van de zomer-
maanden. Op het komende Avond-
gebed aanstaande woensdag 13 
mei  wordt aandacht aan dit jubile-
um besteed. 
Dominee C.J. Amesz, die eveneens 
voorzitter van het Beraad van ker-
ken is geweest, zal zijn medewer-
king verlenen.  Het Avondgebed 
begint om 19.45 uur en duurt een 
half uurtje. Het thema van dit spe-
ciale Avondgebed is: “Vrede, 25 jaar 
en…” De werkgroep hoopt op een 
grote belangstelling.

Sam’s Kledinginzamelingsactie 
in Aalsmeer en Rijsenhout
Aalsmeer - Zaterdag 16 mei van 
9.00 tot 11.00 uur vindt in Aalsmeer 
en Rijsenhout de kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood plaats. Goe-
de, nog draagbare kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel kan in geslo-
ten plastic zakken afgeven worden 
bij de Open Hof Kerk aan de Ophe-
lialaan tussen 10.00 en 12.00 uur en 
in Rijsenhout bij de Ontmoetings-
kerk aan de Werf van 9.00 tot 11.00 
uur. Sam’s Kledingactie, sinds twee 
jaar de nieuwe naam voor de kledin-
ginzameling van Mensen in Nood, is 
één van de oudste charitatieve kle-
dinginzamelaars van Nederland. Bij 
de kledinginzameling wordt Sam’s 
Kledingactie ondersteund door ruim 
1.000 vrijwilligers. 
De opbrengst van de ingezamel-
de kleding komt ten goede aan de 
noodhulpprojecten van Cordaid 
Mensen in Nood. In 2009 steunt 
Sam’s Kledingactie een project in 
Kenia waarin ‘droogte cyclus ma-

nagement’ centraal staat. Droogte 
is al jaren een van de meest serieu-
ze problemen in Kenia en kan in de 
toekomst een nog groter probleem 
worden als gevolg van klimaatver-
anderingen. Dit leidt regelmatig 
tot ondervoeding, ziekte en sterf-
te van mensen en dieren en ver-
oorzaakt conflicten om de schaar-
se waterbronnen en weidegronden. 
Toch hoeft droogte niet altijd tot een 
ramp te leiden. Samen met lokale 
partners zorgt Cordaid Mensen in 
Nood ervoor dat de mensen minder 
kwetsbaar worden in periodes van 
droogte. Dit doen ze door het cre-
eren van nieuwe inkomstenbron-
nen of het realiseren van water-
bronnen. Hierdoor zijn de mensen 
minder afhankelijk van klimaatsin-
vloeden. Voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood en de gesteunde projec-
ten kan gekeken worden op www.
samskledingactie.nl of bel naar 073-
6871060.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De OVAK  hield woens-
dag 29 april de wekelijkse soosmid-
dag in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
mevrouw Post met 5747 punten. 
Op twee is Dirk Tromp geëindigd 
met 5264 punten, op drie Wil ter 
Horst met 5162 punten en op vier 
Tom Verlaan met 5004 punten. 

De volgende speelmiddag vindt 
plaats op woensdag 13 mei, aan-
vang 14.00 uur.

Jan winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. 
Afgelopen woensdag is het klaver-
jassen gewonnen door  Jan We-
ij met 5458  punten, gevolgd door  
Daan Sandee met 5241  punten en 
Ab van der Laarse met 5076 pun-
ten. 

Het jokeren is gewonnen door  Saar 
Looy met 130 punten en op de twee-
de plaats is Gerard de Wit geëindigd 
met 165 punten.

Steun waterproject en trakteer 
moeder op Dorcas-cadeau
Aalsmeer - Op dit moment wordt 
met de opbrengst van de Dorcas-
winkel een project in het dorp Rem-
be in Albanië gesteund, waar een 
(drink)watersysteem wordt aan-
gelegd en de inwoners onder-
richt krijgen over hygiëne, gezond-
heid en bewustwording betreffen-
de hiv/aids. Dit project wordt mede 
mogelijk gemaakt door een subsi-
die uit het programma Maatschap-
pelijke Transformatie Midden- en 
Oost-Europa (Matra) van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken en 
OSA, Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer. In de winkel is speciaal 
voor moederdag een stelling inge-
richt met een allerlei cadeaus voor 
elke portemonnee. Tevens zijn leuke 
presentjes samengesteld, verpakt 
en wel, helemaal klaar om aan moe-
der te geven. Het leuke is dat met 
een cadeau voor moeder ook nog 
eens een goed doel gesteund wordt. 
De Dorcas-winkel biedt een keur 
aan artikelen, die een tweede le-
ven wordt gegund, zoals kopjes, be-
kers, glazen en ander serviesgoed, 
allerlei soorten boeken, netjes ge-
rangschikt, sieraden, sjaaltjes, tas-

sen, elektrische apparatuur, hand-
werk- en knutselspullen en onder 
andere cd’s, dvd’s, vazen en potten 
voor planten. En wie na het zoeken 
en kijken naar al die spulletjes moe 
is, kan even gaan zitten en genieten 
van koffie of thee. De Dorcaswinkel 
aan de Aalsmeerderweg 173a ies 
iedere dinsdag, donderdag en za-
terdag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Uiteraard kunnen deze dagen 
ook spullen ingebracht worden.

Zondag 10 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 
Om 10u. Spreker: Otmar Vrees. 
Jeugddienst. 
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Jan Pool. Speciaal programma 
voor oudere kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds. A. Jan-
sen.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. ds. Gabe Hoe-
kema, geboortedankzeggingsdienst. 
Mmv Bindingkoor. Extra collecte: st. 
Camelia.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. Zondag 19u. br. R. Speelman, 
Almere.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. 18.30u. dhr. P. van Strij-
en. 10R-dienst. 
Oost: 10.u. C.G Graafland. Koffie-
drinken.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10u. en 18.30u. ds. A. van Vuuren

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. 
Aparte bijeenk. voor kinderen. 10u. 
spreker Abner Cavan. 

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds. P. Veldhuizen, Leerdam. 
16.30u. ds. G. Nederveen, Alkmaar.     

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: 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Zat. 17u. in 
Kloosterhof dienst. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk dienst. (geen opga-
ven ontvangen). 

Roomskath. gemeensch. Rijsen-
hout
Zaterdag: Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
ds. J. Vrijhof. H.A. Kinderkerk. 

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv Fiore. Moe-
derdag/koffiedrinken.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Gerbram Heek. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. 
Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u. 
Kabel 99.0 en ether 105.9. 

Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare, 
Zwarteweg 98. Maandag om 20u. 
Pastor Bert Piet.

KERKDIENSTEN
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•	 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht
om vaststelling van hogere waarden vanwege het bouwen van een
woonhuis met garage en kelder, op het perceel Kudelstaartseweg
148b.

•	 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voorne-
mens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de ten hoogst
toelaatbare geluidsbelasting voor de te bouwen woningen op de
adressen Aalsmeerderweg 250a, Aalsmeerderweg 282 en Aalsmeer-
derweg 322. Het besluit tot hogere grenswaarden voor de genoem-
de woningen wordt genomen ten behoeve van de vaststelling van
het bestemmingsplan “Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322” en ligt
in deze zelfde periode met ingang van 8 mei 2009 gedurende 6
weken ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder mondeling
of schriftelijk over het ontwerp-bestemmingsplan zienswijzen in
te dienen.

BouwVerordening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te ver-
lenen:
•	 Begoniastraat 76, het verwijderen van asbest;
•	 Kudelstaartseweg 148b, het slopen van een
	 woning en een schuur.
Deze besluiten worden op 8 mei 2009 verzonden.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 19

t/m 7 mei 	 Tijdelijk verkeersbesluit: gedeeltelijk afsluiten Turfste-
kerstraat;

t/m 8 mei	 Kapvergunningen: Oosteinderweg 115, 1 beukenboom;
kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 3457, 1
treurwilg en het snoeien van 1 treurwilg, 1 populier
en 1 berk; Hornweg 205, 1 blauwe spar; Pontweg 14,
2 berkenbomen; Mijnsherenweg 52, 1 cedrus;

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

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

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

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

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

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

t/m 2 juni	 Kapvergunningen: Lorentzhof 39, 2 coniferen;
t/m 5 juni	 Kapvergunningen: Vivaldihof 15, 1 pinus en 1 chamae-

cyparis; Herenweg 30, 1 berk, 2 wilgen, 1 esdoorn,
1 els, 1 eik; Madame Curiestraat 20, 1 metasequoia;
Graaf Willemlaan 25, 5 berken, 1 malus;

t/m 10 juni	 Wet milieubeheer melding artikel 8.19: Cocu BV, Teel-
manstraat 1;

t/m 10 juni	 Verkeersbesluit: parkeerverbod en geslotenverklaring
op 9 mei van 9.00 tot 17.00 uur i.v.m. de geranium-
markt op het Raadhuisplein en Dorpsstraat van de Ka-
naalstraat tot de Schoolstraat;

t/m 11 juni 	 Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeer-
plaats op het adres Nassaustraat 25;

t/m 10 juni	 Stationsweg 6, 5 populieren, 1 els, 1 berk; Mijnsheren-
weg 44c, 1 leylandia;

t/m 18 juni	 Kapvergunning Mr. Jac Takkade: 25 essen, 10 wilgen,
25 esdoorns, 5 abelen, 10 elzen.

t/m 22 juni 	 Stroomgebiedbeheerplannen.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

ter inzagetermijn tot vrijdag 15 mei 2009
•	 Herenweg 37, het veranderen van woning tot berging.

ter inzagetermijn tot vrijdag 22 mei 2009
•	 Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling is verleend voor:
•	 het aanleggen van het gedeelte van de nieuwe provinciale weg

N201 tussen de Middenweg en de Horntocht.
Verzenddatum: 7 mei 2009.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat op
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbe-
stemmingsplan “Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322” met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt van
vrijdag 8 mei t/m donderdag 18 juni 2009.

Het voorontwerp bestemmingsplan omvat drie percelen aan de
Aalsmeerderweg, namelijk de percelen behorend bij de huisnummers
250a, 282 en 322. Deze woningen zijn gesloopt ten behoeve van
de tijdelijke ontsluiting van de nieuwe woonwijk Nieuw Oosteinde.
Inmiddels is de definitieve ontsluiting in gebruik. Het is de bedoeling
om ter plaatse opnieuw woningen te realiseren. Het bestemmingsplan
vervangt het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Nieuw-Oostein-
de” voor zover het de gronden van het nieuwe tracé betreft.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft van 13 februari 2009
tot en met 12 maart 2009 ter inzage gelegen. De inspraak- en voor-
overlegreacties die op het voorontwerp zijn ingediend, zijn verwerkt
in het ontwerpbestemmingsplan.

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van
Aalsmeer indienen. U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeente-
raad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, telefoonnummer
0297-387575. De zienswijze kan worden ingediend onder vermelding
van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Aalsmeerderweg.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ter
inzage in het gemeentehuis. Het plan en de bijbehorende stukken zijn
ook digitaal beschikbaar via www.aalsmeer.nl.

ontheffingen ingeVolge de wet ruimteliJKe ordening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van 8 mei gedurende zes weken ter inzage
tijdens de openingstijden of op afspraak. Gedurende deze termijn kan een
belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de afdeling vergunningen en handhaving, tel.
0297 – 387746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van
het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
•	 Boomgaard 89 te Aalsmeer: het plaatsen (vergroten)
	 van een vlonder;
•	 Drie Kolommenplein 101 te Aalsmeer: het vernieuwen en
	 vergroten van een serre en het oprichten van een veranda;
•	 Aalsmeerderweg 250a te Aalsmeer: het bouwen van een
	 vrijstaande woning met bijgebouw;
•	 Mozartlaan 27, het vergroten van de woning.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimte-
lijke ordening en artikel 23.3 van het bestemmingsplan, maken bur-
gemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens
zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan “Aalsmeer
Dorp” en bouwvergunning te verlenen voor:
•	 Grundelweg te Aalsmeer: het bouwen van 16 appartementen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimte-
lijke ordening en artikel 14.4 sub a van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens
zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan “Nieuw-
Oosteinde” en bouwvergunning te verlenen voor:
•	 Aalsmeerderweg 250a te Aalsmeer: het bouwen van een vrijstaan-

de woning met bijgebouw.

wet geluidhinder

Deze verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met in-
gang van 8 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze
indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

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

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

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

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

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

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

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

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofd-
nummer: 0297-387575.

sChiphol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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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op maandag 11 mei is het niet mogelijk om een 
spoedaanvraag voor een paspoort of nederlandse iden-
titeitskaart te doen. dit in verband met de installatie 
van nieuwe programmatuur. 

Vanwege werkzaamheden aan het computersysteem 
sluit de afdeling dienstverlening op vrijdag 15 mei om 
12.00 uur.

definitieVe BesChiKKingen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
•	 Mr. Jac. Takkade, 25 essen, 10 wilgen,
	 25 esdoorns, 5 abelen, 10 elzen.
Datum verzending vergunning: 7 mei 2009

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten tot het aanleggen van een individuele
gehandicapten parkeerplaats (aangegeven door bord E6 van bijlage I
van de RVV1990) nabij het adres:
•	 Nassaustraat 25 te Aalsmeer
Op deze parkeerplaats mag alleen het daarvoor bestemd voertuig ge-
parkeerd worden. Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag van
verzending ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Hoogervorst, tel.
387 635

woningwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om een bouwver-
gunning zijn ontvangen:
•	 Atalantalaan 11, het plaatsen van 2 carports;
•	 H. Bierlingstraat 21, het plaatsen van een dakkapel;
•	 Hellendaalstraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
•	 Herenweg 63, het plaatsen van een carport;
•	 Hornweg, het bouwen van een viaduct;
•	 Hornweg 267, het plaatsen van 3 dakkapellen;
•	 Krabbescheerhof 14, het veranderen van een
	 dubbele berging/garage;
•	 Legmeerdijk 257, het veranderen van kassen in loodsen;
•	 Legmeerdijk 313, het plaatsen van een vluchttrap;
•	 Lisdoddestraat 80, het wijzigen van een gevel;
•	 Mijnsherenweg 16, het plaatsen van een W.K. Installatie
	 en Trafostation;
•	 Mijnsherenweg 40a, het plaatsen van een schuur;
•	 Ringvaart, het plaatsen van 2 bewegwijzeringsborden;
•	 Nabij Uiterweg 188, het aanleggen van een haven.

Verleende vrijstelling

Een verleende vrijstelling, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt gedurende 6 weken met ingang van de dag na verzending, tijdens
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling vergunningen
en handhaving, balie 6, tel 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit be-
sluit, binnen 6 weken na toezending van dit besluit, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan – indien er sprake is van een spoedeisend belang
– een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor
het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
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Aalsmeer - Een 53-jarige dronken 
scooterrijder is op zondagavond 3 
mei, rond negen uur, op de Oostein-
derweg ten val gekomen. De oor-
zaak van de valpartij is vermoedelijk 
aan zijn drankgebruik te wijten. Hij 
heeft weinig letsel aan de valpartij 
overgehouden.
De bestuurder weigerde mee te 
werken aan het onderzoek naar 
zijn alcoholgebruik en gaf aan al-

leen Spaans te spreken. De inwo-
ner kreeg de instructies vervolgens 
in zijn moedertaal omdat een poli-
tievrouw van het wijkteam Aalsmeer 
de taal ook machtig was. De man 
weigerde zowel de blaastest als de 
bloedproef en kan daarmee op de 
zwaarste bestraffing door justitie re-
kenen. Zijn voertuig is in beslag ge-
nomen, omdat hij eerder is aange-
houden voor dit misdrijf.

Dronken scooterrijder ten 
val op de Oosteinderweg

Aalsmeer - Op 1 mei, de dag van 
de arbeid, heeft de PvdA afdeling 
Aalsmeer, lokaal onderdeel van 
PACT, haar traditionele bosjes ro-
de tulpen uit aan trouwe 65+ leden. 

Mevrouw Stolp-Spaargaren is met 
haar 99 jaar het oudste lid van de 
PvdA in Aalsmeer. Uit handen van 
Janny Oosterloo kreeg zij een mooie 
bos rode tulpen.

Tulpen voor PvdA-leden

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 5 
mei reed een grote verzameling ori-
ginele militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog door diverse 
straten in Aalsmeer. 
Het bevrijdingskonvooi ter her-
denking aan de binnenkomst van 
de bevrijders was een initiatief 
van de stichting Keep Them Rol-
ling en startpunt was Crash lucht-
oorlog- en verzetsmuseum ‘40-’45 
in Aalsmeerderbrug. De voertui-
gen waren afkomstig uit het gehe-
le land en waren voor vertrek te be-
zichtigen op het terrein van het mu-
seum en na de rondrit in het cen-

trum van Amstelveen. Het konvooi 
reed via de Aalsmeerderdijk en de 
N201 het dorp in, langs de Westein-
derplassen, richting De Kwakel, Uit-
hoorn en eindpunt Amstelveen. Het 
Crash luchtoorlog- en verzetsmuse-
um stond afgelopen weekend ook al 
volop in de schijnwerpers. Het mu-
seum in Fort Aalsmeer is zaterdag 
2 mei officieel geopend door burge-
meester Theo Weterings van Haar-
lemmermeer. Crash bezoeken kan 
iedere zaterdag tussen 11.00 en 
16.00 uur en op andere dagen voor 
groepen op afspraak. Kijk voor meer 
informatie op www.crash40-45.nl.

Bevrijdingskonvooi door Aalsmeeringezonden
Ook Molenvliet veranderd
Naar aanleiding van het schrijven 
van Coq Scheltens over het luw ma-
ken van de molen in het dorp het 
volgende: Ook bij de molen aan de 
Molenvliet is veel veranderd. Daar 
is namelijk het mooie stukje natuur 
onderaan de Molenvliet, waar vorig 

jaar nog hazen rondliepen, veran-
derd in een steenwoestijn waar blij-
kens de borden ‘te koop’ geen be-
hoefte aan is. Wethouder, bedankt 
voor de afbraak van dit onvervang-
bare stuk mooie natuur.
G. v.d. Steeg, Linnaeuslaan 54.

Aanhoudingen na overval
Amstelveen - Vrijdag 1 mei zijn 
twee mannen (18 en 20 jaar) aan-
gehouden die ervan worden ver-
dacht betrokken te zijn bij een over-
val op een restaurant aan de Dorps-
straat in Amstelveen. Rond elf uur 
kwamen drie mannen de zaak bin-
nen en dreigden met een vuurwa-
pen. Ze namen de kluis mee en gin-

gen er te voet vandoor. Een ingezet-
te diensthond van een boswachter 
trof de kluis aan in de omgeving van 
het Amsterdamse Bos. Twee van de 
drie daders zijn op de Amsterdam-
seweg aangehouden en overge-
bracht naar een politiebureau. De 
politie sluit meerdere aanhoudin-
gen niet uit. 
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AGENDA
Muziek/Film/Toneel
Vrijdag 8 mei:
* Into the Groove in De Oude Veiling, 
Marktstraat met dj Feigo v/a 22u.
* Bands Cliteater, Fondlecorpse en 
Supreme Pain in N201, Zwarteweg. 
Open: 20.30u.
Zaterdag 9 mei:
* Concert met werken van Vivaldi en 
Horst door Kon. Toonkunstkoor in 
De Bloemhof, Hornweg, 20.15u.
* Film Burn after  Reading in Bac-
chus, Gerberastraat. Start 21u.
Zondag 10 mei:
* Voorjaarsconcert Bright Voices in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat van-
af 15.30u.
* Salsa-avond in The Beach, Oost-
einderweg vanaf 19.30u.
Donderdag 14 mei:
* Band Sweet Lovin’ Daddy in Hol-
land Huys, Zijdstraat v/a 19u.
* Toneelavond met TvH ‘In de war’ bij 
oranjever. Juliana in Ontmoetings-
kerk Rijsenhout, Werf. Open 19u.
Vrijdag 15 mei:
* Mastermixer Ben Liebrand in Bon 
Ami, Dreef. Feest voor 21plussers. 
Vanaf 21.30u.

Exposities
Tot en met 10 mei:
* Bijzondere glaskunst van 5 expo-
santen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg, t.o. watertoren.
* Expositie Ceseli Josephus Jitta in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
iedere do. t/m zo. 14-17u. Nieuwe 
expositie vanaf 14 mei ‘Art in the fa-
mily’. Opening 16 mei 16u. door An-
dré v/d Heuvel en Eylard van Hall.
Zaterdag 9 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook 
op zondag vanaf 13.30u.

Diversen
Donderdag 7 mei:
* Fietsmiddag OVAK. Start 13.30u. 
bij zwembad aan Dreef.
* Genezingsavond in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
* Koppelkaarten bij Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kienavond Supportersver. in dorps-

huis Kudelstaart vanaf 20.30u.
Vrijdag 8 mei:
* Inloop voor tieners op Binding 
Zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Iedere vrijdag en dinsdag van 
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 9 mei:
* Geraniumjaarmarkt met verkoop 
bloemen en planten en braderie in 
centrum, 9-17u.
* Nationale molendag. Stommeer-
molen, Molenvliet en De Leeuw in 
Zijdstraat open voor publiek.
* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10-16u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
* Talentenveiling in De Binding, Zijd-
straat 53 vanaf 19.30u.
Zondag 10 mei:
* Laatste vogelbeurs dit seizoen bij 
Rijzenvogels in SCW-gebouw, Kon-
netlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
Maandag 11 mei:
* Strijd om zilveren camera bij Film- 
en Videoclub in ‘t Anker, Oostein-
derweg. Aanvang: 20u.
* Albumveiling Postzegelvereniging 
in Paraochiehuis, Gerberastraat. 
Open vanaf 19.15u.
Dinsdag 12 mei:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op 
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart. 
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.
Woensdag 13 mei:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Sport- en spelmiddag Zolder4Kids 
voor kids groep 5 en 6. Van 14-16u. 
ingang Haya van Somerenstraat.
* Schapen scheren op kinderboer-
derij Boerenvreugd, Beethovenlaan 
in Hornmeer vanaf 13.30u.

Vergaderingen
Maandag 11 mei:
* Jaarvergadering Ons Aller Belang 
Uiterweg bij wv Aalsmeer, Uiterweg 
155 vanaf 20u.
Woensdag 13 mei:
* Inloop vanaf 19.30u. en verga-
dering vanaf 20u. Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis.
Donderdag 14 mei:
* Beraad en raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.

‘Beukend’ optreden Blood, 
Sweat & Kiers in Joppe
Aalsmeer -  Puur, ongecompliceerd 
en swingend: Het optreden van 
Blood, Sweat & Kiers afgelopen zon-
dag 3 mei in Joppe. Vol enthousias-
me werd rock and roll, blues, jazz, 
rythm and blues en soul vertolkt 
door dit beukende kwartet dat be-
staat uit saxofonist en zanger Wou-
ter Kiers, gitarist en zanger Chris 
Clemens, bassist en backing voca-
list Ab Hansen en drummer Maar-
ten Kruijswijk. Het vele publiek in 
het café in de Weteringstraat genoot 
van de muziek en beloonde hen na 
ieder nummer steevast met applaus. 
Niet geheel goed ging de nieu-

we truc van gitarist Chris Clemens 
met zijn instrument. De bedoeling 
was om zijn gitaar in een zwaai op 
de rug te gooien en voor de micro-
foon te springen. Helaas stond een 
plant in een vensterbank in de weg 
en deze werd letterlijk even ‘plat 
gespeeld’. Een hilarisch momentje 
met overigens een goede afloop. De 
plant heeft het overleefd en er is ge-
woon doorgespeeld! Volgende week 
zondag 17 mei zijn bezoekers wel-
kom om te komen kijken en luiste-
ren naar de band Jacky’s Farm. Ui-
teraard is de toegang tot Joppe ook 
dan gratis.

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

ouder dan 21 jaar en heb je weer 
eens zin om mooie herinneringen 
op te halen? Kom dan op vrijdag 15 
mei naar discotheek club Bon Ami 
in de Hornmeer. 
De deur gaat open om 21.30 uur en 
de entree bedraagt 10 euro. Voor 
meer informatie over deze avond of 
andere Nightfever-avonden met bij-
voorbeeld Peter Beense, Jan Leli-
veld of zelfs Wolter Kroes kan je te-
recht op website: www.nightfever-
aalsmeer.nl.

Mei filmmaand in culturele café
Misdaadkomedie ‘Burn 
after reading’ in Bacchus
Aalsmeer - Mei is filmmaand in 
Bacchus en aanstaande zaterdag 9 
mei presenteert het culturele café 
in de Gerberastraat fe film ‘Burn af-
ter Reading,  een zwarte misdaad-
komedie van de gebroeders Coen, 
waarin twee sportschoolmedewer-
kers een ontslagen CIA-agent pro-
beren te chanteren met een gevon-
den disc. Wanneer Osbourne Cox, 
een niet al te belangrijke CIA-ana-
list, wordt ontslagen vanwege een 
‘drankprobleem’, besluit hij zijn me-
moires te gaan schrijven. Hij weet 
niet dat zijn overspelige vrouw Katie 
van hem af wil. Ze treft haar voor-
bereidingen voor de scheiding door 
alle documenten van haar man op 
een CD te branden. Via via komt dit 

schijfje in handen van twee fitness-
instructeurs van sportschool ‘Hard-
bodies’. Deze naïeve medewerkers, 
Chad en Linda, besluiten een slaatje 
te slaan uit deze gevoelige informa-
tie en proberen Osbourne te chante-
ren. Linda kan namelijk wel wat geld 
gebruiken voor de plastisch chirurg. 
Samen met Chad mengt ze zich 
echter in zaken waar ze veel beter 
buiten had kunnen blijven... De film 
begint zaterdag om 21.00 uur, Bac-
chus is open vanaf 20.30 uur, en de 
toegang bedraagt 3,50 euro. 

Filmmaand mei brengt verder: Hun-
ger van Steve McQueen op de 16e, 
W. van Oliver Stone op de 22e en 
Milk van Gus van Sant op 30 mei.

Ter afsluiting van het clubseizoen
Videofestival om Zilveren 
Camera bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 11 
mei houdt de Film- en Videoclub 
Aalsmeer de laatste clubavond van 
het seizoen 2008 – 2009. Tijdens de-
ze avond zullen een aantal cluble-
den met hun videoproductie strijden 
om de Zilveren Camera. Drie juryle-
den zullen de videoproducties be-
oordelen op onder andere camera-
voering, verhaallijn, geluid en mon-
tage. Naast de Zilveren Camera 
wordt er nog een geluidsprijs en de 
prijs van de zaaljury uitgereikt. Te-
vens wordt deze avond de Daan Of-
ferman trofee uitgereikt aan die fil-
mer die op de tweede plaats is ge-
eindigd. Deze Trofee is ingesteld als 
herinnering aan Daan Offerman, 
Erelid van de Film- en Videoclub 
Aalsmeer. Daan Offerman was van-
af de oprichting in 1951 tot novem-
ber 1992 secretaris van de Film- en 
Videoclub Aalsmeer. Hij was de stu-
wende kracht bij alle denkbare eve-
nementen en onderhield  kontak-

ten met andere clubs in de regio. Hij 
was initiatiefnemer voor de jaarlijk-
se clubwedstrijd en gaf het goede 
voorbeeld door daarvoor zelf in al 
die jaren meer dan vijftig films in te 
zenden. Daan Offerman was nauw 
betrokken bij de oprichting van het 
jaarlijks te organiseren Cinefleur-
filmfestival. Een gezamenlijk eve-
nement georganiseerd door vijf uit 
de regio komende filmclubs. Binnen 
Aalsmeer en omgeving was Daan 
Offerman een zeer gezien en actief 
persoon die zich altijd heeft ingezet 
bij de organisatie van Nostalgische 
filmavonden. De laatste clubavond 
van het seizoen wordt gehouden in 
het gebouw ’t Anker aan de Oost-
einderweg 273a in Oost en begint 
om 20.00 uur. Wie geen lid is van de 
F&VA en toch deze avond wil bij wo-
nen, kan zich aanmelden bij het se-
cretariaat tel. 0297–326344. Infor-
matie over de F&VA is ook te vinden 
op www.videoclubaalsmeer.nl

Bruisende salsa-avond in 
The Beach zondag
Aalsmeer - Bij de tropische tem-
peraturen van de afgelopen weken 
hoort natuurlijk Latin music! The 
Beach vormt zondag 10 mei vanaf 
19.30 uur het décor van een brui-
sende salsa avond.  De maandelijk-
se gratis salsafeesten in The Beach 
vinden al geruime tijd plaats met 
veel succes. Met de toevoeging van 
de gratis workshop op de vooravond 
is de zaal vanaf de eerste klanken 
goed gevuld. Deze keer wordt er uit-
gebreid aandacht geschonken aan 
Rueda de Casino. Een van origi-
ne Cubaans dansvorm, waarbij al-
le koppels in een cirkel dansen. Bin-
nen de cirkel roept één persoon ver-
schillende commando’s. Op basis 
van deze commando’s dansen al-
le koppels gelijktijdig dezelfde va-
riatie. De verrassing bij deze dans 
zit hem in het constant, al dansend, 
wisselen van partner binnen de cir-
kel. Hierdoor ontstaat er een zeer 

dynamisch geheel. Na deze gratis 
workshop, welke om 20.00 uur start, 
neemt dj Rick de draaitafel over. Hij 
zal de avond rustig beginnen. Daar-
na hanteert dj Rick het ‘u vraagt wij 
draaien’ principe. Hierbij mag ieder-
een zijn of haar lekkerste salsa, me-
renque of bachata verzoekje indie-
nen. 
Voor diegene die nu al weet welk 
nummer zeker gedraaid moet wor-
den, kan een berichtje sturen naar 
webdesign@salsa.nl. De zevende 
inzender mag rekenen op een lek-
kere salsa cd! Tevens start op deze 
avond de voorverkoop voor de Salsa 
Live Editie van zondag 31 mei, eer-
ste Pinksterdag. Op deze avond zul-
len de muzikanten van Salsalegre, 
de zogenaamde Son en Salsa, af-
wisselen met Dominicaanse meren-
gue en andere Caribische dansstij-
len. Voor meer informatie surf naar 
www.beach.nl.

Avondje grindcore met 3 
bands vrijdag in de N201
Aalsmeer - In de N201 zijn de be-
zoekers niet vies van harde bands 
en gezien de grote populariteit van  
het metalgenre in Aalsmeer wordt 
het weer hoog tijd voor een avond-
je grindcore. Aanstaande vrijdag 
8 mei staat één van Nederlands 
beste grindcore acts op het podi-
um, namelijk Cliteater. Voor de le-
zers die na het lezen van deze band-
naam  afhaken: grindcore is inder-
daad een genre met veel extremi-
teiten en je kunt je twijfels hebben 
over iedereen die  zich er mee be-
zig houdt. Maar dat is nergens voor 
nodig, want ook al is de muziek ex-
treem, de teksten zo mogelijk nog 
extremer, alles is met een knipoog. 

In de praktijk blijken deze avonden 
keer op keer uitzonderlijk gezellig 
en zeer druk bezocht. Voor metal 
liefhebbers is de N201 vrijdag na-
tuurlijk the place to be, maar ook ie-
der ander is zeer welkom om te kij-
ken naar liefst drie grindcore acts: 
Cliteater, Fondlecorpse en Supreme 
Pain. De N201 aan de Zwarteweg 
is open om 20.30 uur, de entrée is 
gratis. Meer info over de bands is te 
vinden op internet: www.n201.nl.  

Grindcore liefhebbers kunnen ook 
alvast 19 juni in hun agenda zetten,, 
want dan spelen de bands Rompe-
prop en Grindpad op het N201 po-
dium.

Into the Groove vrijdag 
weer in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op de vrijdagavonden 
met Into the Groove kan in De Oude 
Veiling heerlijk genoten worden van 
een hapje en een drankje en aan-
staande vrijdag 8 mei is iedere be-
langstellende weer van harte wel-
kom. De lekkerste Lounge en NU-
Jazz gaat gedraaid worden door dj 
Feigo. Deze muzieksoorten zijn erg 
populair en zijn heerlijk om mee te 
relaxen na een drukke week. Van-
af het midden van de jaren negen-
tig van de twintigste eeuw wordt 
met lounge ook wel de elektroni-
sche downtempomuziek bedoeld. 
Nu-Jazz is een verzamelterm ont-
staan in de late jaren negentig om 
muziek te beschrijven die jazzklank-
structuren en soms jazzinstrumen-
tatie, funk, elektronische muziek en 
vrije improvisatie met elkaar men-
gen. Het begrip lounge(n) is inmid-
dels al razend populair in de gro-
te steden. Maar waarom zou je het 
in de grote steden zoeken, als je het 
ook in Aalsmeer hebt! 
Aanvang aanstaande vrijdag 8 mei 

vanaf ongeveer 22.00 uur in het ca-
fé-restaurant van De Oude Veiling 
in de Marktstraat en de entree is 
gratis.

Mike Stevens op zondagmiddag
Op zondagmiddag 24 mei presen-
teert De Oude Veiling een optre-
den van harmonicaspeler Mike Ste-
vens, Raymond McLain en JB’ band. 
De Canadees Stevens is in de coun-
try-blues en bluegrass scene zon-
der twijfel de meest gerenommeer-
de harmonicaspeler ter wereld en 
hij wordt bijgestaan door multi-in-
strumentalist en virtuoos McLain en 
top-bassist Tom Gray. Aanvullend 
ook nog de Europese Joost van Es 
op viool en Jean-Blaise Rochat op 
gitaar. Letterlijk en figuurlijk een we-
reldformatie en een bijzonder waar-
dige afsluiting van de serie Ameri-
cana optredens van dit seizoen. Het 
concert begint om 15.00 uur en de 
entree is 15 euro per persoon. Kaar-
ten zijn te koop in de Oude Veiling. 
Info: www.deoudeveiling.nl.

Talentenveiling in Binding
Art in the Family
Aalsmeer - Art in the Family is de 
titel van de nieuwe expositie in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, 
die vanaf volgende week donder-
dag 14 mei te bewonderen is. Beel-
den, schilderijen en tekeningen van 
onder andere Maja Blom, André van 
den Heuvel, Jurriaan van Hall en 

Juul van de Heuvel gaan uitgestald 
worden in de gemeentelijke exposi-
tieruimte in het centrum. De officië-
le opening van de expositie is op za-
terdag 16 mei om 16 uur en hiervoor 
zijn André van den Heuvel en Eyl-
ard van Hall uitgenodigd. Een gratis 
kijkje nemen kan vervolgens tot en 
met 28 juni iedere donderdag tot en 
met zondag tussen 14 en 17 uur. 

Aalsmeer -  Aanstaande zaterdag 
9 mei staat de talentenveiling van 
stichting De Binding en de Doops-
gezinde Gemeente weer op het pro-
gramma. “Na het succes qua op-
brengst en gezelligheid van vorig 
jaar, kon herhaling niet uitblijven“, 
aldus de organisaties. Om 19.30 uur 
barst het feest los en zullen diverse 
diensten per opbod verkocht wor-
den aan de hoogste bieder. Veiling-

meester is Jacco Piet. De talenten-
veiling heeft onder andere cabriorit-
jes, rondvaarten, schilderklussen en 
grasmaaiactiviteiten in de aanbie-
ding. De opbrengst is voor de aan-
schaf van nieuwe tenten voor het 
jaarlijkse Taunus-kamp. Meer in-
formatie over de talentenveiling is 
te vinden op www.debinding.nl of 
www.dgaalsmeer.nl. Iedere belang-
stellende is van harte welkom.

The Sweet Lovin’ Daddy’s 
live in ‘t Holland Huys
Aalsmeer - The Sweet Lovin’ Dad-
dy’s komen donderdag 14 mei op-
treden in ‘t Holland Huys in de Zijd-
straat. De groep bestaat uit drie 
blues mannen die per direct de 
bluespodia in Nederland onveilig 
gaan maken met meer afwisselen-
de blues, van Chicago, Illinois, New 
Orleans, Mississippi tot Drenthe. En 
van zilverzachte ballads tot stam-
pende, boogie-ende shuffles. Inge-
togen op een akoestische gitaar? 
Ook! Maar daarna weer ro(c)kende 
powerblues. Na vele jaren in de 
meest uiteenlopende bands ‘stage’ 

te hebben gelopen, gaan ze nu ein-
delijk aan het werk!  Men spreekt 
wel eens van het ‘blues virus’ of 
‘blues genen’, wat het ook is, de-
ze heren hebben het en willen er 
niet vanaf! Er is overigens gekozen 
voor de kleine bandformatie om het 
puur te houden, geen tierelantijnen, 
geen poespas, alleen bakken erva-
ring, ongetemde inspiratie en kilo’s 
creativiteit. Uiteraard wordt publiek 
van harte welkom geheten. De he-
ren nemen volgende week donder-
dag vanaf 19.00 uur hun instrumen-
ten ter hand.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Kijk op www.stagemusic.nl

GrOTE COllECTIE
SAMSOn KOPTElEfOOnS

CH 70:  23,75      CH 700:  33,25

HOT-lInE
GITAArKAbElS

3 M  8,60     6 M  12,40

ZATErdAG GITAArSnArEndAG
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Van Vivaldi tot Holst
Uniek concert Koninklijk 
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer verzorgt aanstaande 
zaterdag 9 mei een voor Aalsmeer 
uniek concert, een afwisselend reli-
gieus programma voor strijkers, or-
gel, koor en solisten. Na de mis van 
de Oostenrijkse componist Schu-
bert krijgen de bezoekers twee ty-
pisch Engelse psalmzettingen van 
Holst te horen. Het concert wordt 
afgesloten met het feestelijke Glo-
ria van de Italiaanse barokcompo-
nist Antonio Vivaldi.
Wat de drie componisten verenigt, 
is dat ze alledrie buitenbeentjes wa-
ren voor wat betreft hun religieu-
ze denkwijze. Schubert was op zijn 
minst onorthodox. Hij laat bijvoor-
beeld de zin Et unam sanctam ca-
tholicam et apostolicam ecclesiam 
in het Credo weg. Holst stond ambi-
valent tegenover kerkmuziek en zijn 
bijdrage aan het genre is beperkt. 
Vivaldi was een mislukte pries-
ter, die maar één keer de mis heeft 
voorgedragen.

Mis in G groot
De mis in G groot is een prestatie 
van formaat. Schubert componeer-
de het werk toen hij nauwelijks 18 
jaar oud was in zes dagen tijd. Waar-
schijnlijk werd het werk in het voor-
jaar van 1815 voor het eerst onder 
leiding van de componist uitgevoerd 
in Lichtental bij Wenen. Het jeugd-

Caroline Stam (sopraan). Joost van der Linden (tenor).

werk heeft het karakter van een 
Missa brevis. De publicatie van het 
werk verliep nogal curieus. In 1846 
publiceerde Robert Führer (organist 
van de St. Vitus kathedraal in Praag) 
de mis onder zijn eigen naam. Schu-
berts broer Ferdinand ontdekte het 
plagiaat. Hij liet het werk opnieuw 
publiceren met door hemzelf toege-
voegde partijen voor houtblazers en 
pauken. Het koor voert het werk uit 
in de oorspronkelijke orkestbezet-
ting voor strijkers en orgel.

Two Psalms  
Gustav Holst (1874-1934) is een En-
gelse componist van Zweedse af-
komst. 
Psalm 86 is gebaseerd op een melo-
die van Bourgois, afkomstig uit het 
Geneefse psalter, de berijmingen 
van de psalmen die in de zestiende 
eeuw gemaakt werden voor de ker-
ken uit de Reformatie. 
De eerste tekst is een bewerking 
van de woorden van Joseph Bry-
an (1620). De tekst van de tenorso-
list is uit vers 1-6 en 12. De melodie 
van psalm 148 is heel bekend. Hij 
is afkomstig uit de bundel Geistli-
che Kirchengesänge uit 1623. Holst 
componeerde hem voor zijn leer-
lingen aan St. Paul om de relatieve 
eenvoud van het componeren van 
koormuziek te demonstreren. De 
tekst is gebaseerd op de parafrase 

van Francis Ralph Gray.
 
Gloria in D groot
Het Gloria in D groot (RV 589) uit 
1715 van Antonio Vivaldi (1678-
1741) is één van de twee Gloria’s die 
Vivaldi schreef, hoogstwaarschijn-
lijk voor de meisjesschool waar hij 
werkte, omdat er geen tenor- en 
bassolo’s in voorkomen. Het Gloria 
is breed uitgemeten met zijn twaalf 
delen, die verschillen in toonsoort, 
instrumentatie, tempo en stijl. 
Deel 1 en 11 zijn duidelijk met el-
kaar verbonden. Deel 4 en 5 vormen 
een inleiding met een fuga in stren-
ge stijl. Voor het slotkoor bewerkte 
Vivaldi een Gloria voor dubbelkoor 
en orkest  uit 1708 van een zekere 
Ruggieri, een uit Venetië stammen-
de componist.
Als extra service aan de toehoorders 
zal de dirigent voorafgaand aan het 
concert, in samenwerking met so-
listen, koor en orkest, een inleiding 

geven op de uit te voeren werken. 
Dit zal het luisterplezier zeer ten 
goede komen en u ziet min of meer 
het wordingsproces van het con-
cert. Het koor heeft ervaren solisten 
uitgenodigd voor de solopartijen, 
te weten Caroline Stam (sopraan), 
Martine Straesser (alt), Joost van 
der Linden (tenor) en Martijn San-
ders (bas). Het orgel wordt be-
speeld door Dirk Out en het Nati-
onaal Symfonisch Kamerorkest zal 
het geheel begeleiden. Het belooft 
een bijzonder concert te worden. 
Het geheel staat onder leiding van 
de jonge, energieke dirigent van 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer, 
Michel Berendsen. 
Het concert zaterdag is in De 
Bloemhof aan de Hornweg en be-
gint om 20.15 uur. De oegang be-
draagt 17,50 euro per persoon, hou-
ders van een CJP- of 65+plas beta-
len 16,50 euro entree, jongeren tot 
16 jaar 10 euro.

Voorjaarsconcert Bright Voices 
zondag in Doopsgezinde Kerk 
Aalsmeer - Closeharmonykoor 
Bright Voices uit Schagen verzorgt 
op moederdag, zondag 10 mei, een 
sprankelend concert in de Doops-
gezinde Kerk in de Zijdstraat. Bright 
Voices is een gemengd close-har-
monykoor met deelnemers uit ge-
heel Noord-Holland en staat on-
der leiding van dirigent Karel Kok 
uit Schagen, de pianobegeleiding 
wordt verzorgd door Ronald van 
der Veen. Bright Voices brengt een 
sprankelend en afwisselend pro-
gramma van closeharmony mu-
ziek met bekende en minder beken-
de titels in prachtige arrangemen-
ten, pakkende jazz, lichte muziek en 
titels die iedereen zo kan meezin-
gen. Te verwachten zijn onder an-
dere You Are the New Day, My Baby 
Just Cares For Me, Night and Day, 
You Are So Beautiful en Yesterday 
Once More. Er zal ook in kleine be-
zetting worden gezongen en zowel 

de vrouwen als de mannen van het 
koor zullen afzonderlijk optreden. 
Zo wordt een  aantrekkelijk en ge-
varieerd programma gebracht met a 
cappella muziek en muziek met pia-
nobegeleiding. Bright Voices wil het 
publiek laten genieten van muziek 
die zo goed past bij deze tijd van het 
jaar. Uitbundig als de natuur, ver-
warmend als de zon, spannend als 
de liefde! Laat u meenemen met de 
hartverwarmende klanken die het 
koor laat horen in dit mooie lente-
programma dat zich zo uitstekend 
leent voor een bijzondere zondag-
middag in mei! Het concert op 10 
mei begint om 15.30 uur en kaarten 
zijn aan de ingang verkrijgbaar. Re-
serveren in de voorverkoop kan via 
telefoonnummer 0224-296861. De 
toegang voor het concert bedraagt 
8 euro per persoon. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de kerk open 
voor publiek. 

COV Juliana sluit af met 
feestelijke toneelavond
Rijsenhout - De Christelijke oran-
jevereniging Juliana gaat na 63 jaar 
haar activiteiten op traditionele wijze 
afsluiten met een feestelijke toneel-
avond. Traditiegetrouw was dit altijd 
op Koninginnedag, maar dit kon he-
laas door omstandigheden niet op 
deze dag plaats vinden. Op donder-
dag 14 mei gaat de toneelavond nu 
plaatsvinden. De Hoofddorpse to-
neelverenging TvH is uitgenodigd 
om op te treden en brengt het stuk 
‘In de war’: Eindelijk gaat zijn vrouw 
Sita in haar eentje op vakantie, dus 
boekhandelaar Arie Feenstra hoopt 
dat ook hij stiekem weg kan voor 
een lang weekend met Liz, zijn me-
dewerkster en geheime minnares. 
Maar het loopt allemaal iets anders. 
Eerst krijgt Arie een puppy, gekocht 
door zijn vrouw, te verzorgen. Dan 
verschijnt zijn hoogbejaarde, maar 
uiterst aanwezige, moeder Mach-
teld. Vervolgens verschijnt zoon Fer-

di ten tonele en dan ook nog zijn 
dochter Madelon: ze is weggelopen 
bij haar man en kan elk moment be-
vallen van haar eerste kind... Een 
haarscherpe zedenschets van een 
eigentijdse familie, die onder een 
buitenkant van onverschilligheid en 
achterdocht, in wezen bijzonder aan 
elkaar verknocht is. De gelukkige af-
loop is verrassend en ontroerend te-
gelijk. De toneelavond wordt gehou-
den in de Ontmoetingskerk aan de 
Werf. De deuren staan om 19.00 uur 
wagen wijd open voor leden en niet-
leden. Er is geen entreegeld nodig. 
Bij binnenkomst krijgen de bezoe-
kers koffie of thee met wat lekkers. 
Het programma begint vervolgens 
om 19.45 uur. Vooraf gaat Nel Kas-
telijn, op veler verzoek, iets vertellen 
over het vaandel. Daarna begint de 
voorstelling, deze bestaat uit twee 
delen. In de pauze wordt een drank-
je aangeboden.

Bikkels in Emma kinderziekenhuis
Aalsmeer - De Djembebikkels heb-
ben zondag 26 april een optreden 
gegeven in het Emma kinderzieken-
huis in het AMC en dit heeft indruk 
gemaakt op de heren en dames 
van de groep. Op het programma 
stond de tweede Emma’s lentetoer, 
een fietstocht ten bate voor onder-
zoek naar kinderkanker. De bedoe-
ling was om de start van de fiets-
tocht te begeleiden met vrolijk ge-
trommel en eventueel nog wat leuks 
te doen met de patientjes. Het start-
sein werd gegeven door een van de 
patientjes en deze jongen heeft in-
druk gemaakt op de Djembebikkels. 
“Hij vertelde dat hij met zijn oma een 
startvlag had gemaakt en als de vlag 
omhoog ging de deelnemers naar 
hun fietsen mochten gaan, alwaar 

ballonnen zouden worden lek ge-
prikt. Daarna mocht er gefietst wor-
den”, vertelt djembe-man Johan van 
Andel. En hij vervolgt: “De hoofd-
organisator dacht op een gegeven 
moment de jongen even te helpen 
met zijn speech, maar het manne-
tje was niet van zijn stuk te bren-
gen. Het gebeurt op deze manier en 
niet anders, zei hij. De kleine spre-
ker kreeg bijval en een luid applaus 
van het publiek.” De Djembebikkels 
kijken terug op een geweldige dag 
met de kinderen in het ziekenhuis. 
Op de afdeling gingen de handin-
strumentjes snel van hand tot hand. 
“Wat hebben deze ernstig zieke kin-
deren een plezier gehad. Deze kin-
deren zijn pas Bikkels”, besluit Van 
Andel.

Oud Aalsmeer plaatst nieuwe 
borden fiets- en wandelroute
Aalsmeer - Vorige week hebben 
Nella van den Berg en Frans Jans-
sens, bestuursleden van de stichting 
Oud Aalsmeer, enkele nieuwe bor-
den op de historische fiets- en wan-
delroute geplaatst. Bij de voormali-
ge naai- en knipschool in de Had-
leystraat, een rijksmonument, wer-
den zij bij het verhangen van het in-
formatiebordje bijgestaan door ei-
genaar Paul van der Laarse. Bij de 
start van het fietsseizoen heeft de 
stichting Oud Aalsmeer haar histo-
rische fiets- en wandelroute door 
Aalsmeer, Kudelstaart en Kalslagen 
bijgewerkt. Dat gebeurde door be-
staande informatiepanelen te reini-
gen, beschadigde borden te vervan-
gen en een enkel bordje van de rou-
te te verhangen. De historische rou-
te voert tussen Bovenkerk en Cal-
slagen langs 35 historische panden 
en locaties. Startpunt is de VVV of 
het gemeentehuis aan het Drie Ko-
lommenplein. Op dat punt kan ge-
kozen worden voor een wandeltocht 
van 15 kilometer of een (overlap-
pende) fietstocht van zo’n 40 kilo-
meter.

Langs de route staan of hangen op 
35 historische locaties genummer-
de borden. Die vertellen elk een ver-
haal over wat daar te zien is of wat 
er zich ooit heeft afgespeeld. De 
brochure vermeldt diezelfde plek-
ken met nummers en verhaalt over 
aspecten van de geschiedenis op de 
route tussen de verschillende loca-
ties. 
De combinatie van de gegevens op 
borden en in brochure levert een  
historisch interessant (en vaak on-
verwacht) zicht op Aalsmeer. De 
brochure is  uitgegeven door de 
Stichting Oud Aalsmeer en ge-
maakt op een handzaam folderfor-
maat. Zodoende past hij (20 centi-
meter hoog) in een binnenzak. Een-
maal uitgevouwen, wordt een unie-
ke kaart zichtbaar waarop (over 60 
centimeter) de gehele gemeente 
Aalsmeer staat afgebeeld, van Bo-
venkerk tot Kalslagen. De route-
kaart kan voor het luttele bedrag 
van 1,75 euro besteld worden via de 
website van de stichting www.stich-
tingoudaalsmeer.nl (publicaties) en 
wordt dan thuis gezonden. 

Aart de Vink bevestigt het nieuwe paneel aan de muur van de voormalige 
naai- en knipschool. Paul van der Laarse en Nella van der Berg kijken toe. 
Foto: Frans Janssens.

Op de foto van links naar rechts: Verkavelaar Richard (Eppo) Buskermolen, 
veilingmeester Gert Ubink en  bestuurslid Ad Verburg met een aantal kavels.

Zaterdag in het Dorpshuis
Burgemeester te huur op 
Kudelstaartse veiling
Kudelstaart - Zaterdagavond 9 mei 
om 20.00 uur gaat de tiende 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 driehonderdste kavel onder 
de hamer komt, zijn de kleine uur-
tjes al aangebroken. Het wordt, net 
als alle voorgaande jaren, weer een 
erg gezellige avond waar iedereen 
kan binnenlopen. ‘Tout Kudelstaart’ 
komt met als Kudelstaartse ‘eregas-
ten’ Daniëlle Bubberman en burge-
meester Pieter Litjens. Maar van-
zelfsprekend zijn ook Aalsmeerders 
van harte welkom! Deze week zijn 
alle geïnventariseerde producten 
door Richard (Eppo) Buskermolen 
en Ben van Maris samengevoegd 
tot verrassende kavels. Er zijn leu-
ke combinaties ontstaan, zoals een 
kuub zand en een bos alstroeme-
ria, drie helleborus planten + 5 maal 
auto wassen, een gas barbecue + 
een exotisch boeket, een kruimel-
dief + plant of een vaas met snoep 
en een zak aardappelen. Vanwege 
Moederdag, de volgende ochtend, 
komen zo’n 40 losse bossen rozen 
(figuurlijk) onder de hamer. Aan-
staande vrijdagochtend worden alle 
toegezegde bloemen bij de verschil-
lende kwekers opgehaald, waarvan 
een deel ’s middags bij Kees Schol-
te tot speciale moederdagboeketten 
wordt omgetoverd. De samenstelling 
van de kavels staat sinds dinsdag op 
de website www.kudelstaart.com/
veiling. Mensen die vooraf de ka-

vels willen bekijken, kunnen zater-
dag van 19.00 tot 20.00 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 burgemeester Pieter 
Litjens. Het bestuur van de veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart is bij-
zonder ingenomen met het aanbod 
van deze bekende Kudelstaarter en 
ook met het aanbod van de landelijk 
bekende ritmisch gymnaste Daniël-
le Bubberman om een grondact als 
kavel aan te bieden. Zaterdagmid-
dag stellen de twee veilmeesters sa-
men met Richard (Eppo) Buskermo-
len de minimumbedragen vast die 
kavels moeten gaan opbrengen.

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 negen 
edities werd 155.00 euro
bijeengebracht en verdeeld onder 
ruim veertig clubs en verenigingen 
in Kudelstaart. Vandaar de naam: 
Kudelstaart voor Kudelstaart. Clubs 
die in aanmerking willen komen, 
kunnen zich nog tot 9mei schrifte-
lijk melden bij secretaris, mevrouw 
Wil Bothe, p/a Graaf Willemlaan 17, 
1433 HL Kudelstaart.

Fontaine Royale goes Jazz met 
Ellen Tackenkamp  zaterdag
Amstelveen - Dit voorjaar wordt 
de zaterdagavond in restaurant 
Fontaine Royale opgeluisterd met 
live jazz. Bezoekers kunnen genie-
ten van een heerlijk menu en ea-
sy listening muziek welke ten ge-
hore gebracht wordt door veelbe-
lovende nieuwe jazzartiesten. Op 
zaterdag 9 mei treedt zangeres El-
len Tackenkamp op. Zij wordt be-
geleid door een pianist op de vleu-
gel.  Tussen 18.30 en 21.30 uur is er 
live jazz. Ellen Tackenkamp is Gel-
derlandse. Ze begon met blokfluit, 
stapte twee jaar later over op de kla-
rinet en nog later werd de sax haar 
favoriete instrument. Via de plaat-
selijke bigbands, muziekgroepen en 

pop bands dook ze steeds dieper in 
de muziek en ging vervolgens ook 
aan de slag als bigband zangeres. 
Na haar middelbare school verhuis-
de ze naar Dublin waar ze aan het 
Blackrock Music Centre studeer-
de bij onder meer Dorothy Murp-
hy. Na haar Ierse avontuur kwam ze 
terug naar Nederland en momen-
teel studeert ze aan het Conserva-
torium van Amsterdam. Reserveren 
voor het diner is aan te raden. Hier-
voor kan contact opgenomen wor-
den met restaurant Fontaine Roya-
le via 020-6401501 of reservering@
fontaineroyale.nl. Restaurant Fon-
taine Royale is gevestigd aan de Dr. 
Willem Dreesweg 1.

Filmavond feest van herkenning
Aalsmeer - De door Jan Weij ge-
organiseerde filmavond met beel-
den over schoolvoetbal en voetbal-
wedstrijden uit de vijftiger en zes-
tiger jaren op 23 april kende een 
grote opkomst. Zo’n zestig perso-
nen genoten met volle teugen van 
de beelden en foto’s van weleer. Re-
gelmatig klonken in de zaal de na-
men van de voetballers en trainers 

die in beeld kwamen. “Een feest van 
herkenning”, aldus een enthousiaste 
bezoeker na afloop. De films zijn ge-
maakt door Jan Weij, Dirk van Hol-
land en Eddie Mantel en zijn van 
passende muziek voorzien door 
Siem Kooy. Dankzij de opbrengst 
van de filmavond kunnen drie kin-
deren in Harderwijk dolfijntherapie 
volgen.

Gezellige fietsdag OVAK
Aalsmeer - Dinsdag 28 april was 
de eerste fietsdag van de OVAK. 
Met 85 personen ging het richting 
Papekop. Om 10 uur was er eerst 
natuurlijk de koffie met en daarna 
vertrok de groep richting Oudewa-
ter. Na de mooie dagen van de afge-
lopen tijd was de natuur aan wat re-
gen toe. Het ging gelukkig niet hard. 
Via landweggetjes en veel fietspa-
den was Haastrecht de eerste plaats 
waar hongerige of dorstige magen  
aan hun trek kwamen. Daarna het 
Jaagpad langs het water en langs 

de buitenkant van Gouda richting 
de plassen te komen. En men kon in 
Reeuwijk bij Het wapen van Reeuw-
ijk ook weer de dorst lessen. Door 
het Reeuwijksehout,  dwars door de 
plassen naar Driebruggen en Waar-
der ging het weer richting het eind-
doel: Papekop en hier kon onder het 
genot van een borrel of ander vocht 
gezellig nagepraat worden over de 
dag met een overheerlijk diner ter 
afsluiting. Met een kleine verrassing 
aan het einde ging  iedereen om 
19.00 uur weer huiswaarts.  
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Gerrit en Lydia Jansen hebben veel armoede gezien

“Indrukwekkende reis langs 
Dorcas-projecten in Oekraïne”
Aalsmeer - Woensdag 25 maart 
vertrokken Gerrit en Lydia Visser 
met een gezelschap van ruim twin-
tig vrijwilligers naar de Oekraïne om 
daar Dorcas-projecten te bezoeken. 
Gerrit en Lydia zijn medeoprichters 
van de Dorcas-winkel in Aalsmeer, 
die een aantal jaren geleden van de 
Zijdstraat naar de Aalsmeerderweg 
is verhuisd. Dorcas is een interna-
tionale christelijke hulporganisatie, 
die actief is in Oost-Europa en Afri-
ka. Dorcas werkt samen met loka-
le partners, zoals plaatselijke ker-
ken. De reis werd georganiseerd in 
het kader van de Dorcas Voedselac-
tie, die voor de dertiende keer ge-
houden werd. Alle mensen die mee-
gingen waren op één of andere ma-
nier hierbij betrokken en bekostig-
den hun reis zelf. 
Ze konden met eigen ogen zien 

waar de voedsel- en kledingpakket-
ten terecht kwamen en zelf een aan-
tal pakketten met de toepasselijke 
tekst ‘Joy for People’ naar gezinnen 
brengen. De reis duurde acht dagen 
en het echtpaar was zeer onder de 
indruk van hetgeen ze daar gezien 
hebben. “Je kunt het je soms ge-
woon niet voorstellen hoeveel men-
sen daar in armoede moeten leven”, 
vertelt een nog wat geëmotioneerde 
Gerrit. “Toen we in ons welvarende 
Nederland terug kwamen moesten 
we echt weer een knop omzetten.” 
Het avontuur begon in Eindhoven 
waar ze het vliegtuig naar Boedapest 
namen. Na een lange busreis kwam 
het gezelschap aan in het gasten-
verblijf van een meisjesweeshuis in 
Nodgygorod. Dit kindertehuis is zes 
jaar geleden gebouwd met de hulp 
van diverse hulporganisaties, waar-

onder Dorcas. De volgende dag gin-
gen ze langs bij gezinnen vanuit het 
‘Family Care’-project. Ongeveer 70 
procent van de bevolking in de Oe-
kraïne is werkloos en met de eco-
nomie gaat het alleen maar bergaf-
waarts. Vooral op het platteland is 
grote armoede, maar ook veel men-
sen in de stad zijn erg arm. Er heerst 
veel criminaliteit en er zijn zeer gro-
te verschillen tussen arm en rijk. Op 
vrijdag hielpen ze onder andere mee 
de vrachtwagen te lossen die van-
uit Nederland bij het Dorcas-kan-
toor in Szurte aangekomen was. De 
truck was tot aan het dak volgepakt 
met voedselpakketten en kleding-
zakken. “Het was een prachtig ge-
zicht zo’n volle vrachtwagen te zien 
staan. Helaas gaat het nog weken 
duren voordat al deze pakketten bij 
de mensen terecht komen, omdat 

Vrijwilligers voor het voetlicht
Docente Matty Busstra bezorgt 
maaltijden via Tafeltje Dek Je 
Aalsmeer - Matty Busstra komt uit 
een onderwijsfamilie. Lesgeven is 
haar op het lijf geschreven. Zij is nu 
echt zo iemand van wie je als leer-
ling later zegt: “Ik had zo’n leuke do-
cente. Haar wijze van lesgeven heeft 
mij gestimuleerd om Duits te gaan 
studeren.” Een aantal van haar leer-
lingen is na hun studie Duits met 
een Duitse man getrouwd en wo-
nen nu in Duitsland. Met hen en an-
deren die in Nederland zijn blijven 
wonen, heeft zij nog altijd een leuk 
contact. Matty Busstra is de echtge-
note van Jan Busstra en moeder van 
Margreet, Marnix en Berthil. Drie 
zeer muzikale kinderen, die evenals 
hun vader regelmatig hun spel laten 
horen in Aalsmeer. Haar specialiteit 
is het doceren van Duits en daar-
naast Nederlands aan voornamelijk 
allochtone leerlingen met een taal-
achterstand. Vanaf 1984 tot 2006 
werkte zij onder andere als counse-
lor op een MBO-School in Utrecht. 
Om preciezer te zijn: de school staat 
op het Kanaleneiland. Nu een van 
de speerpunten van de minister van 
Wonen en Integratie. Verder trainde 
zij leerlingen voor faalangstreduc-
tie. “Nu heet dat succestraining. Dat 
klinkt wat positiever”, verklaart een 
nog zeer actieve vrouw die enige ja-
ren geleden helemaal geen zin had 
om te stoppen met werken. Zij werd 
daar echter toe gedwongen vanwe-
ge het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd. “Het is echt on-
zin om op je vijfenzestigste te moe-
ten stoppen met werken. Ik vond 
het fantastisch om te doen. Toen ik 
voor het voldongen feit stond heb ik 
voor mijn vertrek tegen de directeur 
gezegd: Als je geen opvolgster kan 
vinden ga ik niet weg. De begelei-
ding van de leerlingen van wie drie 
kwart allochtoon is, is heel hard no-

doos voor doos gecontroleerd wordt 
door de douane. De autoriteiten zijn 
erg streng en er is veel corruptie en 
machtsvertoon. De Dorcas-mensen 
zijn hier inmiddels aan gewend en 
weten dat ze beleefd moeten blij-
ven.” Bij de opening van de nieu-
we Dorcas-winkel in Aalsmeer zijn 
twee ouderen gesponsord in het 
‘Adopt a Granny’-project en Lydia 
en Gerrit kregen de kans om ze de-
ze reis te ontmoeten. Het is de twee-
de keer dat ze op bezoek gingen, 
want in 2006 zijn ze ook naar de Oe-
kraïne geweest. Toen bezochten ze 
ook projecten in Roemenië. De vier-
de dag van hun reis bezochten ze 
een zigeunergemeenschap “Vooral 
de zigeuners hebben het erg zwaar”, 
zegt Lydia. “Daar waar het asfalt op-
houdt en de wegen alleen nog maar 
bestaan uit modder en kuilen leven 
de zigeuners.” 
Gerrit en Lydia vonden het vrese-
lijk om te zien dat de zigeuners bui-
ten de bewoonde wereld gehouden 
worden en in krotten leven. “Twee 
kleine jongetjes kwamen ons tege-
moet gerend, maar kwamen vast te 
zitten in de modder. Het is zo zie-
lig om te zien dat deze mensen gro-
te delen van het jaar niet uit hun 
dorp kunnen komen”, vult Gerrit 
aan. “Maar we zagen ook positieve 

dingen. Dorcas heeft er twee diepe 
waterputten gemaakt, zodat de ou-
de putten met vies, ziekmakend wa-
ter gesloten konden worden. Er was 
een pasgebouwde kerk waar kinde-
ren les kregen en sanitaire voorzie-
ningen. Al waren het niet meer dan 
een paar houten huisjes waar het 
vreselijk stonk.” De reis bracht het 
echtpaar ook bij een aantal opvang-
huizen. Er werd een kindertehuis 
bezocht voor verstandelijk gehan-
dicapten dat gesteund wordt door 
het ‘New Life’-gehandicaptenpro-
ject van Dorcas. “Wat we daar za-
gen gaf ons veel hoop. Het was er 
schoon en de verzorging was liefde-
vol.” Gerrit en Lydia konden helaas 
niet zo positief zijn over het  staats-
kindertehuis dat ze later die dag be-
zochten. “Dat was vies en grauw. 
Maar het deed ons wel goed dat 
we veel Dorcas-kledingzakken za-
gen.” De dag werd afgesloten met 
een bezoek aan een tehuis waar tie-
ners wonen. Dit tehuis was de laat-
ste jaren flink opgeknapt en de tie-
ners worden voorbereid om straks 
zelfstandig de maatschappij in te 
kunnen. 
“Maar het stemde ons toch somber, 
want welke toekomst staat deze 
jeugd te wachten in zo’n arm land?” 
Gerrit en Lydia sloten hun reis af met 

een bezoek aan Boedapest en gin-
gen de volgende dag  moe en ge-
emotioneerd terug naar Aalsmeer. 
“We zagen er echt wel verbeterin-
gen, maar zijn enorm bang wat de 
crisis dit zeer arme land zal bren-
gen. Arm zijn hoeft overigens niet te 
betekenen dat er niets wordt opge-
ruimd, maar helaas zag je veel afval 
aan de kant van de weg.  Het was 
een erg treurig gezicht.” 
De onvermoeibare Gerrit en Lydia 
hadden het thuisfront veel te ver-
tellen. Inmiddels hebben ze een in-
formatieavond gehouden voor de 
honderd vrijwilligers die bij Dorcas 
Aalsmeer betrokken zijn. In de win-
kel is een informatiehoek ingericht 
waar iedereen onder het genot van 
een kopje koffie informatie van de 
verschillende projecten kan vinden. 
“We zijn dankbaar dat er zich zo-
veel mensen inzetten voor de aller-
armsten in de wereld. Natuurlijk kan 
Dorcas altijd nog vrijwilligers ge-
bruiken. Vooral mannen zijn nodig 
om te helpen met bijvoorbeeld het 
tillen van meubels. Wij vinden het 
belangrijk iets te betekenen voor je 
medemens en zijn blij dat we nu zelf 
hebben gezien dat alle giften goed 
besteed worden.”

Door Ilse Zethof

ministratie, maar coördinator Tine-
ke Bailey is geweldig. Zij heeft het 
vak in haar vingers. Dan is het zaak 
dat de maaltijdcontainers in de juis-
te volgorde in de auto worden gezet. 
Dat is even een organisatie, maar 
als je dit werk wat langer doet dan 
krijg je daar vanzelf handigheid in.” 
Matty Busstra heeft een gedeelte 
van het centrum van Aalsmeer on-
der haar hoede. Een speciale par-
keerkaart geeft haar vergunning 
om de Zijdstraat in te rijden. “Ik heb 
door dit werk Aalsmeer op een an-
der manier leren kennen. Ik kom nu 
bij mensen die in verrassende huis-
jes wonen. Normaal gesproken loop 
je zo aan de huizen voorbij. Het zijn 
huisjes achter huizen. Vaak wonen 
mensen daar al jaren.” Wat haar 
blijft spijten is dat er te weinig tijd 
is om even met de mensen een ge-
sprek te beginnen. “Alleen degene 
die het laatste aan de beurt is boft. 
Het is binnenkomen, de container 

losklikken, op tafel neerzetten en 
de lege container van de vorige dag 
weer meenemen.” Toch blijkt dat er 
in de loop van de tijd met een aantal 
cliënten een aardig contact wordt 
opgebouwd. “Wanneer je dit werk 
een paar jaar doet, ontstaat er toch 
een band. Soms zoek ik een aantal 
van deze mensen op een later tijd-
stip op, ga ik even bij hen op visite. 
Dan komen de verhalen vanzelf.”

Goed geregeld
“De thuiszorg is in Aalsmeer goed 
geregeld. Even zag het er naar uit 
dat de subsidie aan Tafeltje Dek Je 
zou worden ingetrokken. Het pro-
test van de Aalsmeerse gemeen-
schap was zo groot dat B en W het 
voorstel snel teruggedraaide. Voor-
lopig zit het dus wel goed bij Tafeltje 
Dek Je. Nu kunnen zo’n 170 men-
sen, die niet meer in staat zijn om 
voor zichzelf te koken, toch iede-
re dag een gezonde maaltijd thuis 
bezorgd krijgen. Het voordeel dat 
er door het zorgcentrum wordt ge-
kookt is, dat  cliënten iedere dag 
kunnen rekenen op een verse, sma-
kelijke en verantwoorde maaltijd. 
Met alle diëten wordt rekening ge-
houden. Er is zelfs een keuzemenu 
mogelijk.” 
En weer danst de vlecht om het 
hoofd.
Janna van Zon

dig. Gelukkig kreeg ik de kans om 
mijn opvolgster een half jaar in te 
werken.” Helemaal los van het on-
derwijs hoeft nog steeds niet. Zo 
af en toe wordt er nog ingevallen. 
“Heerlijk hoor!” Haar ravenzwar-
te haar, bijeen gehouden door een 
vlecht lijkt te dansen van plezier.

Tafeltje Dek Je
Stil of thuis zitten hoort niet bij Mat-
ty Busstra. “Ik kan gewoon niet stil 
zitten, behalve als ik studeer, dan 
heb ik nergens last van, dan kan ik 
mij zeer goed concentreren.” Daar-
om werden er andere bronnen aan-
geboord. Naast een studie Italiaans 
aan de Volksuniversiteit, koos zij er 
voor om als vrijwilligster te gaan 
werken voor Tafeltje Dek Je. “Ik las 
een oproep in de krant en heb mij 
meteen opgegeven. Tafeltje Dek Je 
kan veel mensen gebruiken en bo-
vendien is het dankbaar werk. De 
mensen wachten echt op je komst. 
Sommigen zitten al op de uitkijk, dan 
doen zij gauw de deur voor je open.” 
Matty Busstra doet het werk met 
groot genoegen maar ervaart het 
wel als behoorlijk zwaar werk. “Je 
moet een sterke rug hebben”,vindt 
zij. Volgens haar is dat dan ook vast 
de reden dat ook echtparen zich 
aanmelden. Eens in de vier of vijf 
weken stelt zij zich bij toerbeurt drie 
dagen per week beschikbaar om de 
maaltijden te bezorgen. Met haar 
zijn er 140 andere vrijwilligers. “Om 
half twaalf  wordt er door de Tafel-
tje Dek Je-bezorgers bij de keuken 
van zorgcentrum Aelsmeer verza-
meld. De stellages met de maaltijd-
containers en de daarbij behoren-
de gegevens zoals: wie krijgt wat en 
waar moet het naar toe, staan dan 
al klaar. Dat vraagt de nodige ad-

Portret van Henk Pen in de 
Kaartenbak Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het was maar een heel 
klein artikel dat eind vorig jaar, op 
11 december, in de Nieuwe Meerbo-
de verscheen, de kop luidde: Over-
zichtstentoonstelling kunstenaar 
Henk Pen en de tekst: “Op 18 mei dit 
jaar is onverwacht op 72-jarige leef-
tijd de Aalsmeerse kunstenaar Henk 
Pen overleden. Voor het grote pu-
bliek een onbekende, maar in kleine 
kring had hij een vaste schare grote 
bewonderaars. Zijn meesterlijke, ra-
zendsnelle tekeningen en aquarel-
len, gemaakt in een trefzekere tech-
niek, leverde in de loop der jaren een 
groot aantal prachtige kunstwerken 
op, waarondere veel direct geteken-
de portretten en fraaie stadsimpres-
sies. Door zijn grote zelfkritiek bleef 
helaas veel van zijn werk bij het pu-
bliek onbekend. Als eerbetoon aan 
deze veel te onbekend gebleven 
kunstenaar is een overzichtstenoon-
stelling samengesteld. Aanstaande 
zondag 14 december is een selec-
tie van ruim100 werken uit zijn artis-
tieke nalatenschap te zien in het ge-
bouw van SAKB Ateliers aan de Ou-
derkerkerlaan in Amstelveen.” 
Eigenlijk een te klein stukje tekst en 
maar een dag om het mooie oeuvre 
van Henk Pen te bewonderen. Daar-
bij komt dat in die tijd heel Aalsmeer 
in de ban was van de dichtgevro-
ren Grote Poel én de tentoonstel-
ling ‘Een schilderachtig dorp’ in 

het Oude Raadhuis. Dit keer ech-
ter in de Kaartenbak een pastel van 
Henk Pen, een portret dat hij in 1981 
maakte van de Aalsmeerder Wytze 
Hilverda. Henk Pen had zijn atelier 
in Amstelveen en ook veel banden 
met die gemeente, maar hij woon-
de in Aalsmeer. En in de jaren tach-
tig was hij een actief lid van de 
Groep Aalsmeerse Beeldende Kun-
stenaars, een groep die elk jaar in 
het Oude Raadhuis exposeerde en 
een record aantal bezoekers trok. In 
de periode dat Henk Pen dit portret 
tekende was er ook weer zo’n ten-
toonstelling. 
Het portret in de Kaartenbak heeft 
tederheid en interessante lijnvoe-
ring. Het zou prachtig zijn als het 
Aalsmeerse publiek nog een keer 
de gelegenheid zou krijgen om in 
het Oude Raadhuis een mooie over-
zichtstentoonstelling van het werk 
van Henk Pen te bekijken. Hope-
lijk pikt de stichting KCA dit op. De 
Kaartenbak is een overblijfsel van 
het boek en de tentoonstelling ‘Een 
schilderachtig dorp’. Deze bak staat 
permanent bij de entree van exposi-
tieruimte het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. Tijdens de lopende ten-
toonstellingen in 2009 kan iedereen 
nog een afbeelding (samen met een 
verhaal!) van een Aalsmeerse / Ku-
delstaartse plek of persoon inleve-
ren.

‘Levende standbeelden’ gezocht
Nog plaatsen vrij jaarlijkse 
kunstspektakeldag
Leimuiden - Op zondag 14 ju-
ni vindt de jaarlijkse kunstspekta-
keldag plaats in Leimuiden, dit keer 
rond het thema vliegen. Diverse 
kunstenaars op allerlei gebied to-
nen deze dag hun kunstwerken aan 
bezoekers, geven workshops en la-
ten de mensen actief deelnemen. Er 
is nog plaats voor enkele kunste-

naars op gebied van  schilderen, ke-
ramiek en beeldhouwen en hout-
bewerken. Verder is de organisatie 
op zoek naar enthousiaste mensen,  
die mee willen doen aan de levende 
standbeelden tentoonstelling.
Graag opgeven voor 1 mei via kunst-
spektakel@live.nl. Voor meer infor-
matie: www.kunstspektakel.nl.
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Muzikaalsmeer groeit, maar 
is nog lang niet compleet 
Aalsmeer - Sinds augustus 2008 
bestaat de stichting muzikaalsmeer. 
De stichting stelt zich ten doel om 
60 jaar Aalsmeerse muziekge-
schiedenis vast te leggen. Dat in 
Aalsmeer heel wat muzikanten op 
allerlei gebieden te vinden zijn, be-
hoeft geen uitleg. Van rock tot klas-
siek, van jodelaars tot songfestival-
deelnemers, van cello tot wasbord, 
een breed muzikaal aanbod is er 
altijd geweest en nog steeds vol-
op te vinden. Op de site www.mu-
zikaalsmeer kan een ieder die zich 
met muziek bezig houdt, aanmelden 
door een aantal gegevens in te vul-
len en bij voorkeur foto’s toe te voe-
gen. Inmiddels is de site al behoor-
lijk gegroeid, maar er ontbreken 
nog velen. Daarom nogmaals een 
oproep aan een ieder, meld je aan, 
stuur foto’s, help mee het overzicht 

zo compleet mogelijk te maken.  Er 
is inmiddels ook gestart met onder-
zoek en interviews, want het uitein-
delijke doel is een boek uit te ge-
ven met de muziekgeschiedenis van 
Aalsmeer, compleet met cd en dvd. 
Het is dus belangrijk dat het basis-
materiaal zo compleet mogelijk is. 
Ken  je iemand, mis je nog iemand 
of ben je zelf zo iemand, meld je aan 
of geef het door!
Met name de jongere generatie ont-
breekt nog op de site. En als je er 
niet op staat, maak je ook weinig 
kans in het boek vermeld te gaan 
worden.
Materiaal is ook van harte wel-
kom. Van foto’s, elpees en knipsels 
tot de accordeon van ome Jan, al-
les is welkom. Voor meer informatie 
en vragen kan gemaild worden naar 
info@muzikaalsmeer.nl

In Somalië, Honduras en Niger
Steun OSA en Doopsgezinde 
gemeente voor vier projecten 
Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer en Kudelstaart 
kunnen bij de Stichting 
Onwikke l ings-Samenwerk ing 
Aalsmeer subsidie aanvragen voor 
projecten in ontwikkelingslanden 
waarvoor zij een inzamelingsactie 
hebben gehouden. Tijdens vier gro-
tere inzamelingsacties, de kleding-
beurs, de 40-dagentijd, de bazaar 
en de adventstijd, is in de Doopsge-
zinde Gemeente actie gevoerd voor 
vier projecten, in Somalië, Honduras 
en Niger. Tijdens de bazaar in no-
vember 2007 was één van de doelen 
een onderwijsproject
in Somalië, van de stichting SA-
DO. Deze stichting heeft als doel 
ontwikkelingsactiviteiten te onder-
steunen in dat land. Stichting SA-
DO heeft onderwijs en vrouwenbe-
snijdenis als speerpunten gekozen. 
Met de bouw en de renovatie van 
scholen hoopt men het grote aan-
tal kansarme kinderen een kans te 
geven op een betere toekomst. Met 
een percentage van de bazaarop-
brengst en de subsidie van de OSA 
gaat  de stichting  twee scholen voor 
primary en secundary onderwijs met 
in totaal 600 leerlingen renoveren. 
Deze leerlingen zijn voornamelijk 
wezen of zij zijn afkomstig uit zeer 
arme gezinnen. De bijdrage uit de 
bazaaropbrengst was 2578,58 euro 
en de subsidie van de OSA bedroeg  
1875 euro. En met dit mooie bedrag 
kan een bijdrage worden geleverd 
aan de kansen op een betere toe-
komst voor de allerarmsten van de 
samenleving van Somalië. 
De twee projecten die in 2008 in 
Honduras werden gesteund liggen 
in elkaars verlengde.
Het project van Paz & Justitia (Vrede 
en Gerechtigheid) zet zich in voor 
betere levensomstandigheden in 
de gevangenis van de stad La Cei-
ba. Het project MAMA betreft een 
onderwijs instituut dat kinderen uit 
arme gezinnen opvangt die op een 
staatsschool niet mee kunnen ko-
men. Zo wordt voorkomen dat de-
ze kinderen aangetrokken worden 
door de jeugdbendes. De Stich-
ting Ontwikkelings- Samenwerking 
heeft beide projecten gesteund met 
resp. 1000 en 1.500 euro. De eigen 
inzamelingsacties vonden plaats via 
de bazaaractiviteiten, de kleding-

beurs en speciale collectes. Zo kon 
voor de aanschaf van materialen in 
de gevangenis en training van be-
geleiders aan Paz & Justitia ruim 
4.000 euro worden overgemaakt. 
Voor leermiddelen en een verbou-
wing werd aan MAMA ruim  3.800 
euro gezonden. Honduras staat be-
kend als één van de gewelddadigste 
gemeenschappen ter wereld.
De levensomstandigheden in ge-
vangenissen zijn zeer slecht met als 
gevolg dat geweld daar voor alles 
een oplossing schijnt te zijn; de klei-
ne stapjes die gezet kunnen wor-
den ten goede verbeteren de sfeer 
in de gevangenis en hebben een 
positieve invloed op de ontwikke-
ling van de gevangenen. Het MA-
MA project biedt behalve een direc-
te hulp aan de kinderen ook een sti-
mulerende positieve invloed op het 
gezin waar het kind vandaan komt: 
het gezin voelt zich opgenomen in 
een zorgzame gemeenschap. De 
steun die de Aalsmeerse bevolking 
via deze weg aan de gemeenschap 
geeft is dan ook niet te onderschat-
ten. Hierbij moet bedacht worden 
dat door het verschil in koopkracht 
ten opzichte van Europa de beste-
ding met vier mag worden verme-
nigvuldigd! Een ander project dat 
een percentage van de bazaarop-
brengst in 2008 kreeg was de Sich-
ting VivaSahel. Deze stichting houdt 
zich bezig met het verbeteren van 
de voedselvoorziening in het arm-
ste land van de Sahel, Niger. Door 
de grote droogte en omdat de wa-
tervoorziening slecht is, zijn er re-
gelmatig voedseltekorten. Ook een 
sprinkhanenplaag kan de oogst vol-
ledig doen mislukken. Om de ernsti-
ge voedseltekorten op te vangen is 
het nodig dat in tijden van schaars-
te voldoende gierst is opgeslagen 
om tekorten te kunnen aanvullen. Er 
is al een graanschuur maar om nog 
meer mensen van gierst te kunnen 
voorzien is een tweede nodig. Die 
kan nu gerealiseerd worden. Uit de 
bazaaropbrengst kon 2519,62 eu-
ro bestemd worden voor de graan-
schuur en de OSA vulde dit bedrag 
aan met 1875 euro.  Mooi om te we-
ten dat door deze acties een kleine 
verbetering gerealiseerd kan wor-
den in de leefomstandigheden van 
de Nigerijnen.

Drinkende giraffe geplaatst
Aalsmeer - Het heeft even geduurd 
voor alle neuzen dezelfde kant op 
wezen, maar nu de kogel door de 
kerk is blijken de bewoners van het 
Maarse en Kroonhof gelukkig met 
de drinkende giraffe gemaakt door 
de beeldhouwster Miep Maarse. Het 
bronzen beeld heeft zijn definitieve 
plaats gevonden bij het naambordje 

van het Maarse en Kroonhof. 
De officiële onthulling is zaterdag 
16 mei, wanneer de Hof bewoners 
hun jaarlijkse schoonmaakdag hou-
den die feestelijk wordt afgesloten 
met een barbecue. Wethouder Jaap 
Overbeek is bij de onthulling aan-
wezig.
Janna van Zon

Bijzondere keuze Theodore van Houten

Talk of the Town over 
molens en psychiatrie
Aalsmeer - In Aalsmeer zijn maar 
liefst drie molens te bewonderen. 
Afgelopen zondag in de bovenzaal 
van de Oude Veiling tijdens Talk of 
the Town kwam de draaiende en 
malende korenmolen de Leeuw in 
de Zijdstraat uitgebreid aan bod. 
Gespreksleider Theodore van Hou-
ten had Jan Ran uitgenodigd. Van 
oorsprong organisatie adviseur 
bij de KLM, waar hij zich voorna-
melijk bemoeide met het motoren 
onderhoud.”Zeg maar het draaiende 
houden van de machines.” 
Inmiddels gepensioneerd, houdt 
zich nu vanaf 1996 bezig met het 
draaiende houden van de molen. 
“Techniek heeft mij altijd geïnteres-
seerd.” De middag begon met een 
door Ran gemaakte film ‘Industriële 
schoonheid’ waarin de architectoni-
sche waarde van de molen centraal 
staat. De film duurde slechts vijf mi-
nuten, maar molenaar Jop Kluis wist 
in die korte tijd helder uit te leggen 
waar het allemaal om draait. Ooit 
waren er in Nederland 11.000 mo-
lens te zien, het zijn er nu nog 1000. 
Hoewel de gemeente trots is op de 
molen in de Zijdstraat, ook de so-
ciale functie erkent, blijkt het in de 
praktijk toch niet eenvoudig om de 
beloofde ruimte die de molen nodig 
heeft om voldoende wind te kun-
nen vangen te verzekeren. Naar de 
mening van Ran is er te weinig re-
kening gehouden met het bestem-
mingsplan. 
“Projectontwikkelaars wilden best 
bouwen in het dorp maar het moest 
financieel ook wat opleveren. Dus 
wordt alles net een beetje hoger 
dan afgesproken en is er met de 
toegezegde ruimte rond de molen 
behoorlijk gesmokkeld. Nu kun je 
met behulp van een plank zo op het 
dak van de gebouwen stappen.” Ran 
heeft daarom vorige week alle ge-
meenteraadsleden eens uitgeno-
digd om te laten zien wat dit in de 
praktijk betekent.
“Zij zijn machtiger, maar wij blijven 
vechten voor de belangen van de 
molen.” De stichting heeft maar één 
doel voor ogen en dat is de Koren-
molen die van 1993 tot 1996 voor 
1,4 miljoen gulden is gerestaureerd 
te behouden. 
“Je zou dan toch zeggen dat de ge-
meente hiermee heeft aangetoond 
zuinig te zijn op dit erfgoed. Dat het 
daarom op zijn minst bevreemd dat 
er niet meer tegengas is gegeven. 
Een molen moet kunnen draaien 
anders raakt hij in verval.” Verplaat-
sen of de fundering verhogen zoals 
dat wel gebeurt in andere gemeen-
te? Het is geen optie. De ruimte die 
voor beide eventuele oplossingen 
nodig is ontbreekt. “Je tilt een molen 
niet zomaar met een kraan op.” Wat 
vindt Ran van de moderne windmo-
lens?, is de slotvraag. Direct is er 
een antwoord. 
“Die bieden zeker veel mogelijk-
heden. En als deze op plekken ko-
men te staan waar mensen er geen 
last van hebben dan ben ik wel een 
voorstander.” Ran schuwt de voor-
uitgang niet, maar het hart blijft uit-
gaan naar de molens die vanaf de 
veertiende en vijftiende eeuw ons 
land sieren. 
“De verschillende technieken, de 
ruimtes in de molens. Het is fasci-
nerend. Je raakt er nooit op uitge-
keken en op uitgestudeerd.”

Never een dull moment 
De grap die wordt gemaakt om een 
bruggetje te maken naar het ge-
sprek na de pauze: ‘Met molentjes 
lopen, of een klap van molen krij-
gen,’ lijkt voor de hand liggend. Psy-
chiater en psychotherapeute Jet 
Teunenbrink moet er ook wel om 
glimlachen. Zij werkte in het Rad-
boudziekenhuis te Nijmegen. Deed 
sociale psychiatrie in Den Bosch. 
“Dat waren tropenjaren.” 
Zij verhuisde naar het Noorden van 
Nederland, kwam terecht in Assen 

en vervolgens in Drachten, waarzij 
zowel voor de provincie Friesland 
als voor het ziekenhuis werkte. In-
middels heeft zij een eigen praktijk 
en valt zo nu en dan nog in waar dat 
nodig is. Zestig procent van haar 
patiënten is vrouw tussen de 30 en 
50 jaar. 
“Vrouwen zoeken makkelijker hulp.” 
Dat mannen eerder hun heil zoeken 
in het café, zoals wordt gesugge-
reerd, wordt lachend beaamd. Het 
werk dat de psychiater deed in het 
ziekenhuis of in Den Bosch is van 
een heel ander karakter dan de ont-
moetingen die er zijn in de eigen 
praktijk. Zij kreeg stoelen naar haar 
hoofd gesmeten en telefoons wa-
ren ook favoriet. Een keer werd er 
wurgpoging gedaan en een colle-
ga is wel eens met een mes gesto-
ken. “Ik werd het meest geconfron-
teerd met zeer depressieve mensen, 
mensen met persoonlijkheids stoor-
nissen. Mensen die voor, al dan niet, 
gedwongen opname in aanmerking 
kwamen omdat zij teveel een gevaar 
vormden voor zichzelf of voor an-
deren. Nog steeds is het de burge-
meester die hiervoor toestemming 
moet geven en dat gaat naar aanlei-
ding van geschreven rapporten. Dat 
vereist veel administratief werk, zat 
ik ’s nachts de uitgebreide rappor-
ten te schrijven.”
 
Kinderen en alcohol
“Als je voor gek wordt versleten is 
dat zeer beladen. Dan hoor je er 
niet meer bij. Je kunt je zo som-
ber of depressief voelen, waardoor 
je niet meer kunt slapen, geen zin 
meer hebt om te eten. Stemmen ho-
ren die je een opdracht geven of je 
kunt dingen ruiken. 
En wanneer ben je een fantast, of 
een pathologische leugenaar. Wan-
neer lijd je aan een persoonlijk-
heidsyndroom. Wat wist men vroe-
ger van ADHD, van een postnata-
le depressie en hadden wij ooit ge-
hoord van een mid-life crisis, of van 
de nu zo trendy zijnde border- liner? 
In de jaren zeventig was daar op-
eens de hyperventilatie. Fysiothera-
peuten haakten daar gretig op in. 
Het plasticzakje of de tuinslang was 
gewoon. Nu hoor je daar niemand 
meer over.” 
Hoewel de huidige technieken 
steeds verfijnder worden en er daar-
door eerder een diagnose kan wor-
den gesteld, blijft het toch niet een-
voudig om de verschillen te her-
kennen. Teunenbrink is dan ook 
voorzichtig met het geven van ant-
woorden. Want waar mensen nu 
het meest gek van worden? Er is 
geen zinnig antwoord op te geven. 
Mensen kunnen nog steeds som-
ber worden, dat is van alle tijden. 
“Wij geven het nu een andere be-
naming. Onderschat wordt de ou-
derdomsdepressie. De verandering 
van kracht, het verliezen van dierba-
ren. Wat inmiddels wel ontdekt is, is 
dat de hersenen zich blijven ontwik-
kelen tot twintig jaar. Daarom moet 
het gebruik van alcohol onder jon-
geren ook drastisch naar beneden.” 
Teunenbrink heeft een fantastisch 
vak. ‘Never a dull moment’ en dat 
straalt zij ook uit. Veel van de aan-
wezigen wisten het zeker. “Als ik 
nog ooit eens hulp nodig heb dan 
kom ik naar het Noorden.” 
Opnieuw bleek Talk of the Town een 
boeiend en gesprek op te leveren. 
Hoewel altijd goed voorbereid door 
Theodore van Houten, houdt de gast 
zijn of haar vrijheid om het gesprek 
een eigen wending te geven. Lang 
niet alles komt aan bod. Dat is on-
mogelijk maar even kunnen proe-
ven en ruiken aan het onbekende 
maakt deze bijeenkomsten tot een 
zeer plezierige en verrassende be-
leving.
Op de laatste zondag van septem-
ber is er weer een nieuwe Talk of the 
Town. Komen!
Janna van Zon

Vorig jaar was het gezellig druk op de geraniummarkt. Het weer was super, 
heel zonnig. Hopelijk schijnt de zon zaterdag ook weer vol op.

Geraniums, kramen, goede doelen en muziek

Veelzijdige Geraniumjaarmarkt 
aanstaande zaterdag in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
9 mei vindt in het Centrum de jaar-
lijkse geraniumjaarmarkt plaats. Op 
het Raadhuisplein en het Drie Ko-
lommenplein kunnen plantjes ge-
kocht worden op de geraniummarkt, 
in de Zijdstraat wordt een braderie 
gehouden en er zijn diverse activi-
teiten voor kinderen. Speciaal voor 
de geraniumjaarmarkt is de par-
keergarage van de TV Studio op 9 
mei geopend voor het publiek. De 
parkeergarage is bereikbaar via de 
Van Cleeffkade. Het parkeren is gra-
tis. Parkeren is ook mogelijk op een 
gedeelte van het Raadhuisplein en 
op het Praamplein. De braderie en 
de geraniummarkt zijn een aantal 
jaren geleden samengevoegd tot 
één groot evenement: de geranium-
jaarmarkt. Deze nieuwe combinatie 
blijkt zeer succesvol te zijn. De af-
deling Aalsmeer van de KMTP orga-
niseert op (een deel van) het Raad-
huisplein en Drie Kolommenplein 
de geraniummarkt. Twintig kwekers 
en bedrijven bieden diverse produc-
ten aan voor de tuin, van eenjarige 
planten zoals de geranium tot vas-
te planten. Vanaf 8.00 uur gaat een 
vakjury rond om te kijken of de aan-
geboden producten van een goede 
kwaliteit zijn. De juryrapporten wor-
den vanaf 11.00 uur bij de kramen 
opgehangen, zodat een ieder weet 
wat er te koop is. De stand van KM-
TP Groei & Bloei bevindt zich nabij 
het beeld van Flora. Bezoekers kun-
nen hier hun gekochte producten in 
bewaring geven, zodat zij rustig ver-
der kunnen winkelen. U kunt zich 
hier ook aanmelden als lid van de 
KMTP, de leukste groenvereniging 
van Nederland. Bij goed weer ver-
zorgt Aalsmeers Harmonie het tradi-

tionele concert tijdens de geranium-
markt. Dit begint omstreeks 12.00 
uur op het Raadhuisplein. Ook de 
Stichting KiKa is weer aanwezig om 
geld in te zamelen voor de bestrij-
ding van kinderkanker. Voor inlich-
tingen over de Geraniummarkt: tel. 
06-29550604.

Braderie en De Leeuw
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Op de markt onder an-
dere kleding, sieraden, horloges, 
portemonnees, boeken, snoep en 
ander lekkers. Naast de vele stand-
werkers zijn ook winkeliers en ver-
enigingen vertegenwoordigd met 
een kraam. In de Zijdstraat zijn vol-
doende mogelijkheden voor een 
hapje en een drankje. Er staan di-
verse wagens met frieten, poffertjes, 
wafels en andere lekkernijen maar 
natuurlijk kan men ook een terrasje 
pikken bij één van de horecazaken 
in het centrum. Voor de kinderen 
staat een draaimolen op het Molen-
plein om even lekker uit te waaien. 
Korenmolen De Leeuw op het Mo-
lenplein is deze zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur geopend voor bezich-
tiging. Vanwege de Nationale Mo-
len- en Gemalendag is de toegang 
gratis maar een vrijwillige bijdrage 
van de bezoekers is natuurlijk altijd 
welkom. 
In de winkel op de begane grond 
van dit ‘levende’ monument kan het 
eindproduct van de molen gekocht 
worden: verschillende soorten meel 
om thuis brood, gebak of pannen-
koeken te bakken. 

Koppelklaverjassen bij Oostend
Aalsmeer - Donderdag 23 april is 
er weer is er weer geklaverjast. Ans 
v.d Stroom heeft de eerste plaats 
bemachtigd met 5197 punten. De 
tweede plek is voor meneer v. Bem-
melen, met 5105 punten. 
Op de derde plaats is meneer Ste-
vens met 5048 punten geëindigd. 
De vierde plek is voor mevrouw v. 
Bemmelen met 4912 punten. Vijfde 
werd meneer Schuit met 4859 pun-
ten. De zesde plaats was voor me-
vrouw Buwaldo met 4701 punten. 

Meneer Tromp won de poedelprijs 
met 3730 punten. 
De Marsenprijs is gewonnen door 
P. Schuit.  De volgende en laatste 
speelavond van BV Oostend is op 
donderdag 7 mei. in gebouw het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. Deze avond staat in het te-
ken van koppelklaverjassen. 
Tevens worden de jaarprijzen be-
kend gemaakt.De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open van-
af 19.30 uur.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - In het gebouw van 
voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje wordt zondag 10 mei 
voor de laatste keer dit seizoen weer 
een vogelbeurs gehouden. 
Ook nu zijn er weer enkele han-
delaren aanwezig met verschillen-
de soorten vogels waaronder kana-
rie’s, tropische vogels en kleine en 
grote parkietsoorten. Ook leden bie-

den hun eigen gekweekte vogels te 
koop aan en bezoekers kunnen bij 
hen terecht voor eventuele vragen. 
Ook voer en vogelbenodigdheden 
zijn tijdens de beurs te koop. Be-
langstellenden zijn welkom tussen 
9.30 en 13.30 uur en de entree be-
draagt 50 eurocent. 
De eerste beurs in het nieuwe sei-
zoen is in september.

Plastic inzameling populair
Aalsmeer - Een ongekend suc-
ces mag de actie van de gemeen-
te en afvalbedrijf De Meerlanden 
om plastic apart in te zamelen ge-
noemd worden. Lag het twee we-
ken geleden vol plastic zakken rond 
de oranje bol in de Hornmeer, afge-
lopen zaterdag kon er bij de con-
tainer op het Drie Kolommenplein 
geen flesje meer bij. Het gat ging 
niet meer open, zo vol zat de bak en 

dus besloot menig inzamelaar om 
het plastic maar bij de container te 
‘parkeren’. Maandag is al het plas-
tic meegenomen door De Meer-
landen, er dus weer gelost worden. 
Echter gezien de populariteit van 
‘plastic scheiden’ lijkt de bak voor 
het weekend legen een aanrader. 
In het weekend wordt tot slot veelal 
de gang naar de glasbak, en nu ook 
naar de plastic bak, gemaakt!
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Thema-avond in N201 over 
persoonsgebonden budget  
Aalsmeer - Op donderdag 14 mei  
organiseert MEE Amstel en Zaan 
een thema-avond over het Per-
soonsgebonden Budget (PGB). De-
ze avond is voor mensen die al een 
PGB hebben en beheren. Ook men-
sen die erover denken om een bud-
get aan te vragen kunnen zich op 
deze avond laten voorlichten over 
de mogelijkheden.  In de Neder-
landse wetgeving wordt ervan uit 
gegaan, dat huisgenoten voor el-
kaar zorgen. 
Ouders zorgen voor hun kinderen, 
partners voor elkaar.  Maar het kan 
gebeuren dat u niet meer voldoen-
de voor u zelf, partner, ouder of 
kind kan zorgen. Bijvoorbeeld om-
dat u ziek bent. Of omdat er door 
een aandoening, beperking (licha-
melijk, verstandelijk) extra hulp en 
zorg nodig is.  Is er dan geen fami-
lie, vrienden of kennissen die extra 
hulp kunnen geven, dan kan een 

beroep gedaan worden op AWBZ-
zorg. Eén van de manieren waarop 
AWBZ-zorg ontvangen kan worden 
is via een Persoongebonden Bud-
get.  Op het programma van deze 
avond staat een inleiding door de 
heer H. van der Knijff. Hij werkt bij 
‘Per Saldo’ , de belangenvereniging 
van mensen met een persoonsge-
bonden budget.  
Daarnaast vertelt budgethouder 
mevrouw M.Peperkamp, over haar 
ervaringen met het PGB.  De bijeen-
komst wordt ingeleid door de heer 
J. Teeken, consulent bij MEE Am-
stel en Zaan. 
Uiteraard is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen en zijn er diverse 
stands met informatie.  Wie geïnte-
resseerd is in dit onderwerp, is van 
harte welkom op 14 mei in de N201 
aan de Zwarteweg 98. De avond be-
gint om 19.30 uur en eindigt rond 
21.30 uur.

Al twee leesgroepen bij ANBO 
binnen drie maanden
Aalsmeer - Op 23 april heeft AN-
BO al haar tweede leesgroep ge-
vormd. In de bibliotheek kwamen 9 
belangstellenden bij elkaar die el-
kaar al snel vonden in de keuze van 
de boeken. De leesgroep sluit zich 
aan bij Senia Literair, een stichting 
die uit de landelijke ANBO is voort-
gekomen, en die leesgroepen van 
discussiemateriaal voorziet. 
De leesgroep gaat de komende tijd 
‘De literaire kring’ van Marjolein Fe-

bruari lezen en De Wandelaar, van 
Adriaan van Dis. Er zijn intussen ook 
al enkele belangstellenden voor een 
derde leesgroep. 
In september is er ieder geval een 
introductiebijeenkomst voor een 
nieuwe leesgroep. 
Of eerder, als zich nog meer belang-
stellenden melden. Dat kan tele-
fonisch, bij Elly Offerman, telefoon 
0297-327922, of per e-mail naar in-
fo@senia.nl

Bijzondere oorlogsverhalen 
op bevrijdingsdag
Aalsmeer - Twee dames op leeftijd. 
Bij de een het zilveren haar keurig 
in de krul, bij de ander zit het even-
eens zilverkleurige haar wat wilder. 
Allebei op hun paasbest gekleed en 
ietwat gespannen omdat zij 64 jaar 
na de bevrijding van de tweede we-
reldoorlog in het middelpunt van de 
belangstelling staan. Theodore van 
Houten sprak op bevrijdingsdag in 
de Oude Veiling in een Talk of the 
Town extra met de 89-jarige Geur-
tje Koome-Van der Brom afkomstig 
van de Hornweg en de 91 jarige Nel 
Maarssen-Kempenaar uit de Markt-
straat over hun oorlogsjaren. Voor 
de beide dames aan het woord kwa-
men, werd er interessant en goed 
geconserveerd archiefmateriaal ge-
toond. De zes filmpjes, door ama-
teurs gemaakt, waren aan elkaar 
gemonteerd door Ton Offerman. 
Naast de vele voor zichzelf spreken-
de beelden is het beeld dat de aan-
wezigen zeker bij zal blijven het ver-
voeren van een zieke per praam. Na-
dat de zieke vrouw uit huis is gedra-
gen staan er twee keukenstoelen in 
de boot klaar die ter ondersteuning 
dienen van de draagbaar. De hond 
en baas gaan mee en vanaf de kant 
wordt de praam gepunterd naar de 
ambulance. Wanneer de ziekenau-
to weg rijdt is het vignet van Maarse 
en Kroon duidelijk zichtbaar evenals 
het telefoonnummer 55. Een goe-
de vondst was het om Lenie Paul te 
vragen de geluidloze film muzikaal 
te omlijsten. Zij speelde op haar ac-
cordeon bekende meezing wijsjes 
van in en na de oorlog. 

Slagers en fietsenmakers
‘Ik stel de vragen, de dames mogen 
niet door elkaar praten en er mogen 
geen namen genoemd worden van 
slagers en fietsenmakers.’ De da-
mes hadden geen  moeite om zich 
aan deze spelregels te houden. ‘Wat 
veranderde er in het dorp?’ wil Van 
houten weten. Nel Maarssen bijt de 
spits af. ‘Alles werd verduisterd en 
wij konden ’s avonds niet meer de 
straat op. Een avondje uit was er 
niet meer bij. 
Alles was even somber. Wij hadden 
nog het geluk om over een klein 
lampje te beschikken waardoor je 
toch nog kon lezen. En wij hadden 
ook redelijk te eten.’ Het ergste dat 
de familie overkwam was het ver-
trek van hun zoon naar Duitsland. 
‘Wij hebben zo vreselijk over hem 
in angst gezeten. Er was geen enkel 
contact en wanneer dan de vliegtui-

gen overvlogen dachten mijn ouders 
altijd: “die gaan naar onze zoon.”

Midden tussen de NSB’ers
Geurtje Koome was de jongste uit 
een gezin van zes meisjes en twee 
jongens.Zij woonden temidden van 
vele NSB’ers. ‘Wij bemoeiden ons 
niet met hen. Wel waren er regelma-
tig razzia’s  om te kijken of er men-
sen in ons huis verstopt zaten of dat 
er illegale papieren te vinden waren. 
Maar bij ons viel niets te halen.’ In 
de nacht van 12 op 13 augustus was 
er een vreselijke explosie. ‘Ik lag al 
op bed en de knal was zo hevig dat 
de ramen naar binnen werden ge-
drukt. Overal lag glas. Ik heb direct 
de dekens over mijn hoofd gedaan.’ 
Later bleek er  een groot gat in het 
dak te zitten, dat Geurtje vanuit haar 
bed naar de hemel kon kijken. ‘Mijn 
moeder riep vanaf beneden: “Geur-
tje ben je er nog?” ‘Zij waren zo blij 
dat ik nog leefde.’ Met haar buurjon-
gen liep het minder goed af. Hij was 
nieuwsgierig en ging kijken voor het 
raam. Zij vonden hem later dood uit 
het raam hangen. 
De beeldschone Geurtje was in die 
tijd verloofd. Omdat het voor haar 
verloofde te gevaarlijk was zich over 
straat te begeven, ging zij naar hem 
toe. ‘Dat deed ik op de fiets, die had-
den nog goede banden. Mijn moe-
der heeft heel wat zorgen om mij 
gehad. “Kind kijk toch uit, dat loopt 
verkeerd af.” ‘Maar ik was eigenwijs 
en ik ging gewoon. Op een dag werd 
ik aangehouden door een Duitser. Ik 
moest mijn fiets inleveren. Hij moest 
ergens naar toe. Ik gaf mijn fiets niet 
af maar hij mocht hem wel lenen. 
Als hij mij maar meenam. Ik ach-
terop. Toen hij bij zijn bestemming 
was moest ik mee naar binnen. Dat 
was spannend hoor! Maar ik had 
maar een ding in mijn hoofd: Die 
fiets krijgen zij niet. Ik moest aller-
hande vragen beantwoorden, maar 
tot slot zei een van die hoge pie-
ten dat ik mocht gaan.’ “Ajuus”, zei ik 
en hij antwoordde terug “Ajuus”. Hij 
had geen idee wat ajuus beteken-
de. Toen mijn  moeder van dit avon-
tuur hoorde zei ze: “Je moet het niet 
meer doen” ‘Maar ja, er was geen 
telefoon en ik kon gewoon niet zo-
lang buiten mijn verloofde.’

Een rot meid
‘Ik had een buurmeisje waaraan ik 
een gloeiende hekel had. Zij ging 
met de Duitse soldaten om. “Jij moet 
ook zo’n hoge piet nemen, dat is 

echt iets voor jou.” ‘Maar ik dacht 
er niet aan.’ Tijdens een treinreis be-
landde Geurtje naast een Duitser. 
‘Hij begon met mij te praten en tot 
slot zat hij aan mijn knie. Daar had 
ik helemaal geen zin in en liet dat 
merken. De buurmeid die ook mee 
reisde zat maar te lachen. Na een 
paar dagen kreeg ik een brief van 
dat kreng. Ik had in haar ogen die 
Duitser beledigd. Moest ik bij bur-
gemeester Kolk komen. Zelf een 
NSB’er. Mijn verloofde is met mij 
meegegaan en hij zei: “Blijf netjes 
en vriendelijk.” De burgemeester 
wilde weten hoe ik heette. Hij vond 
Geurtje een mooie naam. “Nou bur-
gemeester, dat vind ik van niet.” ‘Hij 
moest daar wel om lachen. Vervol-
gens zei hij; “Maar je bent wel bru-
taal geweest tegen een Duitser, je 
wilde niet naast hem zitten.” ‘Die 
rotmeid had alles gefantaseerd.’ En 
ik zei tegen de burgemeester;  “Ge-
looft u mij, dit is allemaal niet waar.” 
‘De burgemeester keek mij aan en 
zei: “Ik geloof je” en hij verscheur-
de de brief. Ik heb hem hartelijk 
bedankt maar toen ik weer buiten 
stond zei ik “laat hem stikken.”

Spelletje en kousen stoppen
‘Hoe vermaakten jullie in huis?’,  
wordt aan Nel Maarssen gevraagd.
Er werden veel spelletjes gedaan. 
Veel gesjoeld en altijd moesten er 
kousen gestopt worden. De naar 
Duitsland gezonden broer van Nel 
kwam in Essen terecht en had het 
zeker in de begin jaren heel zwaar. 
‘Dag en nacht waren er de bom-
bardementen. De huizen verwoest. 
Twee jaar lang heeft hij ruiten in-
gezet en sponningen geschilderd. 
Toen alle jongens uit Aalsmeer al-
lang weer thuis waren, was er  van 
hem nog geen enkel teken van le-
ven. Hij bleek opgevangen door een 
Brabantse boer waar hij zoveel te 
eten kreeg dat hij er tot slot ziek van 
werd. Wij waren zo blij toen hij weer 
heelhuids thuis was. Uiteindelijk is 
mijn familie goed de oorlog door-
gekomen.’

Dirk Weening aan het bier
Honderden bombardementen heeft 
de inmiddels 85 jarige seringen-
kweker Dirk Weening meegemaakt. 
Vanaf het voorjaar 1943 tot aan 
de bevrijding zat hij in Berlijn. ‘El-
ke kwekerszoon kon een vrijstelling 
krijgen. Maar zes weken later werd 
ik alsnog opgeroepen voor Duits-
land. Niet iedereen kreeg de kans 
om onder te duiken. Bovendien ik 
was jong en dacht alleen aan het 
avontuur. Het was weer eens wat 
anders dan bij mijn vader op de se-
ringenkwekerij werken. Ik moest mij 
melden bij het Centraal Station. Tot 

aan de Duitse grens had ik geen 
idee waar ik naar toe werd getrans-
porteerd.’ Het werd Berlijn. ‘De hele 
nacht reden wij door zittend op van 
die houten banken, nou dan ben je 
snel genezen hoor. Voor de honder-
den jongens waren er 20 kribbes. In 
begin vocht je erom maar als je een 
kwartier op de houten planken en 
kussens had gelegen dan gaf je je 
plek weer gauw aan iemand anders.’ 
Hen was beloofd dat zij een beste 
verzorging zouden krijgen. ‘Wij wer-
den opgevangen in gastgezinnen. 
De mensen zagen ons als een ver-
vangende zoon.’ Maar lang duur-
de deze periode niet, al snel wer-
den de mannen naar barakken ge-
bracht. Dirk Weening was gewend 
aan zware arbeid. Niemand hoor-
de  hem klagen tijdens het werk op 
de Eisenbahn. Waar hij beschadig-
de rails weer op banen moest zet-
ten. ‘Moet je tegenwoordig kijken. 
Als iemand een wind laat kan er 
twee weken geen trein rijden.’ Later 
kreeg hij werk in een gieterij waar 
rails  werd omgesmolten voor her-
gebruik. ‘Kwam je binnen met nat-
te kleding, was het binnen een mum 
droog, zo warm was het daar.’ Twee 
keer per week werd er brood, een 
plak kaas en wat sigaretten uitge-
deeld. Van zes uur ’s morgens tot 
acht uur ’s avonds werd er gewerkt. 
Tussen de middag was er voldoen-
de eten. Omdat de koffie niet te zui-
pen was, zaten de mannen om acht 
uur ’s morgen aan het bier. ‘Dat was 
lekker hoor, kan ik jullie aanraden.’ 
Wat wel erg was:  Het gemis aan la-
kens, het ongedierte zodat je van 
de jeuk niet kon slapen. Het eerste 
bombardement dat hij meemaakte 
was in augustus 1943. ‘Wij zaten er 
middenin. Wij dachten dat de oorlog 
was afgelopen. Alles was platge-
brand en kapot.’ Maar het zou nog 
twee jaar duren voor hij weer naar 
Aalsmeer kwam. Weening schuil-
de op de meest vreemde plaatsen. 
Een twintig meter hoge vuilnisbelt 
bevatte zoveel onderaardse gan-
gen dat je daar redelijk veilig was. 
’s Avonds was er genoeg vertier. 
‘Wij gingen vaak naar de bioscoop 
of gewoon naar de kroeg. Koolsoep 
was er altijd wel ergens te krijgen.’ 
Nog steeds werkt Dirk Weening als 
seringenkweker. Daarom leuk dat 
Lenie Paul speciaal voor hem Bloe-
sem van seringen op de accorde-
on speelde. ‘Dirk is een voorstan-
der van pensioneren op je honderd-
ste.’ Theodore van Houten, die deze 
bevrijdingsbijeenkomst op een bij-
zondere wijze leidde, gaf hiermee 
zijn derde gast alle eer die hij ver-
diende.

Janna van Zon

Op de Geraniummarkt
Koop fruit en planten bij 
stand voor stichting ‘Kika’
Aalsmeer - Net als voorgaande ja-
ren staat ook nu weer een kraam 
voor het goede doel op de Gerani-
ummarkt op het Raadhuisplein. De-
ze wordt alweer voor het vierde jaar 
bemand door vrijwilligers voor stich-
ting Kika. Kika haalt gelden binnen 
om de strijd aan te gaan tegen kin-
derkanker. De stichting organi-
seert diverse evenementen op gro-
te schaal. Op kleinere schaal zitten 
vrijwilligers ook niet stil, getuige de 
inzet op de Geraniummarkt. Dit jaar 
zal de stand weer boordevol heer-
lijk fruit liggen, beschikbaar gesteld 
door onder meer de firma Levahrt. 
Bovendien zijn er - het is tenslotte 

Geraniummarkt - vele soorten ge-
raniums en andere planten te koop. 
Ook weer geschonken door kweke-
rijen uit de omgeving. Het mooie is 
dat de opbrengst geheel ten goede 
komt aan Kika. 
De befaamde Kika-beren (nu al in 
zes verschillende kleuren) vindt u 
ook op de kraam. Fruit, planten en 
beren dus bij Kika. Die is gemakke-
lijk ter herkennen aan de vrijwilli-
gers die in het oranje zijn gehuld. 
Zij maken overigens ook fruitbakjes. 
De Kika-vrijwilligers hopen op een 
goede opkomst èn opbrengst! Vorig 
jaar werd voor circa 3.000 euro ver-
kocht. U bent van harte welkom. 

Harmonie op geraniummarkt
Aalsmeer - Op zaterdag 9 mei vindt in de geraniumjaarmarkt plaats in het 
centrum. Tijdens dit evenement zal Aalsmeers Harmonie een buitenconcert-
je geven. Net als voorgaande jaren nemen de muzikanten plaats op het Raad-
huisplein, bij de stand van Marcel Spaargaren. 
Het programma van het concert bestaat uit vrolijke, lichte muziek. Er zijn veel 
bekende stukken te horen, zoals Music van John Miles, Mozart Greatest Hits 
en muziek uit de film Pirates of the Caribbean. Het concert is van 12.00 tot 
13.00 uur. Voor meer informatie over de harmonie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Foto I. van Beekum.

Theorieles (toekomstige) hondenbazen:

“Hoe leer ik mijn hond dit (af)?”
Aalsmeer - Op donderdagavond 
14 mei aanstaande verzorgt Dogs-
Tale een theorieles voor (toekom-
stige) hondenbazen. De les zit 
boordevol praktische tips over het 
(her)opvoeden van een hond. De 
theorieles wordt gehouden in het 
Dorpshuis te Kudelstaart, van 19.30 
tot 21.30 uur. Deelname aan de les 
is gratis en vrijblijvend. Vooraf aan-
melden is wel verplicht, want het 
aantal plaatsen is beperkt. De hon-
den mogen thuisblijven op deze 
avond. “Jong geleerd is oud gedaan, 
dat is zeker bij honden van toepas-
sing,” aldus Brenda van der Zwet. 
“In de puppyklasjes is het moge-
lijk om elke week in te stromen met 
een pup vanaf 8 weken. Hondenei-
genaar kunnen hier ook direct te-
recht met vragen over bijvoorbeeld 
opvoeding en zindelijkheid.” In de 
puppyklasjes gaat het vooral om het 
socialiseren, het aanmoedigen van 
gewenst gedrag en voorkomen van 
gedrag wat bazen liever niet willen. 

Soms zijn puppybazen al wanhopig, 
omdat het anders verloopt dan ze 
zich vooraf hadden voorgesteld. De 
pup wordt maar niet zindelijk, bijt in 
de kinderen en maakt van alles stuk. 
Gelukkig is dit alles meestal vrij 
eenvoudig in goede banen te leiden. 
Maar daar kun je als hondenbaas 
wel wat deskundige hulp bij gebrui-
ken. Ook de hond die z’n puppytijd 
achter zich heeft liggen kan natuur-
lijk nog leren zich om goed te ge-
dragen. Dit gebeurt in de puber- 
en beginnersklasjes, waar men ook 
wekelijks kan instromen. Er wordt 
gewerkt met  positieve trainingsme-
thoden en  gerichte ondersteuning 
van de trainers. De theorieles  ‘Hoe 
leer ik mijn hond dit (af)?’ kan bij dit 
alles een goede eerste stap vormen. 
Wie meer wil weten en/of zich aan 
wil melden voor de theorieles kan 
contact opnemen met Brenda van 
der Zwet. Per mail brenda@dogsta-
le.nl , telefonisch op 06 13570810 of 
via de website www.dogstale.nl.

Ontmoetingsgroep organiseert 
informatiebijeenkomst dementie
Aalsmeer - Ontmoetingsgroep 
Aalsmeer, onderdeel van Zorg-
centrum Aelsmeer, biedt een on-
dersteuningsprogramma aan voor 
mensen met dementie en hun ver-
zorgers. Drie dagen in de week krij-
gen dementerenden ouderen een 
dagprogramma aangeboden, waar-
in zij leren omgaan met hun beper-
kingen en leren ontdekken waar 
hun mogelijkheden liggen. De-
mentie treft veel ouderen. Juist in 
een beginstadium is het belangrijk 
de hersenen te activeren. De Ont-
moetings- groep biedt activiteiten, 
waaronder psychomotorische the-
rapie. Dit is een vorm van bewegen 
en spel, die invloed heeft op de her-
senen. Tevens hebben mensen veel 
aan elkaar. Sinds begin april is de 
Ontmoetingsgroep begonnen met 
een tweede groep waarin meer zorg 
kan worden geboden aan mensen 
die onder andere door hun demen-
tie meer beperkingen ervaren. Het 
tempo ligt bij deze groep iets lager 
en de nadruk ligt wat meer op zorg 
en aandacht. 
Dementie treft niet alleen de per-
soon, maar ook diens omgeving. 
Voor de partner verandert er veel, 
vooral omdat dementie niet altijd 
even duidelijke symptomen geeft, is 
het ziektebeeld niet goed te begrij-

pen. Het is belangrijk dat mensen in 
de naaste omgeving van de demen-
terende begrijpen wat er precies 
aan de hand is, zodat zij er op een 
goede manier mee kunnen omgaan. 
De Ontmoetingsgroep biedt daarom 
ook een programma voor mantel-
zorgers. Op vrijdag 15 mei is sociaal 
geriater B. Blaauw van de GGZ  in-
Geest, voorheen de Geest-gronden, 
door de Ontmoetingsgroep uitge-
nodigd om informatie te geven over 
dementie. 
De informatie is bedoeld voor men-
sen die in contact staan met de-
menterenden zoals hun partner, ou-
der of vriend(in). Aansluitend vindt 
een discussie plaats onder leiding 
van de coördinator van de Ontmoe-
tingsgroep, Ellen Millenaar. Om de-
ze informatie-bijeenkomst bij te wo-
nen hoeft men niet verbonden te 
zijn aan de Ontmoetingsgroep. Het 
biedt natuurlijk wel de mogelijkheid 
om de Ontmoetingsgroep te leren 
kennen. De informatiebijeenkomst 
vrijdag wordt gehouden in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat en is van 
10.00 tot 11.30 uur. V
ooraf aanmelden is wenseli jk. 
Neem contact op met  Zorgcentrum 
Aelsmeer, tel. 0297-326050 of bel di-
rect met de Ontmoetingsgroep, tel. 
06-22468574. 

Autowassen zaterdag voor 
vrijwilligerswerk in Malawi
Kudelstaart - Een groep van 11 
jongeren en 1 begeleider, de pas-
tor van Kudelstaart, gaat eind ju-
li voor ongeveer 2,5 week naar Ma-
lawi nabij Zuid-Afrika  om daar vrij-
willigers werk te gaan doen. De jon-
geren gaan op het land werken en 
een aantal dagen met de lokale jon-
geren mee  om te  zien hoe hun le-
ven eruit ziet. Ook  zullen de jonge-
ren een kleuter school af gaan bou-
wen.  De focus tijdens deze reis zal 
liggen op het leren kennen van de 
cultuur en de levenswijze van de 
mensen.  Er zijn twee organisaties 
die de groep gaat begeleiden in Ma-
lawi, Cordaid en Xplore. Bij het Cor-
daid project gaat het erom dat de 
jongeren zien hoe de mensen daar 
leven en dat het niet per sé slechter 
hoeft te zijn dan hier in Nederland. 
De groep zal daar ook aan de loka-
le jongeren worden gekoppeld om 
zo een indruk krijgen van hun dage-
lijkse levenswijze. Als optie kan zelfs  
gekozen worden om ook een nacht 
in een Afrikaans ‘huis’ door te bren-
gen bij een lokale familie.  Xplore is 
meer gericht op het stimuleren van 

de lokale economie. Dus als de jon-
geren bijvoorbeeld een speeltuin 
gaan aanleggen, dienen de beno-
digde spullen hiervoor lokaal inge-
kocht te worden. 
Voor de reis is natuurlijk geld no-
dig, het nodige is al binnen, maar 
nog lang genoeg. Daarom organi-
seert de groep aankomende zater-
dag 9 mei een autowas dag op het 
kerkplein van Kudelstaart. De au-
to wordt voor slechts 7,50 euro ge-
wassen. Daarnaast kan genoten 
worden van een kopje koffie of thee 
en een koek.  Ook is er een spe-
ciale actie met dakpannen. Deze 
zijn opgemaakt met vetplantjes en 
zijn te koop voor slechts  7,50 per 
stuk of twee voor 10 euro. De voor-
raad is beperkt dus wees er snel bij! 
De autowas-activiteitendag is van 
10.00 tot 16.00 uur. Voor meer in-
formatie over de reis en de deelne-
mers kan gekeken worden op ku-
delstaartvoormalawi.web-log.nl vrije 
giften kunnen gestort worden op 
1352.06.464 ten name van PCI te 
Kudelstaart onder vermelding van 
Jongerenreis Malawi.

Wie stelt tuin open tijdens 
open tuinen-weekend?
Aalsmeer - De Open Tuinencom-
missie van de afdeling Groei en 
Bloei van Aalsmeer en omstreken 
is op zoek naar enthousiaste tuin-
ders die hun tuin graag open wil-
len stellen tijdens het open tuinen-
weekend op zaterdag 27 en zondag 
28 juni. Al voor de twaalfde keer 
wordt dit weekend georganiseerd 
in Aalsmeer, Kudelstaart en omstre-
ken. De commissie is altijd op zoek 
naar nieuwe en inspirerende tuinen, 
zodat de route ieder jaar weer an-
ders er uit zal zien. 
Inmiddels hebben vijftien enthousi-
aste tuinenbezitters zich aangemeld 
bij de organisatie, maar er kunnen 
er altijd nog meer bij! De organisa-

tie hoopt toch weer ongeveer vijf-
entwintig tuinen aan het publiek te 
kunnen tonen. Vooral tuinen in de 
nieuwe wijken in Aalsmeer, zoals 
Nieuw Oosteinde  en in Kudelstaart 
Rietlanden en de wijk op de voorma-
lige sportvelden zou de organisatie 
graag in de open tuinenroute opne-
men. Het leukste is als er een aantal 
tuinen dicht bij elkaar liggen, zodat 
de bezoekers op een klein gebied 
meerdere tuinen kunnen bezoeken. 
Wilt u uw stukje grond ook wel eens 
aan anderen laten zien? Ook wan-
neer u in het verleden al eens uw 
tuin heeft open gesteld kunt u zich 
opgeven. Aanmelden kan bij: Nico 
Straver, tel: 0297-320173.
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Geslaagde en opgeruimde 
vrijmarkt in Kudelstaart

Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag organiseerde carnavalsvereni-
ging De Pretpeurders een Koningin-
nedagvrijmarkt op de Kudelstaart-
seweg voor kinderen. Een spannen-
de dag, zouden er wel kinderen ko-
men, en niet heel onbelangrijk, zou-
den er ook bezoekers komen? Ge-
lukkig werkte het weer mee, dat in 
tegenstelling tot vorig jaar prach-
tig was. De dag begon al vroeg: om 
kwart voor zes kwamen de eersten 
al een plaatsje bezet houden. Uit-
eindelijk lag de Kudelstaartseweg 
vanaf het Dorpshuis tot aan Jacht-
haven Kempers propvol met kleed-
jes waarop de meest uiteenlopende 
spulletjes lagen. Tussen de kleedjes 
door struinden talloze mensen naar 
dat ene voorwerp waarnaar ze al zo 
lang op zoek zijn. Om af te koelen 

was op het kerkplein een terras ge-
creëerd waar genoten kon worden 
van een drankje. Voor de kinderen 
die stoom af wilden blazen was het 
springkussen van Chimpie Champ 
neergezet. Na een uur of drie in de 
middag werden langzaamaan alle 
kleedjes weer ingepakt, maar het 
terras was nog tot laat in de middag 
gezellig vol. Tussen een drankje en 
een praatje in ruimden De Pretpeur-
ders de laatste resten van de vrij-
markt op. Maar wie kwamen daar 
tot grote verrassing de straat inrij-
den? Gemeente Aalsmeer had gere-
geld dat de mannen van De Meer-
landen kwamen helpen! Carnavals-
vereniging De Pretpeurders kan al 
met al terugkijken op een zeer ge-
slaagde dag, en de Kudelstaartse-
weg was nog nooit zo opgeruimd!

Feestelijke oranjenacht
in danscafé de Praam

Aalsmeer - Nagenoeg allemaal ge-
kleed in oranje shirts of versierd met 
oranje attributen waren de bezoe-
kers van de oranjenacht van 29 op 
30 april in danscafé de Praam in de 
Zijdstraat. 
Er werd volop gedanst, meegezon-
gen met vooral Hollandse hits en 
luid was het applaus voor zanger 
Jeff, die de zaal prima in feeststem-

ming wist te brengen. Tot in de la-
te uurtjes duurde deze gezellige en 
inmiddels bijna traditionele oran-
jenacht in de Praam. Op Koningin-
nedag presenteerde het café op-
nieuw een gezellig feest met achter 
het muziekmeubel dj Martijn. Menig 
bezoeker aan de vrijmarkt nam hier 
even pauze om te genieten van een 
drankje en de muziek.

Aalsmeer.nu media & design
Aldert Jongkind Boeketten
Antenna Aalsmeer
The Beach indoorsport &
evenementencentrum
Berghoef Accountants en Adviseurs
Biemond & van Wijk Mercedes-Benz
Klaas Bos Verse Vis
Bosman bv
Carpentier Bouwplein Aalsmeer
Drukkerij Cocu
Duif’s Florist Articles
Esmeralda Farms
Fireball Licht & Geluid
Foto de Boer
Goemans tapijt
Heemhorst Watersport
Eetcafé ‘t Holland Huys
BVB Melle Jongkind Aalsmeer bv
Jopex Boeketterie bv
Café Bar Joppe
Keurslagerij Kruyswijk
Kinderboerderij Aalsmeer
Klaver snacks Joure
Ed Kriek Optiek bv
Lammers Autoschade
Leliveld Verhuur Nieuwveen
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•
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•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Loogman tanken & wassen
Makelaardij Mantel
Kraanverhuur Mieremet
Multi Supplies
Pasta Vino
Poldersport De Kwakel
Renault Nieuwendijk
R & S Jachttechniek
Raadschelders Verzekeringen
Rabobank regio Schiphol
Robel Trading Telecom
Peter & Marjan Stokman
v.d Schilden Lingerie
‘t Schouwse Hof
Sparnaay Juweliers
Stage Music Service
Stokkel Installatietechniek
Koninklijke Terra Nova
Studio Tindos
Tornado International
Koninklijke de Vries
De Oude Veiling
Visser Transport Agencies
Wittebol Wijn

en alle vrijwilligers
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Koninginnedag 2009

Mannen bedankt!

Aalsmeer - Koninginnedag begon afgelopen don-
derdag 30 april zonnig met in Rijsenhout een optocht, 
een vrijmarkt en onder andere disco en in Kudelstaart 
en het Centrum met vrijmarkten voor alle jeugdige in-
woners. 
Gezelligheid troef overal, met veel in oranje gehulde 
jongens en meisjes en vrolijke gezichten bij jong en 
oud. Vol interesse werd langs de kramen gelopen en 
de jonge verkopers deden hun uiterste best om hun 
producten en diensten aan de man/vrouw te brengen. 
Natuurlijk waren er spelletjes te koop, evenals veel 
speelgoed, maar ook onder andere limonade en vers 
gebakken cake, zelfgemaakte oorbellen, veel bloemen 
en planten en zelfs pluizige, levende konijntjes. 
Wie geen spulletjes te koop kon aanbieden, had an-
dere manieren gevonden om toch geld te verdienen, 
bijvoorbeeld door muziek te maken op onder ande-

re djembe, harp en dwarsfluit, een turndemonstratie 
te geven of het publiek over te halen een gokje te wa-
gen. Na het stil zitten, konden de kinderen zich ‘s mid-
dags op het Raadhuisplein komen uitleven bij de vele 
attracties. Nog steeds vrolijke gezichten bij de kinde-
ren in de draaimolen, bij het potten gooien, het karten, 
de springkussens en het grappige sumoworstelen. De 
ouders keken lachend toe, waarschijnlijk wel met een 
wrang gevoel, want voor hen stond de aanslag op de 
Koninklijke familie in Apeldoorn vers in het geheugen. 
Eén minpuntje wel: Weer geen damestoilet te vinden 
in het dorp! De avonddisco op het Raadhuisplein is in 
opdracht van de burgemeester afgelast. Wie toch Ko-
ninginnedag met vrienden wilde afsluiten was welkom 
bij de cafés en gezien de drukte overal heeft menig-
een gedacht zich dit volksfeest niet te willen laten af-
nemen door één persoon!

Toch zonnige en gezellige Koninginnedag voor kinderen

Talloze mensen struinen tussen de kleedjes
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Van de hak 
op de tak
Zadeldekje dat 

goed zit...
Aalsmeer - De gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn delen, sinds kort, samen 
een gratis cadeautje uit aan alle boe-
ren, burgers en buitenlui, uit. Dit is 
een waar gebeurd verhaal en het 
gaat zo:

“Alsjeblieft, ik geef je een cadeautje”. 
(wethouder Jaap Overbeek).
“Zo... dat is niet mis, dank je wel!” 
(Coq Scheltens)
“Kijk maar wat het is”.

Ik bekijk het zilvergrijze plastic din-
getje en draai het een paar keer 
rond. Waar lijkt het nou toch op? Ik 
ontdek opeens dat het nieuwe logo 
in de kleuren paars en geel op het 
ding gedrukt is. Het logo dat voort-
aan de samenwerking van de ge-
meente Aalsmeer en de gemeen-
te Uithoorn benadrukt. Opeens zie 
ik wat het is:

“Het is een regenkapje”. Enthousiast 
zet ik het kapje op mijn hoofd.
“Fout”.
“Nou ja Jaap, een douchekapje 
dan”.
“Het lijkt er op maar het is het niet”.
“O jee Jaap. Wat is het dan toch?”
“Denk maar even onder de gordel”.
“Nee toch?”
“Jawel. Denk eens goed na”.

Dan zie ik dat er, behalve het sa-
menwerkingslogo, weliswaar wat 
vaag, ook tekst op het hoesje ge-
drukt is. Even mijn leesbrilletje op-
zetten. Dan lees ik met een beetje 
moeite doordat de zijkant door het 
elastiek rondom gekreukeld is; De 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen. Als klap op de vuur-
pijl staat er ook nog eens: dat zit wel 
goed! Ik zet mijn bril af en kijk wet-
houder Jaap Overbeek blij aan en 
zeg:

“Ik weet het Jaap! Het is een zadel-
dekje!”
“Handig bedacht, hè?”
“Jazeker. Vandaar de kreet: “Dat zit 
wel goed!”
“Inderdaad, als je op je zadel zit is 
het in koor: Dat zit wel goed!”
“Ha, ha... zie je het voor je?”
“Nee”.
“Hoezo, nee?”
“Ja, het is wel slim bedacht, maar 
als je met je kont op zo’n zadeldekje 
zit, moet je danopeens denken aan 
de samenwerking van Aalsmeer en 
Uithoorn? Dat zie ik niet zitten, bes-
te Jaap”.
“Dus je bent er niet blij mee?”
“Niet blij mee? Bedoel je met dit za-
deldekje of met de samenwerking 
tussen Aalsmeer en Uithoorn?”
“Geef dat zadeldekje maar weer te-
rug!”
“Alsjeblieft, fijn dat ik het even 
mocht vasthouden”.
“Het is niet aan jou besteed”.
“Nee”.

Om een lang verhaal kort te maken: 
Alle inwoners van Aalsmeer en Uit-
hoorn kunnen bij de receptie van 
het gemeentehuis gratis een zadel-
dekje afhalen. Bij Blokker kost zo’n 
hoesje 2,99 euro en bij de gemeen-
te dus noppes. Uiteraard zal ik de 
samenwerking tussen de gemeen-
ten met argusogen volgen en laat ik 
me niet door de mooie folder en het 
zadeldekje afleiden. Met de samen-
werking zit je goed.
Zit jij wel goed, Jaap? Zal ik even bij 
je aanschuiven?

Coq Scheltens

In WV-clubgebouw
Jaarvergadering 
Aller Belang
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
11 mei houdt buurtvereniging Ons 
Aller Belang Uiterweg haar jaarver-
gadering. Vanaf 20.00 uur neemt 
de voorzitter het woord in w.v. 
Aalsmeer-clubgebouw aan de Ui-
terweg 155. Het jaarlijks reisje  is op 
dinsdag 2 juni. De leden gaan varen 
op het Sneekermeer. Opgeven bij 
Elly Spaargaren en Klaas Joren.

Uit auto geslingerd
Ernstig gewond 
na ongeval A10
Streek - Bij een eenzijdig ongeval 
op de ring A10 is maandag 4 mei 
een 29-jarige man gewond geraakt. 
De auto sloeg een aantal maal over 
de kop toen hij door nog onbeken-
de oorzaak de macht over het stuur 
verloor. Hierbij werd het slachtoffer 
uit het voertuig geslingerd. Omstan-
ders begonnen meteen met reani-
matie. 
De hulpverlening nam dit over toen 
zij ter plaatse kwam. Het slachtoffer 
is met ernstig hoofdletsel naar een 
ziekenhuis gebracht.

Burgemeester Litjens: “Ere wie ere toekomt”

Koninklijke waardering 
voor vier Aalsmeerders
Aalsmeer -  Ter gelegenheid van de 
viering van de verjaardag van Hare 
Majesteit de Koningin was het af-
gelopen woensdag 29 april opnieuw 
‘lintjesregen’. Jaarlijks worden tij-
dens een feestelijke bijeenkomst in 
het gemeentehuis een aantal perso-
nen benoemd in de Orde van Oran-
je-Nassau vanwege hun inzet voor 
anderen. Dit jaar vier uit Aalsmeer, 
en één wonende in Uithoorn. In het 
zonnetje zijn de dames G. Biemond-
Koppenol en A.M.B. Pieterse-Hydra 
en de heren: W.TH. Beijnvoort en 
C. Trommel gezet. De heer C.M.M 
Woerden werd gehuldigd in Uit-
hoorn. Stuk voor stuk zijn dit men-
sen die niet vaak in het middelpunt 
van de belangstelling willen staan 
en het voor normaal nemen om ge-
heel belangenloos te geven aan an-
deren. 
Het was een hele opgave om de vier 
in het gemeentehuis te krijgen zon-
der hierbij te vertellen waarom. Al 
met al is het hun naasten aardig ge-
lukt met hier en daar een leugentje 
om bestwil. 
Als eerste mocht de heer Beijnvoort 
naar voren komen. Hij ontving de 
onderscheiding voor zijn langduri-
ge inzet op sportief gebied, op het 

terrein welzijn en (ouderen)zorg en 
voor de natuur. De heer Beijnvoort is 
al sinds 1980 actief bezig met acti-
viteiten voor anderen en vertelde dit 
op 80 jarige leeftijd nog steeds met 
plezier te doen. Mevrouw Pieterse-
Hydra ontving als tweede een lintje 
voor haar activiteiten op het terrein 
van het kerkelijk leven, op sportief 
terrein en op het gebied van wel-
zijn en zorg. Mevrouw Pieterse-Hy-
dra is al sinds 1979 bezig voor an-
deren. Ze is onder andere vrijwilli-
ger bij RKAV en Tafeltje dekje. Me-
vrouw Pieterse-Hydra doet dit werk 
nog altijd met liefde en plezier. Als 
derde kreeg mevrouw Biemond-
Koppenol een onderscheiding, voor 
haar activiteiten op het gebied van 
onderwijs, kerkelijk leven en welzijn 
en zorg. Mevrouw Biemond-Koppe-
nol vindt haar activiteiten sinds 1974 
niet meer dan vanzelfsprekend en 
hoopt dit nog lang met liefde te kun-
nen doen. Alle drie deze kandidaten 
hadden geen flauw benul dat ze zelf 
een lintje zouden ontvangen. Me-
vrouw Biemond-Koppenol vertelde 
zelfs een bos bloemen in haar au-
to te hebben liggen voor de verzon-
nen kandidaat! De laatste persoon 
die een lintje ontving was Cor Trom-

mel. Hij kreeg deze onderscheiding 
voor zijn langdurige bijzondere inzet 
als vrijwillig muzikant/accordeonist. 
Vele Aalsmeerders kennen hem dan 
ook als begeleider van smartlap-
penkoor Denk aan de Buren dat dit 
jaar zijn tiende verjaardag zal vieren. 
Ook is hij bandlid van De Dippers. 
Cor had net als de andere 3 kandi-
daten geen idee dat hij een lintje zou 
ontvangen en was in de waan dat hij 
de mensen van muziek moest voor-
zien bij deze bijeenkomst. De heer 
C.M.M Woerden kreeg ook een on-
derscheiding voor zijn (bestuurlijke) 
activiteiten op het gebied van bibli-
otheek, cultuur, media zorg en wel-
zijn. Deze uitreiking vond plaats in 
Uithoorn door burgemeester Groen, 
omdat de heer Woerden wonen-
de is in Uithoorn. Na afloop kon er 
nog even lekker nagepraat worden 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Al met al was het een 
geslaagde koninklijke waardering. 
Een feestelijke bijeenkomst voor de 
vier inwoners die het verdienen be-
kroond te worden of zoals burge-
meester Pieter Litjens zei: “Ere wie 
ere toekomt”.

Ramona v.d Ochtend

Kudelstaart - Er zullen weer de no-
dige belangrijke punten voor Ku-
delstaart de revue passeren tijdens 
de vergadering van de dorpsraad op 
woensdag 13 mei in het Dorpshuis. 
Onder andere de bouw, de verplaat-
sing van al die mensen door en om 
het dorp en recreatie staan op de 
agenda. De vergadering is open-
baar, dus iedere belangstellende is 
welkom. Ook de politiek en politie 
zijn aanwezig. Speciaal de ‘nieuwe’ 
bewoners van Kudelstaart worden 
uitgenodigd eens langs te komen. 

De  vergadering begint om 20.00 
uur, maar wordt vooraf gegaan door 
een inloop halfuurtje voor vragen 
en/of suggesties van 19.30 tot 20.00 
uur. De Dorpsraad is overigens op 
zoek naar nieuwe, enthousiaste le-
den die zich willen inzetten voor 
Kudelstaart. Kom eens langs op 
één van de vergaderingen of vraag 
meer informatie via dorpsraadku-
delstaart@hotmail.com of bel voor-
zitter Robert Uytenbogaardt, tel. 06-
53153252 of Ria Boon van het se-
cretariaat, tel. 0297-328169.

Dorpsraad Kudelstaart vergadert 

“Sterk Europa is noodzakelijk”
Jan Pronk in Oude Veiling
Aalsmeer - Donderdag 23 april or-
ganiseerde de Partij van de Arbeid, 
lokaal onderdeel van PACT, een bij-
eenkomst over de verkiezingen voor 
het Europese parlement. Het con-
gres van de PvdA heeft op 14 en 
15 maart het verkiezingsprogram-
ma vastgesteld  en dit programma 
is door Jan Pronk bijna ongewijzigd 
door het congres geloodst. 
Hij was in de Oude Veiling om hier-
over het een en ander uit de doe-
ken te doen. 
Uit een helder betoog kwam het be-
lang voor de Europese verkiezingen 
duidelijk naar voren. Grote proble-
men moeten gezamenlijk aange-
pakt worden. De financiële, econo-
mische en klimaatcrisis zijn hiervan 

de meest recente voorbeelden. Ook 
de angst voor Europa werd uitvoerig 
uit de doeken gedaan. Uit een le-
vendige discussie na de pauze werd 
duidelijk dat die angst ongegrond 
is. Een sterk Europa is noodzakelijk, 
en dus ook uw gang naar de stem-
bus waard. 
Gedurende de avond werkte snelte-
kenaar Olivier Rijcken van Fluxus in 
Zaandam aan tekeningen. Na afloop 
van deze zeer geslaagde en goed 
bezochte avond werden betreffen-
de tekeningen bij opbod verkocht. 
Veilingmeester Auke Ham, voorzitter 
van de Partij van de Arbeid, afdeling 
Aalsmeer wist het totaal bedrag tot 
grote hoogte op te drijven, ten gun-
ste van de afdelingskas. 

Aalsmeer - Een dag voor Konin-
ginnedag is een aanvang gemaakt 
met het slopen van de in decem-
ber door brand verwoeste snackbar 
in de Zijdstraat. Enkele maanden is 
het stil geweest rond de Pollepels 
en stond het pand met de zwart ge-
blakerde bovenverdieping er verla-
ten bij. De dag na 30 april werden 
de ‘happer’-werkzaamheden voort-
gezet en inmiddels is het pand ver-

dwenen en wacht een braakliggend 
stuk grond op nieuwbouw. Overi-
gens bestond voor de bezoekers 
aan het dorp op Koninginnedag wel 
de mogelijkheid een ijsje of een pa-
tatje te kopen. De ijsboer aan het 
einde van de Zijdstraat, bij de Ka-
naalstraat, deed goede zaken, even-
als de snackkar op het Raadhuis-
plein heel wat lege magen heeft ge-
vuld.

Sloop pand snackbar Zijdstraat

Foto Ronald van Doorn.

Zwaar gewond na val trap
Rijsenhout - Op zaterdag 2 mei 
rond 7 uur ‘s avonds is een oudere 
man uit Rijsenhout zwaar gewond 
geraakt. 
Een 80 jarige man is van de trap ge-
vallen in een woning aan de Heer-

manswet en heeft hierdoor hersen-
letsel opgelopen. Het Traumateam 
kwam met de helikopter ter plaatse 
en assisteerde het ambulance per-
soneel. De man is met spoed afge-
voerd naar het ziekenhuis.

Aalsmeer - Bij uitspraak van 31 
maart heeft de rechtbank Amster-
dam wegens onvoldoende kenbare 
belangenafweging het besluit van 
burgemeester en wethouders ver-
nietigd. 
De bestuurders van Aalsmeer na-
men op 5 december 2006 het be-
sluit om met toepassing van artikel 
19 vrijstelling te verlenen voor de 
aanleg van het tracé van de N201 
tussen de Middenweg tot de Horn-
tocht. Een groep bewoners van de 
Hornweg en omgeving had gelijk na 
de beslissing van het college de ge-

meente voor de rechter gedaagd en 
nu is er na ruim twee jaar later een 
uitspraak. De bewoners zijn door de 
rechter in het gelijk gesteld. Met in-
achtneming van hetgeen de recht-
bank heeft overwogen, hebben bur-
gemeester en wethouders tijdens 
het wekelijkse overleg vorige week 
besloten op opnieuw weer vrijstel-
ling te verlenen ex artikel 19, lid 1 
WRO. Het nieuwe besluit, inclusief 
de bijlagen, is opgestuurd naar die-
genen die bij de rechtbank beroep 
tegen het primaire besluit hebben 
aangetekend.

Onvoldoende kenbare belangenafweging
Vrijstelling aanleg N201 bij 
Hornweg door rechter vernietigd

Onder invloed, 
geen rijbewijs
De Kwakel - Een automobilist is op 
zaterdagavond 25 april, rond half 

tien in De Kwakel, gecontroleerd en 
bleek teveel gedronken te hebben. 
Hij had driemaal te toegestane hoe-
veelheid alcohol binnengekregen 
en beschikte bovendien niet over 
een rijbewijs.

De heer Kroes: “Ik kon schoppen als Koeman”

Echtpaar Kroes-Reuzenaar 
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Aalsmeer is weer een 
diamanten echtpaar rijker. Zestig 
jaar geleden op 4 mei verzegelde de 
heer en mevrouw Kroes-Reuzenaar 
hun liefde met een huwelijk. Uiter-
aard is deze mijlpaal een bezoek 
van burgemeester Litjens, een mooi 
boeket bloemen en een felicitatie 
van de Koningin waard. De heer en 
mevrouw Kroes hebben een zoon 
en een dochter, zes kleinkinderen 
en een achterkleinkind op komst. 
Tijdens oorlogstijd hebben de twee 
elkaar in Alkmaar, waar mevrouw 
Kroes vandaan komt, ontmoet. De 
vonk sloeg gelijk over. “Ik vond haar 
een hele mooie jonge vrouw,” zegt 
de heer Kroes. 
Na deze ontmoeting heeft hij haar 
mee uit zeilen genomen op de West-
einderplassen. De  87 jarige is na-
melijk in tegenstelling tot mevrouw 
Kroes wel geboren in Aalsmeer. De 
heer Kroes heeft veel banen gehad 
in de loop der jaren en babbelde 

honderduit tijdens het bezoek van 
de burgemeester. Ook over zijn ja-
ren bij de slagerij, waarover hij tot in 
gruwelijke details trad. 

Sportief
Het stel was vroeger heel sportief. 
De 84 jarige mevrouw Kroes ver-
telt erg goed te kunnen zwemmen. 
“Ik heb zelfs een keer helemaal van 
jachthaven Dragt naar de Water-
toren gezwommen.” Ook de heer 
Kroes is altijd een actief sporter ge-
weest. Zo heeft hij altijd heel erg 
van wielrennen en voetbal gehou-
den. Onbescheiden vertelt de heer 
Kroes over zijn grootse voetbal jaren 
bij VVA Aalsmeer: “Ik kon schoppen 
als Koeman.” Nog steeds zit meneer 
Kroes aan de buis gekluisterd als er 
wielrennen of voetbal op televisie is. 
Ook is hij bridgekampioen geweest. 

Speciale Trouwdag
Het paar is in 1949 op 4 mei, de dag 

van Dodenherdenking door de heer 
Braber, tegelijk met een ander kop-
pel gehuwd. Het was dus een dub-
bele bruiloft. Dodenherdenking was 
toen nog geen officiële dag. Wel 
werden slachtoffers van de oor-
log al herdacht. “Onze feestgan-
gers moesten aan het einde van de 
straat eerst een minuut stilte hou-
den en mochten daarna pas door 
naar ons huwelijksfeest,” aldus de 
heer Kroes. Dezelfde dag trok het 
paar in het huis aan de Ophelialaan, 
waar ze nog steeds wonen.
Ter ere van het zestig jaar samen-
zijn wordt 17 mei voor de hele fami-
lie heel toepasselijk een feest op het 
water georganiseerd.
Tot slot namens het hele team van 
De Nieuwe Meerbode: Hartelijk ge-
feliciteerd, en veel plezier op het 
feest 17 mei. 

Tekst en foto Ramona v.d Och-
tend  
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Op het jubileumfeest ter gelegenheid van 50 jaar OZ pakt Marco van Zijver-
den het eerste OZ-lintje, dat hij zijn moeder zal omdoen. Op het scherm er-
achter is te zien hoe burgemeester Hoffscholte OZ-oprichter Klaas van Zijver-
den in 1999 een echt lintje uitreikt.

Lintjesregen OZ-medewerkers
Aalsmeer - Op 1 mei bestond de 
OZ-bedrijvengroep precies vijf-
tig jaar. Binnen de sector van de 
bloemen- en plantenhandel is het 
Aalsmeerse exportbedrijf dat Klaas 
van Zijverden in 1959 onder de 
naam OZ begon, in die halve eeuw 
uitgegroeid tot een wereldspeler. 
Hoe internationaal ze ook opereren, 
OZ Export, OZ Planten en OZ Im-
port zijn Aalsmeer altijd trouw ge-
bleven, hoewel ze inmiddels geves-
tigd zijn op het veilingbedrijventer-
rein op Uithoorns grondgebied. “We 
handelen in bloemen, maar we wer-
ken met mensen.” 
Dat was het motto van oprich-
ter Klaas van Zijverden, die in 2002 
onverwacht aan een hartstilstand 
overleed. Voor hem waren de mede-
werkers de spil waar alles om draai-
de. Hij investeerde in mensen, we-
tend dat ze het best gedijen in een 
goede sfeer en goede werkomstan-
digheden. Het is een bedrijfsvisie 
die de huidige OZ-leiding eveneens 
hanteert. Tijdens de feestelijkhe-
den ter gelegenheid van het 40-ja-
rig bestaan van OZ in 1999 ontving 
Klaas van Zijverden een koninklij-
ke onderscheiding. Uit de grond van 
zijn hart zei hij toen dat hij wou dat 
het lintje zo lang was dat elke me-
dewerker er een stukje van kon krij-
gen. Op het eind april gehouden ju-
bileumfeest van de OZ Group wer-
den die lintjes alsnog symbolisch 
uitgereikt. Alle medewerkers gingen 
dan ook met een eremedaille naar 
huis. Klaas’ zoon Marco van Zijver-

den van Dutch Flower Group, waar-
van de OZ-bedrijven deel uitma-
ken, deed op het feest zijn moeder 
het eerste lintje om. Naast de me-
dewerkers noemt Marco van Zij-
verden als troeven van de OZ-be-
drijven door de jaren heen de uit-
stekende financiële basis, het ver-
mogen tot aanpassing waar dat no-
dig is en het toekomstgericht den-
ken en handelen. Speerpunten wa-
ren én zijn kwaliteit, specialisatie en 
een brede internationale oriënta-
tie. Volgens Van Zijverden, die zelf 
in 1985 bij OZ kwam en de zaak in 
1993 met zijn broer Jaco overnam 
van zijn vader, betekent specialisa-
tie dat je efficiënter kunt werken. Zo 
ontstonden in de loop van de tijd 
OZ Export, OZ Planten en OZ Im-
port. De bedrijven exporteren mo-
menteel naar meer dan zestig lan-
den en importeren zomerbloemen, 
exotische producten, bladgroen en 
rozen uit alle werelddelen. Een mijl-
paal was in 1999 de oprichting van 
de Dutch Flower Group, waarin de 
OZ Group, actief in de groothan-
delshoek en import, en de Van Duyn 
Groep, actief in het supermarktka-
naal, samengingen. Sindsdien heeft 
Dutch Flower Group zich versterkt 
door andere bedrijven over te ne-
men. “We hebben verschillende dis-
ciplines en kennisniveaus binnen 
Dutch Flower Group. Vooral kennis 
is belangrijk. Zo kunnen we het nét 
beter doen dan de markt,” zegt Van 
Zijverden. “Je moet voorop blijven 
lopen.”

Nationale auto beautydag 
bij Autobedrijf Pijnaker
Aalsmeer - Wie kent het niet? Even 
niet opletten en je schampt een 
paaltje met inparkeren. Of de ge-
parkeerde auto naast u opent net 
iets té enthousiast het portier met 
als gevolg een lelijke buts in uw 
plaatwerk. Heel wat auto’s blijven 
met dergelijke kleine schade rijden. 
Jammer, want hoe beperkt ook de 
schade, ‘het mooie’ is van uw auto 
af. En dat terwijl kleine schade heel 
goed, heel snel en gegarandeerd 
onzichtbaar te herstellen is. Om Ne-
derland te laten zien hoe dat in zijn 
werk gaat, organiseert Abs Pijnaker 
op zaterdag 16 mei de nationale au-
to beautydag. Een mooie gelegen-
heid om uw auto van top tot teen 
onder handen te laten nemen. Last 
van vervelende deukjes of krassen 
in de lak? U bent van harte welkom 
om kennis te maken met  de slim-
me oplossingen voor klein schade-
herstel van Pijnaker. Op de Natio-
nale Auto Beautydag staat bij Abs 
Pijnaker een team van ‘schoon-
heidsspecialisten’ klaar. Vakkundige 
schadeherstellers die kleine deuk-
jes slim wegwerken en krassen keu-
rig (en snel) in de juiste kleur over-
spuiten. Poetsspecialisten die op-
pervlakkige krasjes onderhanden 
nemen, het bekende sterretje in het 
voorraam wordt met speciale ap-

paratuur behandelt, zelfs uitlijnen 
doen de specialisten op deze spe-
ciale dag. Klaar terwijl u wacht! En 
op deze speciale dag gelden spe-
ciale, zeer voordelige tarieven voor 
klein herstel. Uitdeuken kost slechts 
35 euro, en klein lakschadeherstel 
slechts 75 euro. glasreparatie kost 
15 euro en uitlijnen 40 euro. Niet ie-
dere kras en elke deuk kan overi-
gens tegen het speciale auto beau-
tydagtarief hersteld worden. Kijk 
voor de voorwaarden op www.auto-
beautydag.nl. Wie zijn of haar komst 
van te voren doorgeeft via de site 
komt overigens kans op een prach-
tige prijs, een tom-tom navigatiesy-
steem. Behalve de auto, wordt ook 
de rest van het gezin verwend op de  
auto beautydag. De koffie of iets an-
ders  staat klaar, de kinderen kun-
nen geschminkt worden en zich uit-
leven op een speeltoestel. Ook staat 
een team van schoonheidsspecia-
listen klaar om ook de bezoekers 
te verwennen. Bovendien wordt bij 
herstel gratis een beautycase, ge-
vuld met schoonheidsartikelen om 
de auto nog langer mooi te houden, 
cadeau gegeven. Abs Pijnaker heeft 
een ieder welkom in en bij het be-
drijf aan het Schinkeldijkje. Kijk voor 
meer informatie op www.autoscha-
depijnaker.nl of bel 020-64780001.

Wereldwinkel Aalsmeer ‘bouwt’ 
zaterdag een jubileumfeestje
Aalsmeer - In 1969 werd de al-
lereerste Wereldwinkel in Neder-
land geopend. Nu 40 jaar later zijn 
er bijna 400 Wereldwinkels in Ne-
derland. Dankzij de verkoop van 
fair trade  producten krijgen klei-
ne ondernemers in ontwikkelings-
landen de kans een beter bestaan 
op te bouwen. De Wereldwinkels 
in Nederland maken hiermee dui-
delijk  dat het in de wereld ook an-
ders kan. Dat armoede wél bestre-
den kan worden. Al 40 jaar lang. De 
Wereldwinkel in de Zijdstraat open-
de haar deuren in 1992. De winkel is 
dankzij de inzet van heel veel vrijwil-
ligers zes dagen per week geopend. 
In de Wereldwinkel zijn heerlijke le-
vensmiddelen en prachtige cadeau-
artikelen te koop. De producten zijn 
authentiek, ambachtelijk en soms 
volgens eeuwenoude tradities ge-
maakt maar natuurlijk wel met een 
hedendaags tintje. De producenten 
uit bijvoorbeeld India, Ghana, Ma-
dagascar of Peru verdienen op de-
ze manier een inkomen waarmee ze 
kunnen investeren in hun eigen ont-
wikkeling. 

Modeshow en clowns
Op zaterdag 9 mei viert de Wereld-
winkel Aalsmeer de hele dag feest. 
Kom een gratis kopje koffie of thee 
drinken op het speciale Wereldwin-

kelterras. Om 13.00 uur wordt een 
modeshow gegeven. Deze wordt 
in samenwerking met Wereldmo-
dewinkel Rappa Fair Fashion uit 
Pijnacker georganiseerd. Het gaat 
om handbedrukte en handgewe-
ven dameskleding en stoffen met 
een exclusieve en verrassende uit-
straling. Veel van de stoffen en kle-
ding is voorzien van het Max Have-
laar keurmerk en/of het EKO keur-
merk. Alle producten worden direct 
betrokken van coöperaties of via 
eerlijke importeurs. Dit garandeert 
een eerlijke prijs voor de producent, 
goede arbeidsomstandigheden en 
geen kinderarbeid. De verkoop van 
de kleding en stoffen is de hele dag 
van 9.00 tot 15.30 uur in het gebouw 
van De Binding, naast de Wereld-
winkel.
Verder zijn de clowns Plumeaux en 
Rats tussen 12.00 en 14.00 uur ook 
van de partij. En, wie jarig is trak-
teert! In de kraam voor de winkel 
zijn mazzeltassen en leuke aanbie-
dingen te koop. Uiteraard is de win-
kel gewoon geopend voor de aan-
koop van een moederdagcadeau. 
Want met een cadeau uit de We-
reldwinkel verrast u niet alleen uw 
vrouw of moeder, maar levert u te-
gelijkertijd een bijdrage aan de ont-
wikkeling van de vrouwen in de der-
de wereld.

Lingerieshow Van der Schilden
Aalsmeer - In april organiseerde 
Freya en Van der Schilden Lingerie  
een lingerieshow. Tijdens de jaarlijk-
se show kon het publiek een goede 
indruk krijgen van de nieuwe collec-
tie van lingerie, bad- en nachtmo-
de. De modellen hebben de trends 
in lingerie en badmode geshowd, 
maar ook de uitgebreide basiscol-
lectie kwam aan bod. Huidskleurige 
bh’s en slips, sportbeha’s, corrige-
rend  ondergoed en zelfs de Deco-
lette (een antirimpel bh voor je de-

colleté) ontbraken niet in de show! 
De dressman heeft de vrolijke, stoe-
re shorts van onder andere Diesel, 
Muchachomalo en Tommy Hilfiger 
in combinatie met nachtmode ge-
showd. Van de herenbadmode zijn 
naast de bekende merken ook de 
nieuwe merken Diesel en Mucha-
chomalo aan het publiek getoond. 
Niet bij de show geweest en toch 
benieuwd naar de collectie? Geïnte-
resseerden zijn van harte welkom in 
de winkel op Raadhuisplein 10.

Nissan en Renault onder één dak
Vrijdag en zaterdag feestelijk 
Open Huis Auto Benelux 
Uithoorn - Vrijdag 8 mei en za-
terdag 9 mei a.s. opent Auto Be-
nelux de deuren voor iedereen die 
zin heeft in een feestje.  Klanten en 
belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd om de heropening 
van het bedrijf op feestelijke wij-
ze te vieren. Natuurlijk zijn er leu-
ke activiteiten te beleven voor jong 
en oud. En wie uit is op een voor-
deeltje kan Auto Benelux het ko-
mend weekeind niet links laten lig-
gen. Renault Nieuwendijk Uithoorn 
en Nissan Auto Benelux, beide on-
derdeel van de Nieuwendijk Groep, 
zijn sinds december 2008 samen-
gevoegd. Aan de Zijdelweg in Uit-
hoorn, waar Renault Nieuwendijk 
al 30 jaar is gevestigd, heeft nu ook 
Nissan (voorheen gevestigd aan de 
Bovenkerkerweg) zijn intrek geno-
men. De afgelopen maanden is het 
pand opgefrist en heeft een nieuwe 
uitstraling gekregen. Daarom is het 
nu tijd voor een feestje.

Gratis ijs en Formule 1-luchtkussen
Tijdens de feestelijke heropening-
dagen, vrijdag 8 mei van 14.00 tot 
21.00 uur en zaterdag 9 mei van 
10.00 tot 17.00 uur, worden de aller-
nieuwste modellen getoond, waar-

onder de nieuwe Renault Grand 
Scénic, en de Nissans Qashqai +2 
en Note. Bezoekers kunnen genie-
ten van een heerlijk Italiaans ijsje 
terwijl kinderen zich vermaken op 
het spectaculaire Formule 1-spring-
kussen, met de Xbox-competitie of 
de kleurwedstrijd. Diverse carkits 
en navigatiesystemen worden ge-
presenteerd. Ook worden bescher-
mingsbehandelingen voor de auto 
gedemonstreerd en wordt een ster-
retje in de ruit direct gratis gerepa-
reerd. 
Bezoekers kunnen profiteren van 
aantrekkelijke aanbiedingen. Wie 
besluit een nieuwe of gebruikte Nis-
san of Renault aan te schaffen ont-
vangt een gratis Mio Moov Naviga-
tie 330 Europe ter waarde van 229 
euro of profiteert van een buiten-
gewoon scherpe financiering. Daar-
naast profiteren bezoekers van al-
lerlei aftersales-voordelen. Op de 
vernieuwde website www.autobe-
nelux.nl valt te lezen om welke voor-
delen het gaat. Bovendien verloot 
de dealer tijdens de heropeningda-
gen twee waxoylbehandelingen ter 
waarde van 200 euro onder de be-
zoekers. Sowieso is er voor iedereen 
een zomers presentje.

Zaterdag zomerse sferen tijdens 
moederdag-actie in Ophelialaan 
Aalsmeer - Het is weer genieten 
in de Ophelialaan, want de palmen 
staan er weer. De palmen die ga-
rant staan voor zoveel gezelligheid 
en sfeer. Dat het winkelend publiek 
de palmen het afgelopen jaar waar-
deerde, was wel duidelijk. Het win-
kelende publiek maakte zelfs al af 
en toe opmerkingen over waar ze 
bleven. Wat ook sfeerverhogend zal 
werken is de zaterdagaktie van de 
Ophelialaan aanstaande 9 mei. Er 
worden weer cadeaus uitgedeeld 
door een winkelier die nog even ge-
heim blijft. Maar een ding is zeker, 

De bezoekers zullen zeker niet te-
leurgesteld zijn als zij door iemand 
worden aangesproken namens de 
Opheliawinkeliers. Zeker is dat de 
bezoekers heerlijk in de watten ge-
legd gaan worden Winkelcentrum 
Ophelialaan. De verrassing zegt ook 
iets over de zomer, want die is in 
de Ophelialaan duidelijk begonnen. 
Niet vergeten dus om boodschap-
pen te doen in de Ophelialaan zater-
dag, want wie weet wordt u uitgeko-
zen om één van de cadeaus in ont-
vangst te nemen als blijk van waar-
dering door de Opheliawinkeliers.

Rhandy wint ‘Fristi’ fiets!
Kudelstaart - Door maar 1 pak Fris-
ti te kopen kon je een fiets winnen 
bij Albert Heijn Kudelstaart. Heel 
veel ouders hebben een poging ge-
waagd om deze prachtige fiets, me-
de gesponsord door fietsspecia-
list Rinus Bon, in de wacht te sle-
pen voor hun zoon of dochter. Dins-
dag 28 april kon de gelukkige win-

naar, Rhandy Vos, de fiets op komen 
halen. 
Samen met zijn moeder en oma 
kwam hij naar Albert Heijn om de 
prijs in ontvangst te nemen. In het 
bijzijn van de vertegenwoordiger 
van Fristi werd hem de fiets over-
handigd door supermarkteigenaar 
André Alders.

FloraHolland Aalsmeer het 
decor voor Duitse film
Aalsmeer - Deze week was Flora-
Holland Aalsmeer opnieuw het de-
cor voor tv-opnames. Een Duit-
se filmploeg was een hele ochtend 
in de weer met het schieten van de 
romantische komedie “Tulpen aus 
Holland”. De televisiefilm wordt op 
een vrijdagavond op primetime uit-
gezonden. 
Dat gebeurt afhankelijk van de pro-
grammering op ARD of de ZDF. De 
exacte uitzenddatum is nog niet be-
kend. De televisiefilm speelt zich 

volledig in de bloemensector af en 
vertelt het verhaal van een vrouwe-
lijke bloemenhandelaar die geluk 
zoekt in de liefde. De filmploeg heeft 
onder andere bij de hoofdingang en 
tribune A (de tulpenveilzaal). Een 
aantal scenes speelde zich ook af 
op de balustrade. De aanwezigheid 
van de hoofdrolspelers en hun ca-
meraploeg leverden nog eens ex-
tra spektakel op voor de duizenden 
toeristen die FloraHolland Aalsmeer 
deze week bezochten.
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Nieuwe showroom Philippo 
Keukens compleet ingericht
Aalsmeer - De nieuwe show-
room van Philippo Keukens aan de 
Aalsmeerderweg is compleet inge-
richt. In de ruimte zijn zowel moder-
ne als landelijke en traditionele keu-
kens opgebouwd ter bezichtiging en 
Philippo biedt een groot assortiment 
losse onderdelen, waaronder kra-
nen en werkbladen, en is specialist 
in inbouwapparatuur. 
Philippo Keukens bestaat al 37 
jaar en is inmiddels een begrip in 
Aalsmeer op het gebied van keu-
kens en -apparatuur. Klanten kun-

nen rekenen op een ontwerp op 
maat en een deskundig en persoon-
lijk advies. Tegen heel betaalba-
re prijzen wordt tot slot ook de in-
stallatie geregeld. Regelmatig heeft 
Philippo overigens scherpe aanbie-
dingen. Kijk hiervoor op www.phi-
lippo.nl, maar uiteraard is iedereen 
ook van harte welkom in de show-
room om onder het genot van een 
kop koffie of thee het uitgebreide 
assortiment te aanschouwen en de 
verschillende mogelijkheden te be-
spreken.

Start rondvaarten over Poel
Aalsmeer - Met de Westeinder 
Rondvaart kan kennis gemaakt 
worden met het heden én het ver-
leden van de Westeinderplassen en 
Aalsmeer. Schipper Henk van Leeu-
wen presenteert een historisch én 
boeiend verhaal over het  ontstaan 
van Aalsmeer en z’n Westeinder-
plassen. Het eilandengebied tussen 
de Kleine en Grote Poel  heeft een 
unieke (tuinbouw) geschiedenis en 
nog steeds werken de trekheester-
kwekers van Aalsmeer op de akkers  
van de Poel, zoals Aalsmeerders hun 
plassen noemen. Laverend tussen 
de eilandjes door wordt gedurende 
één uur met de open boten van de 
Westeinder Rondvaart door dit unie-
ke gebied van natuur en cultuur ge-
varen. In samenwerking met Stich-
ting de Historische Tuin te Aalsmeer 
is er een aantrekkelijke combikaart 
verkrijgbaar voor een bezoek aan 
de Historische Tuin en een aan-
sluitende rondvaart over de plas-
sen. Ook dit jaar is er de combikaart 
Aalsmeer  in samenwerking met de 
bloemenveiling Flora Holland vesti-
ging Aalsmeer,  de Historische Tuin 
en de Westeinder Rondvaart. Deze 
kaart is verkrijgbaar op de bloemen-

veiling en biedt een dag tuinbouw-
vermaak op en om de plas. De af-
vaart vindt plaats vanaf het Praam-
plein, in het centrum. Er is hier vol-
doende parkeergelegenheid. En één 
van de boten is geschikt gemaakt 
om met een rolstoel aan boord te 
komen. 
Naast de ‘standaard’ afvaartijden 
kunnen de rondvaartboten ook be-
sproken worden voor een feest-
je, partijtje of jubileum waarbij het 
gebruik van het eigen eiland op de 
Westeinderplassen bespreekbaar is. 
Verder zijn er gedurende het sei-
zoen speciale thema rondvaarten, 
zoals een bezoek aan drie prachti-
ge eilanden op de Westeinderplas-
sen. Of fuiken ophalen met de laat-
ste beroepsvisser van de Westein-
der, Theo Rekelhof, een feest voor 
jong en oud. Kosten voor een ‘ge-
wone’ rondvaart bedragen 6,50 euro 
per persoon, kinderen mogen voor 
de helft.
Actuele informatie, en meer over 
de andere activiteiten, is te vinden 
op de website van de Westeinder 
Rondvaart; www.westeinderrond-
vaart.nl. Natuurlijk kan ook gebeld 
worden naar 0297-341582.

OZ: “Wie jarig is, trakteert”
Aalsmeer - De vierhonderd be-
woners van de vier zorgcentra in 
Aalsmeer en Uithoorn zijn vrijdag 
1 mei allemaal blij verrast met een 
boeket bloemen van de OZ Group. 
“Als OZ Planten, OZ Import en OZ 
Export bestonden we die dag pre-
cies 50 jaar. En we vonden: wie ja-
rig is, trakteert,” zegt algemeen di-
recteur Marco Vermeulen van OZ 
Export. Zelf deelde hij die middag 
boeketten uit in Verpleeghuis Ro-
zenholm, terwijl collega’s van hem 
datzelfde deden in Zorgcentrum 
Aelsmeer, ‘t Kloosterhof en het Ho-
ge Heem. 
“Het leek ons een mooi gebaar om 
bewoners van zorgcentra in de regio 
met bloemen te verwennen. Toen 
OZ in 1959 opgericht werd, waren 
de meeste van hen in de kracht van 

hun leven. In de loop van de tijd zijn 
we als OZ ontwikkeld van klein be-
drijf naar wereldspeler in de bloe-
men- en plantenhandel. Door ou-
deren op een mooi boeket te trak-
teren, doen we een keer iets terug 
voor de lokale gemeenschap waar-
in we groot zijn geworden”, legt Ver-
meulen uit. Goede doelen steunen 
zit bij Dutch Flower Group, waar-
van de drie OZ-bedrijven deel uit-
maken, ingebakken in de struc-
tuur. “We zien het als een van de 
manieren om maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen in praktijk 
te brengen”, aldus Vermeulen. “Alle 
bedrijven dragen een deel van hun 
winst af aan de Dutch Flower Stich-
ting, die kleinschalige, overzichtelij-
ke projecten in binnen- en buiten-
land financieel steunt.”

Marco Vermeulen van OZ Export overhandigt een boeket bloemen aan een 
van de bewoners van Rozenholm.

Kienen met nieuwe ‘bak’ 
bij Supportersvereniging
Kudelstaart -  Na veertig jaar kie-
nen op de ‘oude kienbak’ heeft de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
deze vervangen door een elektro-
nische machine. Het voordeel is dat 
de deelnemers nu ook zelf direct 
kunnen controleren op de machine 
welk nummer er wordt afgeroepen. 
De Supporters Vereniging hoopt 
door deze aanschaf meer mensen te 
bewegen eens naar het dorpshuis te 
komen voor een gezellig avondje uit. 
Aanstaande donderdag 7 mei wordt 

vanaf 20.30 uur een kienavond in 
het dorpshuis gehouden, en hier 
zijn vele mooie prijzen mee te win-
nen. De kandidaat die het snelst zijn 
kienblaadje vol heeft mag als eer-
ste een keuze maken uit de vijf fan-
tastische prijzen die in elke ronde 
te winnen zijn. Na vier rondes zal 
er een pauze zijn en kan een kopje 
koffie genuttigd worden. Als de acht 
rondes gespeeld zijn komt de knal-
ler van de avond, een superprijs met 
een waarde van 125,00 euro! 

Aalsmeer - Op donderdag 23 april 
hebben vier leerlingen van het No-
va College Hoofddorp een dagje uit  
georganiseerd voor de groep De Re-
genboog van De Lotusbloem. Ange-
la, Sabrina, Emmaly en Larissa kre-
gen de opdracht zelf alles te rege-
len voor het uitje. ‘s Morgens moes-
ten de leerlingen eerst de bus opha-
len bij Zonnehuisgroep Amstelland 
De Luwte. 
Daarna vertrokken ze vanaf De Lo-
tusbloem met de bus naar het Dolfi-
narium. Na een uur rijden waren de 
vlaggen van het Dolfinarium te zien. 
In het park is heerlijk genoten van 

de dieren en werd tussendoor wat 
lekkers in het zonnetje genuttigd. 
Angela, Sabrina, Emmaly en Laris-
sa vonden het heel leuk om met de 
groep op pad te mogen en hadden 
aan het einde van de dag ook nog 
een leuke verrassing. De kinderen 
kregen een knuffeltje en wat lekkers 
voor onder de douche. De begelei-
ders werden getrakteerd op een 
sleutelhanger van een dolfijn. Tot 
slot was er nog even tijd voor een 
lekker ijsje en daarna werd de te-
rugtocht naar Aalsmeer ingezet. Dit 
dagje uit is mede mogelijk gemaakt 
door diverse sponsors.  

Leerlingen Nova op stap 
met kids Lotusbloem

Allen Weerbaar 
organiseert uitje
Aalsmeer - Dinsdag 28 april is er 
weer fanatiek geklaverjast bij buurt-
vereniging Allen Weerbaar.  Op 
nummer één zijn mevrouw P van der 
Maden, mevrouw N. Heyink en de 
heer J. Combee geëindigd met elk 

5385 punten. De tweede plaats was 
voor de heer N. Besselsen met 5260 
punten. Met Jokeren heeft mevrouw 
M. Groenendijk de eerste plek be-
machtigd met 283 punten. Tweede 
werd Ingrid met 320 punten.
Dit jaar vindt het jaarlijkse voorjaars-
uitje van Allen Weerbaar plaats op 
dinsdag 12 mei. Het vertrek is van-
af de Bloemhof om 8.30 uur. Graag 
aanwezig om 8.15 uur.

Aalsmeer - Aalsmeer is weer een 
stichting rijker. Sinds 10 november 
2008 is Stichting Peuterfonds een 
feit. De  oprichters Rolf Bouman, 
Ruud Schwegler en Tom Gerrets 
willen zo’n zes tot tien evenemen-
ten per jaar gaan organiseren voor 
kinderen met gezondheidsproble-
men. Centraal staat natuurlijk wel 
hengelen en de hengelsport, want 
dat is de reden waarom deze vrien-
den elkaar hebben leren kennen. 
In tegenstelling tot wat veel men-
sen denken is Stichting Peuterfonds 
niet voor kinderen tot vier jaar maar 
voor een wat oudere doelgroep. Het 
woord Peuterfonds is namelijk afge-
leid van het woord Peuteren, wat in 
het visjargon een woord voor hen-
gelen vanaf de waterkant met een 
kleine vishengel is. 
Zaterdag 25 april ging het eer-
ste evenement van de stichting 
van start. Na verzameld te hebben 
bij Schwegler botenverhuur kwa-
men de tien jonge gehandicapten 
aan in café restaurant ‘In de Zotte 
Wilg’. Na een drankje en een heer-
lijk stuk taart vertrok de helft van 
de groep voor een prachtige tocht 
over de Kleine Poel en de ande-
re helft van de groep startte vanaf 
de steigers de viswedstrijd. Binnen 
enkele minuten werd de eerste vis 
al gevangen en kon de dag eigen-
lijk al niet meer stuk. Toen een paar 
uur later de bootjes van een prach-

tige rondvaart terugkwamen, was 
het tijd voor de lunch. Tijdens de-
ze lunch kwam een Chinese band 
met een draak optreden. Niet al-
leen zorgde dit optreden voor veel 
vermaak bij de kinderen, ook stond 
deze dans symbolisch voor het ge-
luk en voorspoed voor de beginnen-
de stichting. Na deze spectaculaire 
lunch bestond het middaggedeelte 
wederom uit vissen vanaf de steiger 
en een boottocht. 
Dit keer werden de groepjes ech-
ter omgekeerd. De dag is afgeslo-
ten met een prijsuitreiking waar al-
le kinderen een medaille kregen en 
er ook een Peuterfonds beker werd 
uitgereikt aan Maurits, die drie dik-
ke brasems wist te vangen. De laat-
ste verrassing voor de kinderen was 
dat ze allemaal hun eigen hengel, 
cap en andere spullen, die zij had-
den gekregen, mee naar huis moch-
ten nemen. Het eerste evenement 
kan een groot succes genoemd wor-
den. Het volgende evenement staat 
gepland voor het eerste of tweede 
weekend van juni. Dan wordt een 
groep van vijftien kinderen met een 
licht verstandelijke beperking uit de 
omgeving van Nijkerk een hele dag 
in het zonnetje gezet. 
Voor meer informatie over de stich-
ting: www.peuterfonds.nl. Ook kan 
via de site een bijdrage geleverd 
worden in de vorm van een donatie 
of aanmelding als vrijwilliger. 

Stichting Peuterfonds 
organiseert een visdag

Verkoop Israël 
producten
Aalsmeer - Op zaterdag 9 mei 
wordt in gebouw ‘t Baken aan de 
Sportlaan 86 een verkoop van pro
ducten uit Israël gehouden. Bij de-

Solexclub op Tourtocht
Aalsmeer - Na het succes van vo-
rig jaar organiseert Solexclub Ku-
delstaart op zondag 17 mei voor de 
tweede keer een mooie tourtocht.   
De tocht start om 10.30 uur bij De 
Proosdijhal, wat tevens het eindpunt 
is. Voor het vertrek kan er koffie en 
appelgebak worden genuttigd. De 
lengte van de tocht bedraagt on-
geveer 80 kilometer. Om 12.30 uur 

wordt er een lunchstop gehouden 
op de Camping in Vogelenzang. De 
tourtocht wordt mogelijk gemaakt 
danzij de medewerking van diverse 
sponsors. Inschrijven kan op de dag 
zelf vanaf 9.30 uur en deelname kost 
8,00 euro. Voor informatie: Frans van 
Aardweg, tel. 0622808708, Jan van 
Oostwaard, tel. 0629341875, Jan van 
der Schouw, tel. 0616156069.

ze verkoop zullen onder andere leu-
ke sweaters, mokken, romans, wijn, 
mooie sieraden en parfums ver-
kocht worden. De verkoop is, zeker 
met het oog op moederdag, een be-
zoek waard!. De verkoop start om 
10.00 uur en is om 16.00 uur afgelo-
pen. Voor meer informatie: Diny Wi-
chers tel. 020-6455530.  

Deelnemers-actie ‘Spek de 
kas van de club’ bekend!
Aalsmeer - Maandag 4 mei zijn de 
verenigingen bekend gemaakt die 
aan de “Spek de kas van je club” 
gaan deelnemen bij C1000 Koster in 
de Ophelialaan. In totaal hadden er 
van de 52 aangeschreven clubs er 
18 ingeschreven voor de stemron-
de van de afgelopen week. Er is die 
week massaal gestemd. De vereni-
gingen die in de top 10 zaten had-
den in totaal maar liefst 2700 stem-
men. Na afloop van de stemronde 
bleven de volgende clubs, die uit-
eindelijk gaan meedoen aan de actie 
over: Scouting WWB, Scouting TIFLO 
Aalsmeer, HVA FIQAS Aalsmeer, 
Korfbalvereniging V.Z.O.D, Jeugd-
vereniging RKAV/VVA, Aalsmeerse 
Harmonie, Dierenbescherming af-
deling Aalsmeer, Muziekvereniging 
Sursum Corda, SV Omnia 2000 en 
de Stichting veteraan autobussen 
Aalsmeer.

Wildcard
Ondernemer Kees Jan Koster heeft 
besloten om één vereniging een 
wildcard te geven, omdat er iets 
compleet was misgegaan bij de in-
schrijving van die vereniging en dat 
was bij Zwemvereniging Oceanus. 
Een grote vereniging met maar liefst 
700 leden. Alle verenigingen krijgen 
a.s. vrijdag een uitleg van de onder-
nemer hoe de actie verder gaat ver-
lopen. Het gaat dus een leuke com-
petitieve actie worden waarbij de 
klanten van  C1000 Koster straks zelf 
kunnen bepalen welke verengingen 
hun steun krijgt. Een prijzenpot van 
10.000 euro maakt het voor elke ver-
enging de moeite waard om zoveel 
mogelijk voor hun club binnen te 
halen. De supermarkt gaat vanaf 18 
mei t/m 13 juni bij elke 10 euro aan 
boodschappen spaarmuntjes uitde-
len aan zijn klanten.

Aalsmeer - Dit jaar wordt vrijwilli-
ger Jan Weij door van Groei en Bloei 
afdeling Aalsmeer in het zonnetje 
gezet op zaterdag 9 mei. Jan Weij, 
wonende in Kudelstaart, houdt zich 
al heel lang via F.C. Proosdij bezig 
met geld bij elkaar brengen voor ge-
handicapte en zieke mensen door 
voetbaltoernooien te organiseren. Al 
meer dan twintig jaar geleden or-
ganiseerde hij een voetbaltoernooi 
om met het geld van sponsors MS-
patiënten een leuke dag te bezor-
gen. Ook organiseerde hij zes jaar 
een midweek voor ouderen naar 
Lutteburg. Omdat veel ouderen niet 
meer wisten hoe de andere delen 
van Aalsmeer ontwikkelde, zorgde 
hij ervoor dat er onder leiding van 
onder andere de burgemeester een 
rondrit werd gemaakt met zes bus-
sen door het dorp. De rolstoelbas-
ketbal vereniging kon dankzij de fi-
nanciële hulp van de F.C. Proosdij 
haar programma uitvoeren en Jan 
Weij hielp mee bij het organiseren 
van een zes landen toernooi. Ook 

organiseerde hij een school-ouder 
toernooi om mensen elkaar te la-
ten ontmoeten. Dit is een jaarlijkse 
voetbalwedstrijd waarbij gemeen-
te ambtenaren Kudelstaartse on-
dernemers als tegenstander heb-
ben. Jan was al jong bij het voet-
ballen betrokken en zo beschikt hij 
over veel kennis van het schoolvoet-
bal en foto’s daarvan. In 1975 was 
hij betrokken bij het maken van-
het herinneringsboek 1919-1975. 
Bij deze activiteiten ontmoette hij 
ook mevrouw Mantel die hem nog 
meer materiaal beschikbaar stelde 
waarvan hij een ‘nostalgische’ film 
maakte die onlangs getoond is in de 
Proosdijhal. De opbrengst hiervoor 
gaat naar dolfijntherapie. Al met al 
kan Jan Weij een vrijwilliger in hart 
en nieren genoemd worden. Aan-
staande zaterdag 9 mei wordt aan 
hem tijdens de geraniummarkt een 
boeket uitgereikt. Geïnteresseerden 
zijn om 11.00 uur op het Raadhuis-
plein welkom om de uitreiking bij te 
wonen. 

Jan Weij Groei en Bloei 
vader van het jaar!

Zorg voor pleegkinderen met 
onderscheiding beloond
Amstelveen - De burgemeester 
van Amstelveen heeft op woens-
dag 29 april een Koninklijke onder-
scheiding uitgereikt aan Ruud en 
Thea de Smit uit Amstelveen van-
wege hun jarenlange zorg voor ver-
schillende pleegkinderen. De inzet 
van het echtpaar is nu beloond met 
een lintje. Sinds 1980 zijn Ruud en 
Thea de Smit actief in het pleegou-
derschap via jeugdzorgorganisatie 
Spirit. Zij hebben in totaal elf pleeg-
kinderen een warm hart toe gedra-
gen. Alle kinderen stelden zij gelijk 
en ook zorgden zij altijd dat de kin-
deren contact bleven houden met 
de biologische ouders. Het lintje 
toont waardering voor wat ze ge-
daan hebben en nog steeds doen. 
Na bijna dertig jaar pleegouder-
schap heeft het echtpaar wegens 
hun leeftijd besloten te stoppen. 
Pleegzorg is het tijdelijk opvangen 
van een kind van iemand anders. Er 
zijn situaties waarin een kind niet 

thuis kan wonen. Bijvoorbeeld om-
dat de ouders door omstandighe-
den niet voor hun kind kunnen zor-
gen, of omdat het niet goed gaat 
tussen de ouders en het kind. Wan-
neer blijkt dat een kind niet lan-
ger in het eigen gezin kan wonen, 
wordt gezocht naar een andere op-
lossing. Pleegzorg is dan de eerste 
keuze, omdat deze vorm van op-
vang het meest dicht bij de natuur-
lijke gezinssituatie blijft. Er wordt al-
tijd eerst gezocht naar een plek in 
de naaste omgeving; bij familie of 
bekenden. Als dat niet mogelijk is, 
zoekt Spirit een passend pleegge-
zin. Spirit helpt per jaar 6.000 jeug-
digen en gezinnen die problemen 
hebben met opgroeien en opvoe-
den. Met ruim 1.000 medewerkers 
in Amsterdam, Zaanstreek, Water-
land, Amstelland en de Meerlanden 
biedt zij verschillende soorten hulp, 
waar het begeleiden van bijna 1.200 
pleeggezinnen onderdeel van is.

Woninginbraken
De Kwakel - Door middel van het 
inslaan van een ruit heeft op don-
derdag 21 april, tijdens de daguren, 
een inbreker kans gezien op de 

Dwarsweg in De Kwakel, een wo-
ning binnen te komen. Het gehele 
huis is doorzocht, maar zover be-
kend is er niets weggenomen.
Ook op de Boterdijk vond het zelf-
de plaats, waarbij niets werd weg-
genomen.
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Kleuters De Wegwijzer 
naar kalfjes en lammetjes
Aalsmeer - Het is weer volop lente 
in de kleutergroepen van De Weg-
wijzer en de  laatste jaren hoort 
daar ook het gebruikelijke uitstap-
je naar de familie van de Ven aan 
de Aalsmeerderweg bij. Er waren 
weer volop lammetjes geboren en  
koe Koos had één kalfje, koe Roos 
wel twee.
Er lagen twee schapen te puffen in 
het hooi. De hoogzwangere ‘dames’ 
hadden namelijk de avond ervoor al 
moeten lammen. Je kon de lamme-
tjes in de buiken van hun moeders 
zien bewegen, een prachtig gezicht. 
Jammer dat de lammetjes geen zin 
in nieuwsgierige kinderen hadden, 
dus die bleven lekker zitten waar 
ze zaten. Er moesten twee lamme-
tjes gevoed worden met de fles. Hun 

moeder had er twee te veel, dus 
melk te weinig. Zij zaten apart in een 
hokje, wel zielig zonder hun moeder. 
Maar gelukkig werd er goed voor ze 
gezorgd, de kinderen mochten zelf 
de lammetjes het flesje geven. Er 
moest nog even gereden worden op 
de oplegger van de boer, dat is na-
tuurlijk ook erg leuk. De zoon van de 
boer vertelde heel veel interessante 
dingen over de schapen en de koei-
en. Koe Koos had een groot litteken 
van de keizersnee; Ook koeien kun-
nen soms niet op een gewone ma-
nier bevallen en dan moet er inge-
grepen worden. Na een uurtje kre-
gen de kleuters een spekje van de 
boerin en gingen ze weer terug naar 
school. Het ws een plezierig en inte-
ressant uitstapje.

After party met Kees Markman
Feestelijk afscheid nemen van 
Antoniusschool op 16 mei
Kudelstaart - Nog maar twee we-
ken te gaan en dan  gaan de deuren 
van de Antoniusschool Kudelstaart 
open voor alle oud-leerlingen. Kort 
voordat de school wordt afgebroken 
en een nieuw gebouw herrijst in de 
Rietlanden,  nemen zij de kans waar 
om nog één maal door de gangen te 
lopen, de krijtjeslucht op te snuiven 
en in de poppenhoek te spelen. Na-
tuurlijk is het vooral een mooie ge-
legenheid om oud-klasgenoten na 
vele jaren weer eens te ontmoeten. 
Heel veel oud-leerlingen en -leer-
krachten hebben al enthousiast ge-
reageerd via de website van de An-
toniuschool.  Degenen die daar nog 

niet aan toe zijn gekomen kunnen 
zich alsnog aanmelden via www.
rkantonius.nl. Op deze site is ook 
te zien wie zich al opgegeven heb-
ben en of er nog nieuwtjes of ver-
anderingen zijn ten aanzien van de 
reünie. De Antoniusschoolreünie 
vindt plaats op zaterdag 16 mei van 
15.00 tot 18.00 uur. Na afloop is ie-
dereen welkom op de After Party in 
het dorpshuis. De entree is tien euro 
met inbegrip van saté en een con-
sumptie. Alleen entree met een con-
sumptie kost vijf euro. De muziek 
wordt verzorgd door dj Kees Mark-
man, dus dat zou wel eens een heel 
gezellig feestje kunnen worden!

Kindervakantieweek 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 2009 helemaal 
vol. 150 Jongens en meisjes hebben 
zich de afgelopen tijd ingeschreven 
om mee te doen aan de Kinderva-
kantie! Afgelopen week werden de 
laatste plaatsen vergeven en op dit 
moment zit de Kindervakantie week 
helemaal vol. 
De Kindervakantie week wordt elke 
laatste week van de zomervakan-
tie georganiseerd voor kinderen in 
de leeftijd 6 tot en met 12 jaar. De 
week staat garant voor een bom-
volle week vol activiteiten zoals het 
bouwen van hutten, de zeskamp, 
een disco en heerlijk zwemmen. De 
week vindt plaats van maandag 10 
tot en met vrijdag 14 augustus en de 
locatie is ook dit jaar weer jongeren-
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 

aanmeldingen snel binnen. Dit jaar 
ging het wel heel erg snel. Vanwe-
ge de veiligheid is het voor de orga-
nisatie niet mogelijk om nog meer 
kinderen mee te laten doen.  Op-
geven voor de Kindervakantieweek 
is dus eigenlijk niet meer mogelijk. 
Mochten er nog ouders zijn die hun 
kinderen alsnog willen opgeven is 
er alleen nog een optie voor de re-
servelijst. Hier geldt het volgende 
voor: Wanneer uw kind op de reser-
velijst staat is het niet gegarandeerd 
dat uw kind ook mee kan doen aan 
de Kindervakantie week, dit kan al-
leen wanneer er een afmelding is. Er 
wordt vanzelf met u contact opge-
nomen door de organisatie, dit ge-
beurt alleen wanneer er een plek 
vrij komt voor uw kind. Dit kan voor 
de Kindervakantie week zijn of pas 
op maandag 4 augustus na half 11. 
Opgeven voor de reservelijst kan 
door te mailen naar kindervakantie-
week@debinding.nl. Voor meer in-
formatie kan gekeken worden op 
www.debinding.nl.

Samen Een op schoolreis
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
23 april was de jaarlijkse schoolreis 
voor de kinderen van basisschool 
Samen Een. Deze keer twee be-
stemmingen: speelpark Julianato-
ren bij Apeldoorn voor de groepen 1 
tot en met 3 en het Archeon voor de 
groepen 4 tot en met 7. Groep 8 was 
net terug van hun vierdaags kamp 
naar Texel. Zij stonden paraat om de 
vertrekkende bussen uit te zwaai-
en. Te samen met de achterblijven-
de ouders.
Bij het Archeon kregen de kinderen 
een paspoort, waarmee een speur-
tocht door het park werd gedaan. Er 
werden hutten, boerderijen en ge-

bouwen van de prehistorie tot aan 
de Middeleeuwen bezocht. Er was 
van alles te doen onderweg. Kanoën 
in boomstammen, kaarsjes en arm-
bandjes maken, vlot varen, boog-
schieten. En luisteren naar de ver-
halen van de Archeontolken, de be-
woners van het Archeon. Er werd 
gezamenlijk afgesloten met het be-
kijken van een gladiatorengevecht. 
Héél spannend.
Het was voor de bovenbouw-leer-
lingen een hele, leuke dag. Evenals 
voor de jongere kinderen, zij heb-
ben bij Julianatoren heerlijk kun-
nen spelen. Voor iedereen een ge-
slaagd uitje!

Bewoners OTT middagje uit 
met Jongeren Rode Kruis 
Aalsmeer - Jonge vrijwilligers van 
de Rode Kruis afdeling Aalsmeer 
hebben bewoners van de Ons Twee-
de Thuis Woonvoorziening in de 
Beethovenlaan een zeer geslaagd 
uitje naar geitenboerderij de Ridam-
merhoeve in het Amsterdamse bos 
bezorgd.  
Zaterdag 18 april zijn vier Rode Kruis 
vrijwilligers met zeven bewoners en 
hun begeleiders in twee bussen van 
het Rode Kruis naar het Amster-
damse bos gereden. Aangekomen 
bij de boerderij werd gelijk door ie-
dereen de geiten geaaid. Voordat de 
groep een rondleiding op de boer-
derij kreeg, is eerst met elkaar ge-
voetbald en spelletjes gespeeld op 
het veld naast de boerderij. Omdat 
het zonnetje heerlijk scheen was 
het goed toeven in het bos. Toen de 
rondleiding begon mocht de groep 
eerst heel stoer op de tractor rijden 
en daarna hard aan de slag om de 
geitenhokken schoon te maken. Alle 
geitenpoep moest met stro bedekt 

worden. En dat vonden sommigen 
in het begin best een beetje span-
nend om te doen: zomaar het hok 
in en heel dicht bij de geiten komen, 
die dan zomaar aan je t-shirt kun-
nen gaan likken! 
Maar daarna werd het pas echt leuk, 
een geit gaan mocht gemolken wor-
den. De melk die in flesjes werd ge-
daan, mocht vervolgens aan de lam-
metjes gegeven worden. Ook is de 
groep in het kippenhok geweest en 
mochten eieren geraapt worden. De 
kippen hadden heel veel eieren ge-
legd, dus er lagen er genoeg voor 
iedereen! De groep kreeg een paar 
doosjes eieren mee zodat de vol-
gende ochtend met verse eitjes ont-
beten kon worden. Als afsluiting van 
de middag kreeg iedereen een heer-
lijk ijsje, dat uiteraard gemaakt was 
van verse geitenmelk.Iedereen heeft 
het enorm naar zijn zin gehad! Wil je 
ook vrijwilliger worden bij het Rode 
Kruis? Mail dan naar: rodekruisjon-
geren@gmail.com.

Kokkerellen op Zevensprong
Rijsenhout - Lezen is toch wel heel 
belangrijk in het leven, want hoe 
maak je iets lekker te eten klaar 
zonder het recept goed te lezen. De-
ze les kregen de kinderen van groep 
6 van de Zevensprong in Rijsenhout. 
Twintig kinderen die voor elkaar een 
maaltijd moesten bedenken, de in-
kopen ervoor doen en tot slot het 
gerecht bereiden. De meesten heb-
ben nog geen of weinig ervaring in 
de keuken en dan blijkt opeens dat 
om te koken je moet weten hoe je 
iets moet wegen en het recept moet 
aanpassen aan de aantallen eters. 
Dat 0,5 l hetzelfde is als 5 dl en dat 
dit ook nog 50 cl kan zijn is een 
openbaring, terwijl je zou veronder-

stellen dat tijdens de rekenlessen dit 
soort sommen al vaak gemaakt zijn. 
Boter door het gehakt heen roeren 
samen met de kruiden in plaats van 
de boter te gebruiken voor het bak-
ken van de ballen is een goede leer-
school om te weten dat je in het ver-
volg toch eerst goed moet lezen 
voor je iets gaat doen. Het smaakt 
trouwens heerlijk met al die boter! 
Al deze ervaringen, maar ook dat 
de samenwerking goed moet zijn 
om tot een goed resultaat te komen 
hebben de kinderen opgedaan op 
de laatste ochtend voor de vakan-
tie. Dat het resultaat er mocht zijn, 
bleek uit de lege borden en pannen 
aan het einde van de dag.

Coach Ewald van Kouwen 
op tournee langs sportclubs
Aalsmeer - Ewald van Kouwen, 
voormalig coach bij handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer, gaat op tour-
nee langs verenigingen in aller-
lei sporten. Hij wil coaches inspire-
ren om op een andere manier met 
jeugdspelers om te gaan. Daarbij 
gebruikt hij zijn ervaring als jeugd-
coach bij topclubs als Aalsmeer. Zo 
werd zijn team van 15-jarige jon-
gens in opleiding voor de eredivisie 
in 2006 kampioen van Nederland.  
“Daar heb ik natuurlijk veel van ge-
leerd. Maar nog meer heb ik opge-
stoken van de keren dat het niet 
lukte. Het jaar daarvoor mocht ik 
als coach een fantastisch team on-
der mijn hoede hebben, met meer 
handbaltalent. Maar dat team kwam 
de voorronde van het Nederlands 
Kampioenschap niet door.” Ewald 
van Kouwen heeft van zijn tijd bij 
onder andere FIQAS Aalsmeer voor-
al geleerd hoe essentieel de wijze 
van communiceren met spelers is. 
“Ik geef eerlijk toe, ik heb op dat vlak 
veel fouten gemaakt als coach. Het 
is ook voor mij een continue leer-
proces. Wat ik ervaren heb, is dat 
een positieve en taakgerichte bena-
dering van spelers ongelooflijk be-
langrijk is. Coaches zijn vaak nega-
tief en resultaatgericht. Bezig met 
wat er niet goed gaat. En met hun 
spelers voortdurend aan het pra-
ten over doelpunten maken, winnen 
en kampioen worden. Daar gaat het 
natuurlijk om in de sport. Maar als 
je in plaats daarvan meer het ac-

cent legt op ‘opdrachten uitvoeren’ 
en ‘zelf beter worden’, en vooral let 
op wat er wel goed gaat, ga je juist 
meer winnen! In de praktijk gedra-
gen coaches zich helaas niet zo. Ga 
maar eens in het weekend luisteren 
wat er allemaal langs de kant van 
het veld geroepen wordt. Je schrikt 
je rot.”
Ewald van Kouwen heeft de ambi-
tie om na twintig jaar coachervaring 
zijn verhaal te vertellen aan zoveel 
mogelijk coaches, trainers, teamlei-
ders en ook ouders van jeugdspor-
ters, en ze de ‘tools’ te geven om 
spelers effectief te begeleiden. Om 
dat voor elkaar te krijgen start hij 
samen met wetenschapper Jacques 
van Rossum van de Vrije Universi-
teit van Amsterdam een grootscha-
lig maatschappelijk project. Hij heeft 
daarvoor zelfs zijn baan opgezegd 
als woordvoerder van de Consu-
mentenbond in Den Haag, ondanks 
de beroerde economische tijden. 
“Niet alleen om al die honderddui-
zenden begeleiders van sportende 
kinderen te leren hoe je de kans kan 
vergroten dat je spelers prestaties 
neerzetten. Maar vooral om ze, aan 
de hand van uitgebreid onderzoek, 
te laten zien dat je met een positieve 
insteek ervoor zorgt dat veel minder 
kinderen in de puberteit afhaken. 
Nu stopt 70 procent rond z’n veer-
tiende definitief met sporten. Met 
alle maatschappelijke gevolgen van 
dien.” Meer weten? Mailen kan naar 
ewaldvankouwen@xs4all.nl.

Een jeugdspeler na het behalen van het Nederlands kampioenschap 2006.

Gastgezinnen gezocht voor zomervakantie

Crisis extra voelbaar voor 
Europa Kinderhulp
Aalsmeer - Daar waar de huidige 
economische crisis wereldwijd voel-
baar is, geldt dat zeker voor de doel-
groep van Europa Kinderhulp. Eu-
ropa Kinderhulp biedt jaarlijks zo’n 
2000 kinderen uit diverse Europe-
se landen een vakantie aan in Ne-
derland. Het gaat hierbij om kinde-
ren die door allerlei omstandighe-
den niet kunnen opgroeien in een 
‘normale’ gezinssituatie, vaak uit 
achtergestelde gebieden met een 
hoge werkloosheid of uit (voorma-
lig) oorlogsgebied. Juist voor de-
ze kwetsbare kinderen zijn de ge-
volgen van de economische crisis 
extra voelbaar, aangezien zij in tij-

den van economische voorspoed 
al vaak op of onder de armoede-
grens leefden. In veel gevallen bete-
kent dit dat de leefomstandigheden 
van de kinderen nog verder achter-
uit gaan. Om ook in 2009 zoveel mo-
gelijk kinderen de kans te geven om 
een vakantie in Nederland door te 
brengen, zoekt Europa Kinderhulp 
nog gastouders en/of gastgezin-
nen waar kinderen gedurende circa 
tweeënhalve week verblijven. Gast-
ouders en/of gastgezinnen die in-
teresse hebben kunnen vrijblijvend 
informatie aanvragen via de website 
www.europakinderhulp.nl of via te-
lefoonnummer 0297-268775.

Groep 8 had een geweldige schoolreis op Texel.

De Leeuw en Stommeermolen 
open op Nationale Molendag
Aalsmeer - Sinds tientallen jaren 
is het de tweede zaterdag van  mei  
Nationale Molendag. Dit jaar zijn op 
9 en/of 10 mei meer dan 500 molens 
voor het publiek geopend. Op www.
molens.nl valt te zien welke molens 
dat zijn. In Aalsmeer doen aanstaan-
de zaterdag korenmolen De Leeuw 
en de Stommeermolen aan de Mo-
lenvliet mee. Molen De Leeuw werd 
oorspronkelijk als grondzeiler (zon-
der stelling) rond 1720 gebouwd op 
de plaats van het nieuwe gemeen-
tehuis. Op die plaats verving hij een 
zogenaamde standerdmolen, die al 
in 1547 bestond. Bij de bouw van 
het gemeentehuis zijn de vier pe-
nanten van deze voorganger nog 
gevonden. In het tegelwerk van de 
vloer zijn deze penanten nog uitge-
beeld. Door uitbreiding van het dorp 
kreeg deze molen steeds meer last 
van windbelemmering. 
In 1863 werd hij daarom naar de 
Zijdstraat verplaatst en daar op 
een hoge onderbouw gezet, zodat 
de wieken boven de huizen konden 
draaien. In 1650 werd het Stommeer 
drooggemalen door twee vijzelmo-
lens. Toen het meer eenmaal droog 
was gevallen hoefde alleen de ge-
vallen regen en het zogenaamde 
kwelwater (dat is opkomend grond-
water en water wat door de dijken 
lekt) nog weggemalen te worden. 
Omdat één molen dat wel aan bleek 
te kunnen werd de tweede molen 
verkocht en afgebroken. 
De andere molen werd op 4 de-
cember 1919, onder het malen, 
door de bliksem getroffen en ging 
vervolgens brandend en draaiend 

ten onder. Het bestuur van de pol-
der kocht daarop een in 1742 ge-
bouwde vijzelmolen van de Vries-
ekoopsepolder. Deze molen stond 
aan de Drecht, niet ver van Bilder-
dam. Deze molen werd door mo-
lenmaker Boot van Oude-Wetering 
gedemonteerd en per praam naar 
Aalsmeer gebracht. Op de funde-
ring van zijn voorganger is deze mo-
len weer in elkaar gezet. Omdat de-
ze molen veel groter was dan zijn 
verbrandde voorganger moesten 
hierbij wat kunstgrepen worden uit-
gehaald. Hiermee is Aalsmeer wel 
aan de grootste molen van de pro-
vincie Noord-Holland gekomen. Het 
polderpeil van de Stommeerpolder 
ligt thans 5m onder de zeespiegel 
(NAP) en hiermee is dit tevens de 
molen met de grootste opvoerhoog-
te. Op de foto die genomen is van-
af de molentocht valt het hoogtever-
schil goed te zien.
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Grote fles Scone bier voor Jan Kranendonk voor zijn hoge uitgooi.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Jan Kranendonk en Vanessa 
Rösken in de prijzen
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was weer een dartavond bij de dart-
club Poel’s Eye in het dorpshuis van 
Kudelstaart. De zestien speelavon-
den van dit seizoen leverden maar 
liefst twaalf verschillende winnaars 
op. Misschien zou deze avond we-
derom een nieuwe winnaar opleve-
ren. Jan Kranendonk bijvoorbeeld. 
Ondanks een mooie hoge uitgooi 
van 130, eindigend in de dubbe-
le Bull, werd hij het echter niet. Dat 
was uiteraard geen schande. Ook 
meerdere Top Tien spelers wisten 
nog geen speelavond te winnen. Bak 
won dit keer wel, maar dat betrof de 
verliezerronde... Door toedoen van 
Arie van de Eijkel lukte het Gert Jan 
van de Wolf en Floor van Zanten ook 
niet. Arie stond zodoende voor de 
vierde keer dit seizoen in de finale. 
Gerard Klijn zelfs voor de vijfde keer. 
Uiteindelijk zou Gerard voor de vier-
de keer dit seizoen triomferen. Geen 
nieuwe winnaar dus, maar ‘gewoon’ 
Gerard Klijn. Een speelavond win-
nen bij de Poel’s Eye zal echter nooit 
gewoon worden, maar is en blijft 
een prachtige prestatie.
Uitslagen van de winnaarronde van-
af de kwartfinale, waarbij de eerst 
genoemden de winnaars zijn: Ge-
rard Klijn tegen Bas Aupers, John 
Koster tegen J.P. van de Bent, Arie 
van de Eijkel tegen Rene Kruit, Floor 
van Zanten tegen Lex Nijp. Halve fi-
nales; Gerard tegen John, Arie te-
gen Floor. Finale: Gerard tegen Arie. 
Winnaar van de speelavond: Gerard 
Klijn.
De winnaar van de Sconeronde is 
zojuist al verklapt. Voor de derde 
keer op rij won een darter uit het 
dartteam van Bak BV. Elke keer be-
trof het een andere darter, dit keer 
Bak zelf. Uitslagen in de Sconeron-
de vanaf de kwartfinale, waarbij 
de eerst genoemden de winnaars 
zijn: Tom Keijzer tegen Rob Braam, 
Bak tegen Wijnand Kool, Asam Mi-

an tegen Leen van den Berg, Stefan 
Pouw tegen Hans Lok. Halve finale: 
Bak tegen Tom, Stefan tegen Asam. 
Finale: Bak tegen Stefan. Winnaar 
van de Sconeronde: Gerard Bak.
Bak en Stefan kregen een lekkere 
fles Scone bier voor hun prestaties. 
Jan Kranendonk een nog grotere 
fles voor zijn mooie hoge uitgooi. 
Gerard Klijn en Arie van den Eijkel 
kregen prachtige rozen van EZ Flo-
wers. Net als de finalisten bij de da-
mes.

Vanessa in de finale
De dames telden dit seizoen tot nu 
toe acht winnaressen. Marieke van 
Zanten (zes) en Moniek Goeman 
(drie) wonnen het vaakst. Op de af-
gelopen speelavond was lange tijd 
een geheel nieuwe winnares moge-
lijk. Nancy Kapitein en Vanessa Rös-
ken wisten namelijk de halve finale 
te bereiken. Nancy moest Moniek 
echter voorrang verlenen, maar Va-
nessa wist knap Marieke uit de fina-
le te houden. Helaas voor Vanessa 
eindigde haar succesvolle reeks op 
deze avond één wedstrijd te vroeg. 
Zodoende liep Moniek op alle fron-
ten in op Marieke.
Uitslagen vanaf de kwartfinales, 
waarbij de eerst genoemden de 
winnaressen zijn: Marieke van Zan-
ten tegen Leonie, Vanessa Rösken 
tegen Ans Engel, Nancy Kapitein 
tegen Angelique Maarse, Moniek 
Goeman tegen Louise Jurka. Hal-
ve finale: Vanessa tegen Marieke, 
Moniek tegen Nancy. Finale: Mo-
niek tegen Vanessa. Winnares van 
de speelavond; Moniek Goeman.
De hoogste uitgooi van de avond 
was met een worp van 106 voor An-
gelique Maarse.
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 15 mei. De inschrij-
ving sluit om 19.45 uur, deelname 
kost drie euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 mei

AALSMEER
TABA 2 - Aalsmeer 5 12.30 u
Amstelveen 6 - Aalsmeer 8 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A2 – RCH A1 12.00 u

Pupillen
Aalsmeer D2 – Vogelenzang D2 10.00 u
Aalsmeer F1  - VVA/Spartaan F1  9.00 u
Aalsmeer F2 – DCG F4   9.00 u

Dames
Geuz.M’meer DA.1-Aalsmeer DA.1 13.00 u

R.K.A.V.
VVGA 2 - RKAV 2 15.00 u
Roda’23 Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Altius Vet.2 14.00 u

Junioren
RKAV C2 – Buitenveldert MC.1 14.30 u

Pupillen
RKAV D2 – Pancratius D6 11.30 u
RKAV D3 – AFC D12 11.30 u
RKAV E1 – Fortius E1 10.15 u
Nw.Sloten E3 - RKAV E2 10.30 u
RKAV E4 – De Meer E4 11.30 u
RKAV E6 – Concordia E5 11.30 u
De Germaan F1 - RKAV F3  9.30 u
RKAV F4 – Roda’23 F6   9.00 u
Roda’23 F15 - RKAV F6 10.15 u

Meisjes
RKAV MC.1 – CSW MC.1 10.00 u
RKAV MD.1 – Buitenveldert MD.4 10.15 u
AMVJ E4 - RKAV ME.1   9.30 u
Buitenveldert MF.2 - RKAV MF.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Volewijckers E1 - RKDES E1 11.00 u
RKDES E4  - AFC E8   9.30 u
RKDES F2 – Sloterdijk F1 11.00 u
RKDES F4 – Roda’23 F7 11.00 u
RKDES F5 – Roda’23 F 11   9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – DVVA DA.2 11.30 u

RKDES MA.1 – Houten MA.1   9.30 u
RKDES MC.1 – Geuz.M’meer MC.1   9.30 u
Sp.Martinus MC.1 - RKDES MC.2 10.15 u

S.C.W.
Sp.Martinus 2 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – Kon HFC Vet.1  14.30 u
AFC Vet.1 - SCW Vet.2 12.15 u
SCW Vet.3 – GeuzenM’meer Vet.4 14.30 u

Junioren
IJmuiden A1 - SCW A1 14.30 u
Olympia Haarlem B2 - SCW B1 14.30 u
Olympia Haarlem C3 - SCW C1 12.45 u
SCW C2 – VEW C2 10.30 u

Pupillen
Roda’23 D3 - SCW D1 11.00 u
WV-HEDW MD.1 - SCW D2   9.30 u
SCW E2 – Geinburgia E2   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – SIZO/Hillegom (comb) 14.30 u
Roda’23 MD.1 - SCW MD.1 10.15 u
SCW ME.1 – Onze Gazellen E6 10.00 u
Concordia F5 - SCW MF.1 16.00 u

Zondag 10 mei

R.K.A.V.
RKAV 1  - RKDES 1 14.00 u
RKAV 3 – RAP 3 11.30 u
RKAV 6 – Pancratius 7 14.00 u

Junioren
RKAV A2 – Kon.HFC A5 11.30 u
DSS B2 - RKAV B1 13.00 u

Dames
Buitenveldert DA.7 - RKAV DA.1 12.00 u

R.K.D.E.S.
RKAV 1 - RKDES 1 14.00 u
AFC 5 - RKDES 4 11.45 u
ABN AMRO 2 - RKDES 5 14.30 u
RKDES 6 – Roda’23  4 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Roda’23 A5 12.00 u
RKDES B2 – KDO B2 10.00 u
Kon.HFC C5 - RKDES C2   9.30 u
Kon.HFC C8 - RKDES C3   9.30 u

7e Regionale bedrijven beach-
volleybal toernooi in The Beach
Aalsmeer - Ook dit jaar staat het 
regionale bedrijven beachvolleybal 
toernooi op het programma in The 
Beach! Dit sportieve, maar vooral 
gezellige, evenement vindt plaatst 
op de dinsdagavonden in de maan-
den mei en juni. De eerste voorronde 
start op dinsdag 12 mei en de fina-
le avond is op dinsdag 9 juni. In het 
zevende regionale bedrijven beach-
volleybal toernooi strijden net als in 
de voorgaande jaren steeds maxi-
maal achttien bedrijven per avond 
om een plaats op de finaleavond 

op dinsdag 9 juni. Op deze finale-
avond strijden de bedrijven die zich 
tijdens de voorrondes hebben ge-
kwalificeerd voor de hoofdprijs: Een 
geheel georganiseerd beachvolley-
bal toernooi met het hele bedrijf in 
The Beach! De kosten voor deelna-
me aan een van de voorrondes be-
dragen 50 euro per team bestaande 
uit minimaal 4 personen. Deelname 
aan de finaleavond kost  30 euro per 
team. Surf voor meer informatie of 
om in te schrijven naar: www.beach.
nl of mail naar sportief@beach.nl.

VV Aalsmeer A1 vergeet 
te stunten bij kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
trad de A1 van VV Aalsmeer voor 
de laatste keer dit seizoen aan. Er 
stond niets meer op het spel voor 
beide ploegen, al had tegenstander 
Blauw Wit Amsterdam A1 nog wel 
een ongeslagen seizoen te verde-
digen. Thuis zijn zij dit seizoen op-
permachtig gebleken en alle tegen-
standers werden dan ook met ruime 
cijfers aan de kant gezet. 
De Aalsmeerders wilden dit scena-
rio niet ondergaan, maar hadden 
het wel ontzettend moeilijk in de 
eerste helft tegen een fris combine-
rend Blauw Wit. De Amsterdammers 
creëerden een flink aantal kansen 
en wisten er daar ook twee van te 
verzilveren, beiden uit dode spel-
situaties. Aan de andere kant was 
VV Aalsmeer af en toe gevaarlijk op 
de counter, maar meer dan een bal 
op de lat leverde dat niet op. In de 
tweede helft kwam VV Aalsmeer be-
ter voor de dag en kwam de wed-
strijd meer in evenwicht. De linies 
werden meer gesloten gehouden en 
er werd tevens met meer overtui-
ging geduelleerd. 
Naarmate de wedstrijd op zijn eind 
liep, werd de thuisploeg wat gemak-
zuchtig en hing de aansluitingstref-
fer in de lucht. De Aalsmeerders 
hadden echter teveel kansen nodig. 
Een onhoudbaar lijkend schot van 

Paul Verburg uit de tweede lijn werd 
knap uit de kruising gedoken door 
de goede keeper van Blauw Wit. De 
Aalsmeerders hadden vervolgens 
meerdere keren de kans om een 
medespeler alleen voor de keeper 
te zetten, maar de eindpass mist-
te telkens nauwkeurigheid. Lennart 
Eberharter werd de grootste kans 
van de wedstrijd geboden, toen hij 
uit een voorzet vanaf enkele meters 
voor een leeg doel mocht binnen-
schieten, maar hij volleerde jammer-
lijk over de lat. Een inzet van Calvin 
Koster kon eerst nog net tot corner 
verwerkt worden door een Amster-
damse verdediger, maar even later 
bezorgde Koster alsnog zijn ploeg 
de 2-1 en kansen op de gelijkma-
ker volgden. 
Tim Millenaar was onder andere 
dichtbij na een knappe individue-
le actie over de achterlijn, maar het 
mocht allemaal niet baten. De over-
winning voor de Amsterdammers 
was verdiend, maar als je zoveel 
kansen krijgt om minimaal een punt 
te stelen in het laatste kwartier, dan 
ga je toch met een slecht gevoel van 
het veld. 
Desondanks kan de jonge Aalsmeer-
se ploeg trots zijn op de geboden 
weerstand, die geen enkele ande-
re ploeg eerder dit seizoen had kun-
nen bieden in Amsterdam.

Jeugd Tennis kampioenschappen 
weer goed verlopen
Aalsmeer - Op maandag 27, dins-
dag 28, woensdag 29 april en vrij-
dag 1 mei j.l. zijn weer de jaarlijk-
se Aalsmeerse Jeugdtennis Kampi-
oenschappen gespeeld. Van de ten-
nisverenigingen TVK, Tennis2Ten-
nis en All Out hadden 110 jeugdle-
den zich voor dit Aalsmeerse sport-
evenement ingeschreven. Dit keer 
lag de organisatie bij All Out en me-
de dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers kan Aalsmeer terug kijken op 
een geslaagde week.  Ook het weer 
werkte goed mee. Alleen dinsdag-
middag viel er regen, maar gelukkig 
kon men uitwijken naar de tennis-
hal van Herman Demper. Er zijn in 
totaal deze dagen 190 wedstrijden 
gespeeld. In de diverse categorie-
en waren er verrassende winnaars. 
Helaas was het niveauverschil soms 
nog erg groot waardoor er soms 
grote uitslagen op het scorebord 
te zien waren. Toch hebben ook de 
verliezers zich geweldig sportief ge-
dragen, hetgeen een extra compli-
ment waard is. Nieuw dit jaar was 
de strijd om ‘de hardste service’. Veel 
jongens en meiden hebben onder 
leiding van Martijn van Dongen hun 
servicesnelheid gemeten. In elke 
categorie was voor de winnaar een 
cadeaubon van Duo Sport te verdie-
nen. De hardste service (141 kilo-
meter per uur!) werd geslagen door 

Raymond Peereboom. Volgend jaar 
(2010) is de organisatie weer bij TV 
Kudelstaart. 
De einduitslag was:
Jongens enkel 10: 1. Pepijn Versteegh. 2. 
Roy te Paske.
Jongens enkel 12: 1. Stef Korenwinder. 2. 
Nick Korenwinder.
Jongens enkel 14: 1. Jan Bijl. 2. Jan-Joost 
Eveleens.
Jongens enkel 17: 1. Milan Vergoossen. 2. 
Raymond Peereboom.
Meisjes enkel 12: 1. Sterre van Halm. 2. Tes-
sa Rus.
Meisjes enkel 14: 1. Cynthia van de Bijtel. 2. 
Rowana Moenis.
Meisjes enkel 17: 1. Kim van der Zwaard. 2. 
Josine Verburg.
Jongens dubbel 10: 1. Lars Noordam/Jos-
se Broekkamp. 2. Robin van Gelderen/Ma-
no van Veen.
Jongens dubbel 12: 1. Sten Piet/Stef Koren-
winder. 2. Koen van Ederen/Niels Breedvelt.
Jongens dubbel 14: 1. Jan-Joost Eveleens/
Alex Wielart. 2. Patrick Holtman/Marcel van 
de Lagemaat.
Meisjes dubbel 14 : 1. Cynthia van de Bijtel/
Geraldine van Dillewijn. 2. Sterre van Halm/
Tessa Rus.
Meisjes dubbel 17: 1. Anna Meijer/Anne-
mijn van Zijverden. 2. Esmee Plessius/An-
nemijn van Andel. 
Gemengd dubbel 14: 1. Demi van Nispen/
Arthur Bartels. 2. Myrthe Huigsloot/Pascal 
de Groot.

Beach Team Aalsmeer op 
trainingsstage in Turkije
Aalsmeer - Afgelopen maand is 
Beach Team Aalsmeer (BTA) met 
een delegatie van beachvolleybal 
liefhebbers afgereisd voor een trai-
ningsstage van 1 week naar Club 
Kastalia in Turkije. De drie koppels 
van BTA legden in Turkije de laatste 
hand aan de voorbereiding voor het 
komende beachvolleybal seizoen. 
Naast twee keer per dag intensief 
trainen, stonden de spelers van BTA 
ook klaar om trainingen en toernooi-
en te verzorgen voor de grote groep 
enthousiaste beachvolleyballers die 
vanuit The Beach meegereisd wa-
ren naar Turkije. De BTA trainingen 
stonden dagelijks om 07:30 - 09:30 
en 16:00 - 18:00 gepland. Dit zijn 
volgens de spelers prima tijden, om-
dat het midden op de dag erg warm 
was en zij tussen de trainingen wel 
wat rust konden gebruiken. Naast 
de trainingen onder leiding van Ri-
chard de Kogel hebben de koppels 
van BTA ook oefenwedstrijden ge-
speeld tegen het Duitse koppel Pol-
te / Schoen. Dit koppel eindigde een 
aantal jaar geleden nog als 4e op 
het WK beachvolleybal. 
De resultaten van de drie teams lie-
pen enigszins uiteen, maar voor ie-
dereen was het een goede erva-
ring en voor het publiek een leu-
ke attractie op het strand in Turkije. 
Naast de eigen trainingen hebben 
de spelers van BTA de meegereisde  
beachvolleyballers van The Beach 

training gegeven. Iedere dag tussen 
10:00 en 12:00 was deze groep goed 
vertegenwoordig en uitermate fa-
natiek tijdens deze vroege ochtend-
trainingen. 
Verder speelden deze beachvol-
leyballers diverse toernooien op 
de velden bij Club Kastalia. Bui-
ten het beachvolleybal was er ge-
noeg tijd voor ontspanning in de 
vorm van zwemmen, waterpolo, vis-
sen, tafeltennis, voetvolley, deelna-
me aan een musical, een optreden 
in de Kastalia discotheek en last but 
not least; lekker eten!  De eigenaren 
van Club Kastalia waren zeer onder 
de indruk van de verrichtingen van 
Beach Team Aalsmeer en hebben 
kennen gegeven dat zij BTA graag 
willen sponsoren.  Aan het einde 
van de week resulteerde dit in het 
tekenen van een sponsorovereen-
komst tussen BTA en Club Kastalia! 
De teams van BTA hebben vanaf nu 
een uiteenlopend programma. Het 
team Spijkers-vandeSande zitten 
deze week in Shanghai. Het kop-
pel Mopman-Vismans spelen vol-
gende week in Gran Canaria en het 
koppel Daalmeijer-vanderOutenaar 
hebben de komende weken een iets 
langere voorbereiding in Nederland. 
Het eerste toernooi waar alle drie de 
teams van BTA uitkomen is eind mei 
in Myslowice (Polen). Volg de ver-
richtingen van de teams op www.
beachteamaalsmeer.nl.

Het duo Vissie en Buijs wist het laatste maandtoernooi te winnen.

Duo Vissie en Buijs wint 
laatste Beachmaandtoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zondag werd 
er in The Beach het laatste indoor 
maandtoernooi voor het zomersei-
zoen gespeeld. Deze zondag werd 
er in verschillende categorieën ge-
streden om de prijzen die beschik-
baar werden gesteld door de toer-
nooisponsoren Savannah Cider en 
Waterdrinker uit Aalsmeer. In de ca-
tegorie 2x2 hoog, die in de ochtend 
en begin van de middag werd ge-
speeld ging de titel bij de vrouwen 
naar het duo de Mama’s. 
Bij de mannen in dezelfde catego-
rie ging deze titel nipt na een span-
nende ontknoping naar het duo Vis-
sie/Buijs. Het 4x4 toernooi dat in de 
middag vanaf 12.00 uur afgewerkt 
werd, stond vooral in het teken van 
de afterparty van de reis naar Club 
Kastalia van afgelopen maand. Al-
le deelnemers van deze trainingsta-
ge in Turkije namen deel aan dit 4x4 
toernooi. 
Na het spelen van drie poules ging 
de overwinning in de Fun poule naar 
het team van Hamam. Bij de future 
poule trok aan het langste eind. En 
bij de Pro poule waren het de ou-

de bekende Opa’s die de zegekar 
bereden na een zeer spannende en 
aantrekkelijke finale tegen de ka-
nonnen. Aan het einde van de mid-
dag was het de beurt aan de laat-
ste categorie, oftewel de 2x2 laag. 
Dit maal was het niveau zeer gelijk-
waardig en werden er hele leuke en 
spannende potjes gespeeld. Uitein-
delijk stonden er twee teams in de 
finale tegenover elkaar die tot dat 
moment beiden nog niks verloren 
hadden. 
Martijn en Martine trokken in deze 
finale met zeer goed tactisch geva-
rieerd spel aan het langste eind en 
wonnen het toernooi ten koste van 
Frans en Mischa. Vanaf een uur of 
18.00 zat de sfeer er volledig in tij-
dens de afterparty van de reis naar 
Club Kastalia. Er werden foto’s be-
keken en herinneringen opgehaald 
van de geslaagde trainingsstage in 
Turkije. 
Na de zomer zullen de maandtoer-
nooien in The Beach weer hun ver-
volg krijgen. Het eerstvolgende in-
door beachvolleybal toernooi zal 
plaatsvinden op 4 oktober!

Karter Kay superieur van 
start tot finish
Aalsmeer - Dit weekend vond op 
het circuit Erftlandring in het Duit-
se Kerpen de derde serie wedstrij-
den plaats om het open Nederlands 
kampioenschap Rotax Max. De 
wedstrijd kende een volledig volge-
boekt deelnemersveld van 36 rijders 
in de verschillende klasses en het 
beloofde een spannend weekend te 
worden met veel strijd om de toppo-
sities met name bij de RotaxMax ju-
nioren en senioren. In de juniorklas-
se was een van de rijders de 14-jari-
ge Kay van Kemenade uit Aalsmeer. 
Het veelbelovend karttalent had een 
droomweekend. 
Vanaf de eerste trainingen vrijdag 
ging het super. Ook zondagmor-
gen tijdens de warm-up had Kay 
een goed gevoel en wist bij de kwa-
lificatie de snelste tijd op het sco-
rebord te zetten zodat hij van po-
le-position mocht starten in de eer-
ste manche. De race verliep even-
eens vlekkeloos. “Ik heb geen kart 

voor me gezien”, aldus Kay in een 
reactie. Ook in de tweede en laatste 
manche had het 14-jarige talent een 
superstart een reed zich direct los 
van zijn achtervolgers. Kay: “Ik heb 
heerlijk gereden en een fantastisch 
raceweekend gehad.  Ik ben blij met 
mijn team en we hebben het alle-
maal fantastisch gedaan dit week-
end. Bij de junioren eindigden ook 
mijn teammaatjes Tim Struylaart en 
Dave Blom in de top 5 en bij de se-
nioren wisten mijn teamgenoten 
Ramon Rietveld, Jack Swinkels en 
Bastian Hummel een podiumplaats 
te veroveren.” 
Over 3 weken is de vierde wedstrijd 
om het Nederlands Kampioen-
schap in Berghem en direct daar-
na vertrekken de karters met de in-
ternationale rijders naar Italië voor 
de tweede wedstrijd van het Euro-
peesch kampioenschap. Kijk eens 
op www.racingkay.nl voor meer in-
formatie en foto’s.
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Waterpolocompetitie
Afsluiting seizoen Oceanus
Aalsmeer - In het laatste weekend 
van de waterpolocompetitie moes-
ten er totaal elf Oceanus teams spe-
len om de competitie af te sluiten. 
Heren 1 moest als één van de wei-
nige teams uit spelen. Zij moch-
ten naar AZ&PC uit Amersfoort. 
Hier bleek de nummer twee te sterk 
voor de mannen uit Aalsmeer. Met 
een 14-5 nederlaag keerde zij terug 
naar Aalsmeer. Heren 2 wist met ge-
mak te winnen van de hekkenslui-
ter uit hun competitie. Met 11-3 be-
haalde zij de overwinning. Dit heren 
team is met 13 punten voorsprong 
kampioen geworden en promove-
ren nu naar de tweede klasse in het 
District. Voor Heren 3 wachtte nog 
een belangrijke wedstrijd. Voor hun 
stond de promotie kans nog open, 
maar daarvoor moest nog wel een 
wedstrijd gewonnen worden. Tegen 
’t Y uit Amsterdam bleken zij duide-
lijk sterker en sneller. Met 18-2 op 
het scorebord werd de wedstrijd ge-
wonnen. Hierdoor eindigen zij twee-
de in hun competitie en promove-
ren naar de eerste klasse Kring. He-
ren 4 mocht in het laatste weekend 
ook nog aantreden tegen de num-
mer 1, De Otters uit Bussum. Deze 
wedstrijd werd met 11-4 afgesloten 
in het voordeel van De Otters. Het 
eerste dames team van Oceanus is 
al enige tijd kampioen en zijn onge-
slagen in de competitie. Ook deze 
laatste wedstrijd kon makkelijk ge-
wonnen worden. De dames van ’t Y 
waren op bezoek in Aalsmeer. Ech-
ter wegens een bezettingsprobleem 
waren deze dames met één zwem-
mer te weinig. Oceanus was zo 
sportief om zelf ook met een speel-
ster minder te spelen. Voor de uit-

slag maakte dit weinig uit. Het sei-
zoen werd met 24-1 voor deze kam-
pioenen afgesloten. Volgend jaar 
spelen deze dames in de tweede 
klasse District. Dames 2 had het iets 
zwaarder dan dames 1. Zij mochten 
op bezoek bij de Waterwolf in Am-
sterdam. Hier bleek de Waterwolf 
net een maatje te groot voor Ocea-
nus. Zij keerden ook terug met 10-
3 verlies.

Jeugd
Na het kampioenschap vorige week 
van Heren Jeugd moest het seizoen 
alleen nog uitgespeeld worden. Af-
gelopen zaterdag mocht dit team 
naar Nieuwegein om tegen Aquarijn 
te spelen. Met aanvulling vanuit een 
jonger team wisten deze jongens 
alsnog te winnen met 2-19. Jon-
gens onder 17A wisten in eigenbad 
helaas niet te winnen van de Dol-
fijn uit Amsterdam. Bij het eindsig-
naal stond 5-11 op het scorebord. 
Jongens onder de 15 wisten in ei-
gen bad wel te winnen. Tegen SG 
Amersfoort behaalde zij een 11-4 
overwinning. Bij Gemengd onder de 
15 ging het al net zo goed. Zij be-
haalde een 9-5 overwinning op de 
Dolfijn. Als allerlaatste nog het jong-
ste team van Oceanus. Onder de 11 
wisten zaterdag de dag te openen 
door te winnen van De Robben met 
11-8. Al met al is het een sportief en 
succesvol jaar geweest voor Ocea-
nus. In totaal zijn vier teams kampi-
oen geworden, drie teams promove-
ren en één team speelt de kwalifi-
catie ronden voor het NK. Meer in-
formatie over de teams en competi-
ties is te vinden op www.zsc-ocea-
nus.nl. 

Startbewijzen voor Dam 
tot Damloop met AVA
Aalsmeer - Zaterdag 19 en zondag 
20 september vindt de vijfentwintig-
ste editie van de Dam tot Damloop 
plaats. De officiële inschrijving voor 
de zondag van de Dam tot Damloop, 
de grootste en gezelligste lange af-
stand loop in de omgeving van Am-
sterdam, was binnen drie dagen ge-
sloten.  In totaal hebben zich al meer 
dan 60.000 mensen ingeschreven 
voor deze loop die daarmee een van 
de allergrootste sportevenemen-
ten ter wereld is.  Het parkoers van 
de 16 kilometer (10 Engelse Mijlen) 
Dam tot Dam loop start vanaf het 
Centraal Station in Amsterdam en 
loopt via de IJ-tunnel naar het ge-
zellige Amsterdam Noord waarna de 
conditie getest wordt in het lande-
lijk gebied tot aan Zaandam.  Een-
maal in Zaandam aangekomen zul-
len de toeschouwers  door hun zang 
en aanmoedigingen ervoor zorgen 
dat je vleugels krijgt die je naar de 
finish brengen, voor meer info zie: 
www.damloop.nl Atletiek Vereniging 
Aalsmeer (AVA) kan door haar spe-
ciale relatie met de organisatie van 
de Dam tot Damloop nog tot 1 ju-
ni mensen inschrijven voor deze ge-
weldige loop. Mocht je nog zin heb-
ben om onder goede begeleiding 

met een gezellig team te werken 
aan je conditie met als gezamen-
lijk doel het lopen van de Dam tot 
Dam loop dan ben je van harte wel-
kom. AVA biedt startnummers voor 
de Dam tot Damloop aan in com-
binatie met een op deze loop afge-
stemde training.  De startnummers 
geven toegang tot een van de eer-
ste startvakken, net na de wedstrijd-
lopers en voor alle trim en business 
lopers.  Hierdoor kun je rustig, in je 
eigen ritme, lopen.  De trainingen 
die AVA vanaf  1 juni tot de Dam tot 
Damloop verzorgt zijn een combina-
tie van baantrainingen om de tech-
niek en het uithoudingsvermogen te 
verbeteren en trainingen in het Am-
sterdamse bos waar, met name tij-
dens de zondag-ochtend-training, 
de nadruk zal liggen op het uithou-
dingsvermogen (het zogenaamde 
kilometers maken).  De kosten van 
een startnummer en de trainingen 
van juni tot en met september be-
dragen 85 euro.  Heb je zin om sa-
men met anderen de uitdaging aan 
te gaan? Geef je dan voor maandag 
25 mei op via: info@avaalsmeer.nl. 
Voor vragen kan ’s avonds gebeld 
worden naar Dirk Spaargaren: 0297 
342434.

Teamcaptain Henk van Leeuwen 
zorgde met een overwinning ervoor 
dat AAS 3 niet degradeerde.

AAS 3 handhaaft zich op 
het nippertje
Aalsmeer - Het derde team van 
schaakclub AAS heeft zich dank-
zij een 5,5 – 2,5 overwinning op Bo-
degraven 1 gehandhaafd in de eer-
ste klasse van de regionale (Leid-
se) schaakbond. Deze overwinning 
heeft AAS 3 een matchpunt meer 
opgeleverd dan Leiderdorp 3 wat 
de tweede degradant in deze klas-
se is, naast Daniel Noteboom 1. On-
danks wat er op het spel stond werd 
de wedstrijd in ontspannen sfeer 
gespeeld. Op zeven borden, want 
Paul Karis had vooruit gespeeld en 
gewonnen, waardoor de Azen met 
een voorsprong begonnen. Nico 
van Ruiten speelde een prima par-
tij en leek de partij in een konings-
aanval te gaan beslissen. Een vrije 
a-pion zorgde ervoor dat de koning 
van Nico gebonden was aan het te-
genhouden daarvan zodat hij net 
niet kon voorkomen dat alle pion-
nen werden geruild waarna er tot 
remise werd besloten. Sipco Schim-
mel had zijn stelling wat moeten 
verzwakken om het initiatief te pak-
ken en gebruikte dit om zijn stuk-
ken in de richting van de zwarte ko-
ning te manoeuvreren maar de stel-
ling was allesbehalve duidelijk. Sip-
co bood een remise aan, wat werd 
geaccepteerd. 
Bob controleerde de stelling en 
wist de partij fraai uit te maken. KW 
Spaargaren moest net na de ope-
ning het loperpaar geven waardoor 
zijn koningsstelling over de lan-
ge diagonaal kwetsbaar werd. Hij 
wist net aan te voorkomen dat hij 
mat ging door dameruil af te dwin-
gen. Het nadeel daarvan was dat het 
eindspel met het loperpaar tegen en 
wat pion zwaktes ook niet erg pret-
tig was. Wit leek de partij op de da-
mevleugel te beslissen maar daar 
was nog de enige schwindel die KW 
in de stelling had gevlochten. Ineens 
stond er een eindspel met ongelijke 
lopers op het bord wat niet meer te 
winnen was en een extra half punt 
voor KW. Richard Piller haalde de 
match binnen in een goede partij. 
Richard moest nog wel zijn koning 
de zwarte stelling binnenloodsen 
maar met gepointeerd spel kreeg hij 
dit voor elkaar waarna het punt bin-
nen was. Henk van Leeuwen maak-
te de score compleet in een partij 
waarin de kansen steeds keerden. 
Hij leek erg goed uit de opening te 
komen waarin er enkele zwaktes in 
de witte stelling waren ontstaan, 
daar bovenop had Henk ook het 
loperpaar. Wit ging stug verdedi-
gen en Henk liet zijn voordeel lang-
zaam maar zeker glippen, waarna 
het eindspel niet best leek. Een fou-
te torenruil zorgde ervoor dat Henk 
weer terug kwam in de partij. In het 

lopereindspel wist hij de zwakke pi-
on op e5 te veroveren waarna hij in-
eens goede winstkansen kreeg. Via 
wat zetdwang motieven wist hij nog 
wat pionnen te veroveren waar-
na de witspeler de handdoek in 
de ring gooide. Met twee overwin-
ningen in de laatste twee matches 
heeft AAS 3 door een sterke eind-
sprint zich gehandhaafd in de eer-
ste klasse. Topscoorder in dit team 
werd Paul Karis met de sterke sco-
re van 6 uit 7, gevolgd door Bob Feis 
met 4 uit 7. KW Spaargaren en Ri-
chard Piller haalden 50% met 3 uit 
6.Het vierde snelschaaktoernooi 
van het seizoen zag erg veel strijd. 
Redmar Damsma en Willem Moene 
waren daarbij het best in vorm en 
gingen onderling beslissen wie dit 
toernooi op zijn naam ging schrij-
ven. Nadat de kruitdampen waren 
opgetrokken bleek dat Redmar 14 
punten uit 18 partijen had gehaald, 
waar Willem met 13 punten met de 
tweede plaats genoegen moest ne-
men. Het middenveld werd gevormd 
door AJ Keessen (11,5 punt), Jasper 
van Eijk (10) en Willem Hensbergen 
(9,5). Bob Feis en Henk Noordhoek 
konden dat tempo niet bijbenen 
en bleven steken op respectievelijk 
7,5 en 6,5 punt. Henk van Leeuwen 
wist net een puntje voor te blijven 
op Berry van Leur (5 vs. 4 punten) 
in de strijd voor de rode lantaarn. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in De Binding in de Zijd-
straat 53. Training en les wordt ge-
geven van 19.00 tot 20.00 uur, daar-
na volgt de competitie tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
tel. 0297-324459 of Henk Noord-
hoek, tel. 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org

Postduiven P.V. De Telegraaf
Cees van Vliet laat zijn 
concurrenten sidderen
Aalsmeer - Op vrijdagavond 1 mei 
werden bij P.V. De Telegraaf 491 
duiven ingekorfd voor de wedvlucht 
Peronne. Zaterdagmorgen om 11.10 
uur gingen ze op de vleugels, zo-
als dat zo mooi heet. Het werd weer 
eens een ouderwetse Cees van Vliet 
show. Met de prijzen 1, 2 en 3 liet hij 
de concurrentie sidderen. Maar een 
schrale troost voor hen was dat de 
consumpties prima smaakten. Aan 
de bar je heb je ook uitblinkers.
De volledige uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Leeuwen-v. 
Grieken. 3. G. v.d. Bergen. 4. Comb. v. 
Ackooy. 5. A. v.d. Wie. 6. J. v. Duren. 

7. M. de Block. 8. Comb. Wiersma en 
zn. 9. J. Vijfhuizen. 10. J. Kluinhaar 
en dr. 11. D. Baars. 12. Th. v.d. Wie. 
13. J. v. Dijk. 14. S. Vonk. 15. J. v. Ac-
kooy. 16. B. de Groot. 17. P. v.d. Mey-
den. 18. H. Spaargaren.

Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 2210 pnt
2. Oerlemans Confectie 2161 pnt
3. A.A. Sloopwerken 2134 pnt
4. Bosman Kassenbouw 1963 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet 1947 pnt
Komend weekend de eerste dubbel-
vlucht van het seizoen. Te weten Ab-
lis en Nijvel. 

Voetbalcompetitie
VV Aalsmeer verliest derby 
van SCW met 2-1
Aalsmeer - Aalsmeer moest win-
nen van SCW en Overbos moest 
punten verliezen van Roda ’23. Dat 
was het uitgangspunt van 2 mei. 
Maar er gebeurde geen van beiden. 
Aalsmeer verloor en Overbos won. 
Zo werd Overbos kampioen in de-
ze afdeling. 
Het zag er in het begin goed uit voor 
Aalsmeer met Furgel Cairo en Ilker 
Yildiz weer in de basis. Beter dan 
SCW dat het van een stevig por-
tie werklust moest hebben. Waar 
Aalsmeer de opbouw van achteruit 
naar de spitsen probeerde te ver-
zorgen, zocht SCW met lange bal-
len van achteruit de spitsen Ammer-
laan en Van Straalen. De eerste kans 
kreeg Aalsmeer toen Ilker Yildiz zich 
goed vrij speelde en Ali Keles goed 
bediende. Diens schot ging rake-
lings naast. 
Een vrije trap in de negende mi-
nuut van Burak Sitil ging langs de 
muur, maar ook net naast de paal. 
Aalsmeer hield de druk erop. Fur-
gel Cairo bracht in de negentiende 
minuut uit een scrimmage de ver-
diende 0-1 op het scorebord. SCW 
stelde hier weinig tegenover. Enke-
le verre trappen werden door René 
Jonker onschadelijk gemaakt. Het 
eerste gevaar voor het Aalsmeer 
doel was in de zesentwintigste mi-
nuut toen uit een voorzet van Mi-
chiel v.d. Heuvel Vincent Ammerlaan 
net naast kopte. 
De ommekeer in de wedstrijd kwam 
na een half uur spelen toen Robert 
Batenburg van Aalsmeer uit een on-
overzichtelijke situatie direct rood 
kreeg van scheidsrecht A. v.d. Kor-
put. Met tien man zocht Aalsmeer 
toch de aanval en was voor het doel 
gevaarlijker dan SCW. Het kostte 
meer kracht en het echte rondspe-
len was niet meer mogelijk. Een uit-
val van Milton Cooman net voor rust 
bracht geen verandering. Hij wist 
wel drie man weg te spelen, maar 
zag zijn schot daarna in handen van 
de keeper verdwijnen. Een misver-
stand tussen René Jonker en Sergio 
Pregers tot slot was het laatste ge-
vaarlijke moment van SCW voor het 
rustsignaal. 
De tweede helft was nog maar 1 mi-
nuut oud toen Dion Bogaard zich 
verstapte en geblesseerd het veld 

moest verlaten. Dirk Jan v.d. Meer 
werd zijn vervanger. Aalsmeer bleef 
ook in de tweede helft jagen op het 
tweede doelpunt. Die kans kregen 
ze toen Milton Cooman aan zijn 
shirtje onderuit werd getrokken. 
Zijn strafschop was te zacht om Je-
roen Pothuis te verrassen. 
Nog in dezelfde minuut werd Ilker 
Yildiz zwaar getorpedeerd in het 
strafschop gebied. Toen iedereen de 
bal weer op de stip verwachtte liet 
v.d. Korput onaangedaan de wed-
strijd doorspelen. De moed ontbrak 
om weer een strafschop toe te ken-
nen. Het duurde drie minuten voor-
dat de spits weer was opgelapt en 
het speld werd hervat. 
SCW probeerde het spel te for-
ceren, maar de techniek ontbrak 
om gevaarlijk te worden voor het 
Aalsmeerse doel. In de zeventigste 
minuut werd het gevaarlijke schot 
van Ilker Yildiz door de keeper ge-
keerd en twee minuten later zag Ali 
Keles zijn schot over het doel ver-
dwijnen. Een misverstand in de 
tachtigste minuut hielp SCW aan de 
1-1. Timo Rijsterborgh veranderde 
een aangeschoten bal met het hoofd 
van richting en keeper René Jonker 
was kansloos. Aalsmeer begon de 1 
man minder te voelen en moest zich 
meer en meer terugtrekken. Een uit-
val van Aalsmeer in de vijfentachtig-
ste minuut werd door Furgel Cairo 
op de paal gekopt en in de rebound 
was het Marc van Straalen die de 
uitgespeelde kans verzilverde, 2-1. 
Aalsmeer zat er door heen en wist 
dat de kansen verkeken waren. Het 
kon niet meer aanzetten voor gelijk 
spel, wat naar later bleek ook niet 
voldoende was voor een kampioen-
schap. 
Zo ging de winst naar SCW en moet 
Aalsmeer in de nacompetitie gaan 
uitmaken wie er eventueel nog pro-
moveert naar de tweede klasse. De 
tegenstanders zijn nog niet bekend, 
maar zeker is dat het nog een druk 
maandje wordt voor de spelers van 
VV Aalsmeer. 
Voor meer informatie kan geke-
ken worden op www.vvaalsmeer.nl. 
Stand: Overbos 22-50, Aalsmeer 22-
46 en Vlug en Vaardig 22-44. 

Jack van Muijden

NK zwemploeg Oceanus 
groeit maar door
Aalsmeer - Een limietwedstrijd ge-
bruik je natuurlijk om limieten te 
zwemmen. Een aantal zwemmers 
van Oceanus nam die opdracht se-
rieus en haalde of verbeterde dan 
ook zijn of haar tijd. Voor Fernan-
do Moolhuijsen en Wessel de Jong 
(beiden 200 vrij) en Joeri Berends 
(100 school) betekenen de limieten 
die ze nu haalden dat ze gaan de-
buteren op het NK Junioren in ju-
ni in Amsterdam. Robin Pagano Mi-
rani haalde de limiet op de 200 rug, 
Maxime van den Heuvel de 100 vlin-
der en de 200 vrij. Zij waren ook de-
ze winter al van de partij. Donald 

Hillibregt zwom de 200 school bin-
nen de NK limiettijd, waardoor hij 
op dat nummer mag starten in Eind-
hoven bij de NK senioren en jeugd. 
Robert Rohaan bedwong de limiet 
voor de NK sprint op de 50 meter 
vrijeslag, evenals Laura Badoux op 
de 50 school. Wat verder opviel wa-
ren de tijdsverbeteringen van Vin-
cent Moolhuijsen op de 200 wis-
sel (2.23.36) en 200 vrij (2.01.74), de 
400 vrij tijd van Nikki van der Hoorn 
(4.38.72), de 200 wissel van Chan-
tal Grove (2.36.82) en de 100 vrij van 
Eva van der Born (1.10.88) en Kelsey 
Gielen (1.05.51). In totaal werden

Joeri Berends Wessel de Jong

Veel jeugd bij tijdrit VZOD
Kudelstaart - Het wielerseizoen is 
alweer een tijdje bezig en zoals elk 
jaar organiseert de fietscommissie 
van STG VZOD een viertal tijdritten. 
Donderdag 23 april stond de eerste 
tijdrit op het programma. Dit keer 
eens niet het bekende rondje bij 
Woubrugge, maar nu dichter bij huis 
op het besloten parcours van UWTC 
in Uithoorn. Voor de meeste oude-
ren was dit even wennen, voor de 
jeugd die hier al drie keer een fiets-
training had gehad, was het rondje 
al een stuk bekender. 
Als eersten gingen de ouderen van 
start voor een tijdrit van 7 kilome-
ter ofwel zes ronden volle bak rij-
den. Net als vorig jaar bleken Mark 
van der Broek en Jordy Buskermo-
len een klasse apart, waarbij Jordy 
net iets sneller reed. Met een ge-
middelde van 40 kilometer per uur 
reed hij de snelste tijd. 
Opvallende derde werd nieuwkomer 
Kees van Dok met kort daarachter 
Mike Blom en Jan-Willem Hansen. 
Eric Aarsen, die erg snel van start 
ging, moest duidelijk nog even le-
ren om de krachten goed te verde-
len en eindigde net achter Eric On-
derdelinden. Gerard Kamperman en 
Jan-Willem Verkerk completeerden 
het stel. Bij de dames reed Jojan-
neke Kort de snelste tijd, op de voet 
gevolgd door Michelle Buskermo-
len. Van de tweede serie rijders die 
daarna op de baan kwamen, jeugd 
en ouders die dit jaar voor het eerst 
fietsen, hadden de meesten nog 
nooit een tijdrit gereden. Om de 15 
seconde werd er gestart voor een rit 
over 3,5 kilometer. Bart Straathof liet 
zien dat hij bij een volgende tijdrit zo 
bij de senioren kan meerijden. Met 

een gemiddelde van 34 kilometer 
per uur reed hij de snelste tijd, op 
de voet gevolgd door Rosanne Ap-
pelman. Zeer kort daarachter zaten 
Maud Berk en Anneloes Hansen. 
Evelien Hooijman was de volgen-
de in tijd met vervolgens Pien Berk, 
Annemarie Hansen, Lotte Spaarga-
ren en Jerry Schuurman daar ach-
ter aan. Allemaal met zeer redelijke 
tijden. Voor Jerry was het de eerste 
keer dat hij met clickpedalen reed 
en dat ging letterlijk met vallen en 
opstaan. Niet zozeer tijdens het rij-
den, maar wel als hij even stilstond. 
Zijn humeur had er niet onder te lij-
den. Dat fietsen met schoenen die 
aan je trappers vastzitten, gaat ze-
ker weten goed komen. Bij de oude-
ren die meereden, was Huug Berk 
duidelijk de snelste gevolgd door 
Peter Hooijman, Renate Kamper-
man en Bert Schuurman. Opvallend 
was dat Peter precies dezelfde tijd 
reed als dochter Evelien en dat op 
een geleende fiets met clickscha-
keling. Elke ronde leek het wel of hij 
zwaarder ging trappen en de brug 
in het parcours kon hij in de laat-
ste ronde bijna niet meer op fietsen. 
Later bleek dat hij steeds zwaar-
der en zwaarder had geschakeld 
en nog niet wist hoe hij terug moest 
schakelen! Zo wordt een lichte hel-
ling een steile klim! Al met al was 
het een leuke tijdrit en voor mees-
te deelnemers een nieuwe ervaring. 
De volgende tijdrit staat gepland op 
donderdag 14 mei en waarschijn-
lijk wordt deze gewoon weer gere-
den op het parcours bij Woubrug-
ge. Voor de uitslagen en foto’s  van 
de tijdrit kan gekeken worden op:   
www.stgvzod.nl

Reünie midgetgolfclub gezellig
Aalsmeer - Na flink wat zoek- en 
regelwerk kon zondag 26 april een 
reünie van de midgetgolfclub aan 
de Beethovenlaan worden gehou-
den. Flink wat ex-leden konden 
worden terug gevonden en had-
den aangegeven het erg leuk te 
vinden om weer eens een balle-
tje te slaan en daarbij herinnerin-
gen aan vroeger op te halen. Beslo-
ten was om een wedstrijd over twee 
ronden te spelen met bijbehoren-
de prijzen voor de winnaars. Er werd 
gespeeld in twee poules: leden en 
ex-leden.  De eerste ronde moest 
met lichte regen worden gespeeld, 
maar hierna werd het toch nog heel 
mooi weer en droogden de banen 
op. Bij de leden ging Henk Slink er 
met de overwinning van door. Met 
rondescores van 33 en 30 kwam hij 
op een eindtotaal van 63, onhaal-
baar voor de 15 andere deelnemers 
in de leden-poule. Henk Buskermo-
len eindigde als tweede met 36 en 
30. Geert Penne won de poedelprijs 
met een rondje 62 en een rondje 50.  
Bij de ex-leden werd zeer wisselend 
gepresteerd. Een deel van de ex-le-
den had zijn ballen en stick inmid-
dels niet meer en leende het nodige 
materiaal van medespelers. Opval-
lend goede resultaten en opvallend 
slechte resultaten wisselden elkaar 
in razend tempo af, waarbij zeker 
niet altijd het materiaal de schuld 
kon krijgen. De ‘midgetgolf-kunde’ 

was bij een deel van de deelnemers 
tot een bedenkelijk niveau afgezakt, 
maar de sfeer leed daar zeker niet 
onder.  De poule van ex-leden tel-
de 34 deelnemers en zodoende wa-
ren daar 6 prijzen beschikbaar. Win-
naar in deze poule werd Paul v.d. 
Plas met een erg goede score van 
65 (32 en 33) over twee ronden. Zou 
hij stiekem geoefend hebben? Luc 
van Pelt werd tweede met 35 en 32. 
Theo van Munster eindigde op de 
derde plaats met 38 en 34. Op een 
gedeelde vierde plaats eindigden 
Robbert van der Laan met 37 en 37 
en Bert Imthorn met 35 en 39. Bij de 
ex-leden ging Babette Imthorn zeer 
tevreden met de poedel naar huis 
na de twee rondes in 114 slagen te 
hebben afgerond. Dankzij een klei-
ne loterij konden enkele deelne-
mers nog blij naar huis met een bos-
je bloemen of een vogelhuisje. Met 
daarbij ook dank aan C1000 Kos-
ter voor de ter beschikking gestelde 
kaas en worst.  Terug gekeken kan 
worden op een goed georganiseerd 
en heel geslaagd toernooi en er zijn 
al stemmen opgegaan om elk jaar 
zo’n soort toernooi te houden. Mis-
schien met een dan nog veel gro-
ter deelnemersveld. Wordt onge-
twijfeld vervolgd. Op 24 mei worden 
de Aalsmeerse Kampioenschappen 
weer gespeeld aan de Beethoven-
laan. Iedereen die mee wil doen, is 
van harte welkom.  
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Kruisfinales handbal
Mannen FIQAS Aalsmeer 
slaan eerste slag in Emmen 
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben goede zaken ge-
daan in de eerste van de twee kruis-
finales: in Emmen werd met 35-29 
van E&O gewonnen en zo lijkt een 
plaats in de finale om de landsti-
tel al aardig in zicht te komen. In 
de andere kruisfinale won Euro-
tech/Bevo overigens verrassend 
van Kras/Volendam. Het ging zon-
dagmiddag in de sfeervolle Drent-
se sporthal (waar ook een flink aan-
tal Aalsmeerse supporters aanwezig 
was) echter niet meteen goed, want 
in de beginfase was het spel van de 
Aalsmeerders nog wat nerveus en 
slordig: er werd niet scherp gescho-
ten en een paar keer op rij balver-
lies geleden. Het leverde E&O een 
4-1 voorsprong op na vier minuten. 
Daarna stelde FIQAS Aalsmeer or-
de op zaken. Door Wai Wong, Jef-
frey Boomhouwer, Mark Roest en 
een knappe actie van Jarcha van 
Dijk werd de stand gelijk getrok-
ken: 6-6, waarna de Aalsmeerders 
de leiding in de wedstrijd overna-
men en die niet meer afstonden. 
De 11-8 voorsprong werd nog één 
keer door E&O teruggebracht tot 
een verschil van één: 12-11. Daar-
na zorgde Wai Wong en vooral Luuk 
Obbens - met drie fraaie doelpunten 
op rij zoals alleen hij die kan maken 
- voor een ruimere marge bij rust: 
16-11 in Aalsmeers voordeel. Het 
eerste kwartier in de tweede helft 
bouwde FIQAS Aalsmeer die voor-
sprong gestadig verder uit. Er werd 
hard gewerkt in de verdediging om 
de schutters van E&O op afstand te 
houden en dat lukte. En aanvallend 
hadden de Aalsmeerders meer tem-
po en afwisseling in het spel. Mark 
Roest was opnieuw lekker op schot, 
Jeffrey Boomhouwer kon scoren 
vanuit de linkerhoek én uit een snel-
le break en Serge Rink was alert aan 
de cirkel. Het leverde een maxima-
le voorsprong op van negen punten: 
30-21. E&O gaf zich echter nog niet 
gewonnen en probeerde het ver-
schil te verkleinen. Door een paar 
fraaie stops van Bart van Huisstede 
en opnieuw een serie van drie fraaie 
doelpunten van Luuk Obbens kwa-
men ze echter niet dichterbij dan vijf 
punten en werd de wedstrijd uit-
eindelijk door FIQAS Aalsmeer ge-
wonnen met 35-29. Deze marge van 
zes doelpunten lijkt genoeg voor de 

thuiswedstrijd van aanstaande zon-
dag 10 mei. FIQAS Aalsmeer zal dan 
proberen om zich voor het eerst 
sinds 2004 weer te plaatsen voor de 
finale om de landstitel. Aanstaan-
de zondag 10 mei speelt Aalsmeer 
de tweede en beslissende kruisfi-
nale tegen E&O. Afgelopen zondag 
werd in Emmen met 35-29 gewon-
nen, dus de mannen hebben al een 
goede eerste stap gezet richting de 
best-of-three, waaraan ze in 2004 
voor het laatst deelnamen (en won-
nen!). Maar ondat E&O beslist geen 
ploeg is om te onderschatten, wordt 
toch een bijzonder spannende wed-
strijd verwacht: de tweede kruisfina-
le in de Bloemhof begint om 14.00 
uur.

Halve finale beker
Vanavond, donderdag 7 mei, wor-
den de halve finales van het NHV 
bekertoernooi gespeeld. Het lot 
koppelde de mannen van FIQAS 
Aalsmeer 1 daarin aan die van FI-
QAS Aalsmeer 2! De andere halve 
finale gaat tussen Kras/Volendam 
en de Limburg Lions (Topteam Lim-
burg/Sittardia). Beide wedstrijden 
beginnen om 20.00 uur. En hoewel 
het natuurlijk jammer is dat nu één 
van de Aalsmeerse teams zal wor-
den uitgeschakeld is het voordeel 
van deze loting dat in ieder geval 
ook één Aalsmeers team de beker-
finale zal bereiken op 21 mei in het 
Topsportcentrum in Almere. De he-
renfinale begint om 15.30 uur. 

Supportersbus naar bekerfinale
Hoewel de halve finales nog ge-
speeld moeten worden is nu al ze-
ker dat FIQAS Aalsmeer vertegen-
woordigd zal zijn in de NHV beker-
finale op donderdag 21 mei (Hemel-
vaartsdag) in Almere. Het lot kop-
pelde FIQAS Aalsmeer 1 immers 
aan FIQAS Aalsmeer 2. 
En omdat het belangrijk is om bij 
die finale met zoveel mogelijk sup-
porters aanwezig te zijn om de 
ploeg, die vorig jaar ook de beker 
wist te veroveren, te steunen, zorgt 
de supportersvereniging van FIQAS 
Aalsmeer ervoor dat er op 21 mei 
een supportersbus zal rijden naar 
het Topsportcentrum in Almere. In-
tekenlijsten daarvoor hangen vanaf 
nu in de hal van de Bloemhof. Dus... 
mis het niet: schrijf je in en ga mee!   

Opnieuw winst biljartclub 
Achterlangs van Sportzicht
Aalsmeer - Maandagavond 27 april 
heeft de biljartclub Achterlangs van 
café Sportzicht thuis gebiljart tegen 
de biljartclub van café de Manen. 
Drie weken daarvoor werd er gebil-
jart in het café in Bovenkerk. Ach-
terlangs behaalde toen een over-
winning van 4-3. 
Beide biljartclubs hadden er zin in 
om weer tegen elkaar te spelen en 
probeerde elkaar voor de partijen 
zenuwachtig te maken. Er werden 

acht partijen gespeeld. En, het was 
spannend! 
Achterlangs stond eerst voor met 
3-2, maar café De Manen wist de 
stand weer gelijk te trekken. De laat-
ste partij ging uiteindelijk uit maken 
wie de winst kon opstrijken. Ach-
terlangs maakte de winnende ca-
rambole en won opnieuw met 4-3. 
Daarna werd er nagepraat over de 
gespeelde partijen en werd er nog 
een potje ‘vrij’ gebiljart.

Jos Bakker op dreef bij 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Jos Bakker stoomt op 
richting de top tien in de clubcom-
petitie van Schaakclub Aalsmeer. 
Afgelopen vrijdag wist hij op knap-
pe wijze te winnen van meervou-
dig clubkampioen Arie Spaarga-
ren, toch zeker niet de minste. De 
laatste weken liet Jos al een goe-
de vorm zien en bond hij de ene na 
de andere tegenstander aan zijn ze-
gekar. Door elf van zijn zestien ge-
speelde partijen te winnen, is hij nu 
opgeklommen naar de 11de plaats 
in de totaal rangschikking. Het ver-
schil met de top 10 is slechts mini-
maal. Met elf overwinningen is Jos 
zelfs topscoorder in de clubcom-
petitie. Kenners zijn niet verrast en 
hadden altijd al verwacht dat Jos 
dit in zich had. Naar verluid zou Jos 
een nieuwe trainingsmethode heb-
ben ontwikkeld en is dit het geheim 
achter zijn recente succes. Desge-
vraagd wilde Jos hier echter niets 
over los laten. 
Toekomstige tegenstanders zijn 
bij voorbaat gewaarschuwd! Ger-
rit Harting mengde zich ondertus-
sen in de strijd om de derde plaats 
door Han Carpay na hevige strijd te 
verslaan. Ook de tweede plaats is 
nog mogelijk voor Gerrit, maar Jo-
ran Donkers heeft wel een klein 
gaatje geslagen met zijn achtervol-

gers. Door zijn overwinning op di-
recte concurrent Bart Auee liep hij 
bovendien 50 punten in op koplo-
per Erik Korenwinder. Erik had zijn 
handen vol aan Willem Hensbergen, 
maar wist op tijd de remisehaven te 
bereiken. In de strijd om de eind-
overwinning in de C groep deed El-
ham Wasie goeden zaken door Cees 
Verburg op een nederlaag te trakte-
ren. Elham nam hierdoor de koppo-
sitie over van Han Carpay. Het ver-
schil is echter minimaal en ook Leo 
Buis en Ron Klinkhamer maken nog 
goede kans op. Met nog drie ron-
den te gaan voert Martin Steinhart 
het periodekampioenschap aan met 
6,5 punten uit zeven partijen. Gerrit 
Harting is ook hier in de achtervol-
ging, maar met 5 punten uit zeven 
partijen moet hij nog vol aan de bak 
wil hij Martin van zijn eerste plaats 
bij Schaakclub Aalsmeer afhouden.
Uitslagen 27ste ronde clubcompe-
titie:
Erik Korenwinder – Willem Hensbergen rem
Joran Donkers – Bart Auee  1-0
Elham Wasei – Cees Verburg  1-0
Gerrit Harting – Han Carpay  1-0
Jos Bakker – Arie Spaargaren  1-0
Leo Buis – Clemens Koster  rem
Jan van Willigen – Tom van der Zee  1-0
Jan van der Laarse – Martin Steinhart  0-1
Rob van Haaften – Amadshah Ebadi  1-0

Jos Bakker, topscoorder bij Schaakclub Aalsmeer.

Zeilseizoen geopend:
Vliegende Hollanders zeilen 
op de Westeinderplassen
Aalsmeer - De stichting Westein-
der Zeilwedstrijden heeft het afge-
lopen weekend het nieuwe seizoen 
geopend met wedstrijden in de Fly-
ing Dutchmanklasse en de Conten-
derklasse. De Flying Dutchman is 
een van oorsprong Nederlands ont-
werp uit 1951 en wordt nog steeds 
door velen beschouwd als de ultie-
me wedstrijdboot. De FD kan als een 
van de weinige boten zelfs aan-de-
wind planeren en dat lieten de zei-
lers met name op zondag ook zien 
in een stevige wind van 5 Beaufort. 
De gebroeders Bas en Mark van der 
Pol waren met een serie van 4-1-
1-2-2-1 sterker dan Harold Wijgers 
en Niels Kamphuis met 3-4-3-1-1-
2. De Contender lijkt qua rompvorm 
erg veel op de FD en is een van de 

weinige eenmansboten, waarbij de 
stuurman tevens in de trapeze kan 
staan. Dat maakt de Contender tot 
een voor zijn lengte snelle boot. Hier 
won Bart Thorborg (Leiden) met een 
sterke serie van 1-3-1-2-1-3 nipt 
van Dirk Lafleur (Amsterdam) met 
2-1-3-1-3-2. De wedstrijdorganisa-
tie slaagde er in, prachtige in-de-
windse banen uit te leggen, waar-
door na afloop van een geslaagde 
serie kan worden gesproken. De 
Stichting Westeinder Zeilwedstrij-
den organiseert dit seizoen ettelij-
ke Nationale Kampioenschappen, 
waaronder in september dat van de 
12 m² Sharpie Klasse, waar een gro-
te opkomst wordt verwacht.

Th. van Mierlo

Tijdens en na zwangerschap 
pilates  bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Altijd lekker aan het 
sporten, maar nu ben je zwanger en 
weet je niet precies wat je wel en niet 
kan doen? Dan is zwangerschapspi-
lates bij SV Omnia 2000 de oplos-
sing! Tijdens de zwangerschapspe-
riode wordt er veel van je lichaam 
gevraagd. Het gewicht van je buik 
moet gedragen worden en dat vergt 
veel kracht en uithoudingsvermogen 
van de spieren rondom het bekken. 
Daarbij komt nog dat door de ver-
andering in je hormoonhuishouding 
de gewrichtsbanden van je bekken 
slapper worden. 
Om het bekken te stabiliseren is ex-
tra controle vanuit de spieren no-
dig. Een goede reden dus om fit en 
vitaal te zijn. Hierdoor zul je tijdens 
de zwangerschap minder last heb-
ben van lichamelijke ongemakken 
zoals rugpijn, vermoeidheid, moeilij-
ke stoelgang en nog veel meer klei-
ne ongemakken. 
SV Omnia 2000 geeft je deze unie-
ke kans om fit te blijven tijdens 
de zwangerschap. De les is spe-
ciaal voor vrouwen die zich actief, 
maar tegelijkertijd ontspannend wil-
len voorbereiden op de rest van de 
zwangerschap en de bevalling. De 
les bestaat uit een aantal grond-
oefeningen, aangepast aan elk tri-

mester. Er wordt veel aandacht be-
steed aan lichaamshouding, adem-
haling en de bekkenbodem, maar 
daarnaast natuurlijk ook ontspan-
ningsoefeningen. Om deel te ne-
men aan de cursus is het niet be-
langrijk hoe ver je in de zwanger-
schap bent maar wel belangrijk is 
dat je lichamelijk gezond bent.  Bij 
twijfel kan overleg gepleegd worden 
met de verloskundige. Voor tien les-
sen wordt 75 euro in rekening ge-
bracht.
t
Pilates na de bevalling
Al vanaf 6 weken na de bevalling 
(12 na een keizersnede) kan begon-
nen worden met pilates als zo ge-
zegd ‘nagym’, om het allemaal weer 
wat aan te sterken. In deze les bouw 
je het rustig aan weer op en kun je 
eventueel na drie maanden deelne-
men in een van de reguliere pilates-
lessen.Enthousiast geworden? Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.svomnia.nl  Emailen 
kan naar sportpunt@svomnia.nl, te-
lefonisch informatie is verkrijgbaar 
via 0297-322312. Voor specifieke in-
formatie over de cursus kan contact 
opgenomen worden met Véronique 
Batenburg via audi50@kabelfoon.nl 
of 06-41287683.

Klaverjasclub CAV sluit  
veertigste seizoen af
Aalsmeer - Op maandagavond 27 
april heeft de klaverjasclub CAV hun 
veertigste seizoen afgesloten. De 
kaartclub komt al jaren bijeen in het 
Dorpshuis op maandagavond om 
19.30 uur en speelt dan vier rondes. 
Het aantal leden heeft 39 jaar uit 
twaalf vaste leden bestaan en enke-
le reserve leden. 
Afgelopen jaar is er voor gekozen 
om met 13 vaste leden te gaan spe-
len en twee reserve spelers. In 1969 
is de club opgericht vanuit de bloe-
menveiling CAV en waren de le-
den allemaal werkzaam bij de CAV. 
Nu zijn de leden niet allemaal meer 
werkzaam bij de bloemenveiling. De 
meeste leden genieten inmiddels 
van hun pre-pensioen of  zijn de 65 

al gepasseerd, twee leden zijn nog 
werkzaam bij de veiling. Henk Lieu-
werink is het enige lid nog vanaf de 
oprichting. Dit jaar zijn er weer 28 
avonden gekaart van eind septem-
ber tot eind april. Op dinsdag avond 
28 april is het seizoen feestelijk af-
gesloten bij Plasmeijer in Leimuiden 
en zijn de prijzen uitgedeeld. De 
eerste prijs ging dit jaar, heel toe-
passelijk, naar Henk Lieuwerink met 
totaal 166333 punten en 41 mar-
sen. De marsenprijs ging naar Cees 
Tulp met 47 marsen, en de poedel-
prijs ging naar Char Kuite, hij be-
haalde toch nog 158847 en 29 mar-
sen. Op maandagavond 21 septem-
ber hoopt klaverjasclub CAV weer 
van start te gaan. 

Zomerbridge in Leimuiden
Leimuiden - In partycentrum Ke-
ijzer aan de Dorpsstraat 30 organi-
seert Bridge ’86 van 11 mei tot en 
met 24 augustus iedere maandag-
avond zomerbridgedrives. Er wordt 
om 19.45 uur met spelen gestart en 
inschrijven kan vanaf 19.15 uur aan 
de zaal. De kosten bedragen 4 eu-
ro per paar. 
Iedere maandagavond valt er voor 
de winnaars en twee andere te be-
palen paren een fles wijn te ver-

dienen. Voor de slotdrive op 31 au-
gustus, met diverse prijzen voor ie-
dereen, plaatsen zich de nummers 
één van elke lijn en diegenen die 
vijf  keer zijn geweest. Ook begin-
ners zijn van harte welkom, omdat 
er voor hen een aparte lijn is. 
Op 1 juni, 20 en 27 juli zijn er geen 
bridgedrives. Voor informatie kan 
gebeld worden naar Truus van der 
Meer 0172-508936 of Nico Tas, 
0297-363343.

Vincent van der Laarse wint 
pokertoernooi in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdagavond 25 april 
heeft een pokertoernooi in café 
Sportzicht plaats gevonden. Rond 
19.00 uur kwamen de deelnemers 
binnen om zich in te schrijven. Om 
19.30 uur vervolgens begon het toer-
nooi. Er deden in totaal 42 deelne-
mers mee, die werden verdeeld over 
zeven tafels. Al na 3 minuten werd 
de eerste deelnemer uitgeschakeld. 
De sfeer was goed. Er werd fana-
tiek gespeeld onder het genot van 
een drankje en een hapje. Naarma-

te de avond vorderde, werden er ta-
fels samengevoegd om door te kun-
nen spelen voor een plek aan de fi-
naletafel. 
Uiteindelijk werd de finale gespeeld 
met negen deelnemers. Het was 
spannend, zowel de spelers als de 
toeschouwers gingen helemaal op 
in het spel. Op de eerste plaats is 
Vincent van der Laarse geëindigd. 
De tweede plaats ging naar Ray-
mond Alderden en Martin Lubbe 
eindigde als derde.

Veldslag bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Het was een comple-
te veldslag bij het klaverjassen af-
gelopen vrijdag bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Tot de laatste par-
tij was het onzeker wie er met de 
hoogste prijs er van door zou gaan. 
Maar degene met de beste kaar-
ten in de derde ronde zou de win-
naar zijn. Het klaverjassen bestaat 
uit geluk en heel veel inzicht, maar 
als je de goede kaarten niet krijgt 
en je hebt geen goede contacten 
met je maat, kun je het wel schud-
den. Goede kaarten had wel Martha 

Zeldenthuis. Zij won uiteindelijk met 
5216 punten. Op twee is Nico Bes-
selsen geëindigd met 5168 punten, 
op drie Antoon van Rijn met 5073 
punten, op vier Siem Burgers met 
5064 punten en op vijf Plony Hoog-
envorst met 4959 punten. De poe-
delprijs was voor Plony de Langen 
met 3880 punten.
Aanstaande vrijdag 9 mei is er weer 
koppel klaverjassen, aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur, in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. 

Albumveiling maandag bij 
de Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 11 mei ko-
men de postzegelverzamelaars uit 
Aalsmeer en omgeving dit winter-
seizoen voor het laatst bij elkaar in 
gebouw Parochiehuis aan de Ger-
berastraat 6. Tijdens de laatste ver-
enigingsavond zijn er naast de ka-
vels losse zegels ook 75 kavels met 
albums en stockboeken. In de los-
se kavels zit heel veel mooi postfris 
materiaal. Menig verzamelaar zou er 
van gaan watertanden. De inzet is 
veelal 20 tot 25 procent. Bent u geen 
lid, maar heeft u interesse meldt dit 
dan op maandagavond bij een van 
de bestuursleden. Voor u dan een 
‘kat uit de boom kijk avond’. Ook de 
handelaar zal weer aanwezig zijn 

en natuurlijk ontbreken de welbe-
kende 5 eurocent zegelboeken niet. 
Zoekt u nog iets? Beslist even ko-
men snuffelen. Er is ook altijd een 
minitentoonstelling waar u kunt 
zien hoe u het materiaal van een 
gekozen onderwerp op bladen kunt 
rangschikken. Dat gaat tegenwoor-
dig met de computer heel makke-
lijk. Dus voor alle verzamelaars die 
op de derde zaterdag van de maand 
geen tijd hebben, kom dan nu eens 
proeven bij de verenigingsactivitei-
ten. Het kijken, evenals het bijpraten 
is mogelijk vanaf 19.15 uur. 
De eerste bijeenkomst in het nieu-
we seizoen is op maandag 7 sep-
tember.
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Aalsmeer - Het afgelopen seizoen 
heeft Fico met een winst afgeslo-
ten. De overwinning in de laatste 
competitiewedstrijd werd een zeer 
spannende partij voetbal onder lei-
ding van scheidsrechter Klaas Boe-
kel uit Aalsmeer. In de eerste helft 
was de tegenstander Elbalto zien-
baar sterker. Elbalto kreeg veel kans 
om op doel te schieten en de goed 
keepende Manuel Groot moest dan 
ook twee tegendoelpunten toe-
staan. De eerste helft eindigde in 1-
3. In de tweede helft stond er een 
fysiek sterker Fico. De tegenstander 
ging foutjes maken en Lex Hendrik-
se zorgde weer voor aansluiting met 
de pass van Martijn Joore waardoor 
het op 2-3 kwam. In de 36e minuut 
kwam er nog meer pech voor Elbal-
to, een gele kaart. Na een vrije trap 
van Mishon Bucuklar schoorde Rob 
v.d Broek het derde doelpunt voor 
Fico. In de 40e minuut schoot hij 

weer onherroepelijk raak en kwam 
de stand op 4-3 in het voordeel 
van Fico. Nog maar een minuut la-
ter scoorde Rob opnieuw  door een 
goed aangegeven bal van Mishon 
Bucuklar de 5-3. Met nog maar 8 
minuten te gaan dacht Fico de wed-
strijd in zijn zak te hebben, maar El-
balto kwam toch nog op een 5-4. Fi-
co hield gelukkig stand en sleepte 
drie punten uit de wedstrijd. 
Dit nieuwe seizoen zijn enkele plaat-
sen vrij gekomen voor nieuwe spe-
lers in de teams van Fico. Ook kun-
nen er nieuwe teams ingeschreven 
worden bestaande uit 8 personen 
voor deze zaalvoetbalcompetitie. De 
K.N.V.B zoekt ook junioren teams 
A-B, of C junioren met een coach 
en/of oudere begeleiding. Opgeven 
kan tot 1 mei. Voor meer informa-
tie en opgave: Jacques Fierkens, se-
cretaris Fico, tel 0297-342365 tussen 
18.00 en 19.00 uur.  

Zaalvoetbal
Overwinning voor Fico

Handboogsport
Clubwedstrijd met Afrikaans 
thema bij HBV Target
Kudelstaart - Donderdag 23 april 
jl. heeft er bij Handboogvereniging 
Target in Kudelstaart een onderlin-
ge clubwedstrijd plaatsgevonden. 
Het thema was Afrika. De accom-
modatie was door initiatiefneemster 
Sandy omgetoverd in een prachtig 
exotisch oord met bijpassende Afri-
kaanse muziek. 
Er kon geschoten worden op nage-
tekende Afrikaanse maskers die elk 
een ander land vertegenwoordig-
den. Op deze maskers waren ver-
schillende mikpunten waarbij de 
kleinste plekjes de meeste pun-
ten opleverden. Met als risico uiter-
aard dat er geen punten werden ge-

scoord probeerde de meeste schut-
ters toch op de kleine mikpunten te 
richten. Het gooien op de maskers 
eindigde in een zinderende eind-
strijd in Swaziland, een masker waar 
de schutters zonder richtmiddelen 
op moesten eindigen. 
Zelfs de prijzen hadden een Afri-
kaans tintje. Het initiatief van San-
dy is het vervolg op eerdere wed-
strijden met een thema die door ver-
schillende leden van Target worden 
georganiseerd. Geïnteresseerden 
zijn welkom om eens een kijkje te 
komen nemen!  Elke donderdag op 
sportpark Kalslagen. Of kijk op de 
website: www.hbvtarget.nl.

SV Omnia toestelturnen
Kim naar districtfinale
Aalsmeer - Zaterdag 25 april wer-
den de regiokampioenschappen 
toestelturnen in de vijfde divisie ge-
houden in de Kinheimsporthal te 
Beverwijk.  SV Omnia wist met de 
Rayonkampioenschappen drie 
turnsters onder leiding van Anne-
ke Nap te plaasten. Dione Vermeu-
len, Kim Nederstigt en Nilou Spring 
in ’t Veld.  Nilou turnde in de cate-
gorie junioren. Ze begon haar wed-
strijd bij de evenwichtsbalk als eer-
ste turnster in haar groep en dit ver-
liep helaas met een wankel even-
wicht. De jury vergat ook nog een 
belangrijk onderdeel mee te tel-
len in de moeilijkheidsgraad zodat 
haar cijfer eerst onder de zes uit-
kwam. De juryfout werd hersteld en 
zij kreeg voor haar balk uiteindelijk  
6.30 punten. De vloeroefening en de 
sprong werden goed uitgevoerd en 
op de brug maakte Nilou voor het 
eerst in een wedstrijd een salto als 
afsprong. Een persoonlijke overwin-
ning! Nilou eindigde met 29,35 pun-

ten op de 27e plaats. Dione en Kim 
turnen op niveau twaalf  in de ca-
tegorie instap. Ze turnden een pri-
ma wedstrijd en Dione eindigde met 
31,45 punten op de 25e plaats van 
de 32 turnsters. Kim had zeker kans 
op een ereplaats, maar werd helaas 
ondergewaardeerd op het laatste 
onderdeel: de vloeroefening. 
Ze voerde haar oefening prima uit, 
maar kreeg slechts 7,10 punten. Bij 
de Rayonwedstrijden scoorde ze 
hiervoor een 9! Dit verschil is wel 
erg groot! Dan merk je toch weer 
dat turnen helaas een jury-sport is, 
waarbij je tegen dit soort verrassin-
gen oploopt. Door deze lage sco-
re eindigde Kim nu op de twaalfde 
plaats met 33,45 punten. 
Met deze prestatie mag Kim wel 
naar de districtskampioenschap-
pen, daar de  beste 18 turnsters van 
de regiokampioenschappen door 
mogen naar de districtskampioen-
schappen die op 13 juni eveneens in 
Beverwijk gehouden zullen worden. 

Zwemsportclub Oceanus
Zilver en brons zwemmers 
op NK lange afstanden
Aalsmeer - Zondag 26 april jl werd 
er in Dordrecht gestreden om de ti-
tels voor Nationaal Junioren kampi-
oen lange afstanden. Voor de jon-
gens geboren in de jaren 1996, 
1995, 1994 en 1993 stond de 1500 
meter vrijeslag op het programma, 
voor de meisjes uit 1997, 1996 en 
1995 de 800 meter vrijeslag. Voor 
Oceanus op ieder programmanum-
mer een deelnemer. Dat was uniek, 
geen enkele andere vereniging kon 
dat nadoen. De eerste start was 
voor Thomas Verouden, die enigs-
zins verrassend enkele weken gele-
den de limiet bedwong. Zijn debuut 
op het NK was er een van zenuwen 
en toch wel opzien tegen het lange 
bad, want deze NK werd verzwom-
men op een 50 meter baan. Zijn eer-
ste 1500 meter dan ook op de lange 
baan. Met een mooi vlak gezwom-
men schema kwam Thomas tot een 
achtste plaats.
Bij de junioren 2 (1995) kwam Jef-
frey Reijnders aan de start. Hij deed 
al drie keer eerder mee aan het NK 
over 1500 meter, afwisselend in de 
winter (25m baan) en het voorjaar 
(50m baan). Het leverde tot nu toe 
een tweede, derde en vijfde plaats 
op. Jeffrey zwom nu naast de re-
gerend kampioen en dat ging zo 
goed, dat hij bijna de gehele race 
“bij” bleef. Pas op het allerlaatst had 
zijn concurrent nog een versnelling 
in de benen en moest Jeffrey los-
sen. Met een tijd van 18.01.75 lever-
de het een mooie tweede plaats op. 
En dus een zilveren medaille. 
Vincent Moolhuijsen is geboren in 
1994 en dit seizoen junior 3. Ook 
hij deed al drie keer eerder mee, 
met een vijfde, achtste en zevende 
plaats tot gevolg. 
Dit keer was eigenlijk al na 400 me-
ter duidelijk welke drie mannen de 
buit gingen verdelen. Vincent was er 
daar één van. En terwijl een Eindho-
venaar er snel vandoor ging, bleef 

Vincent op zijn hoede. De tweede 
concurrent, een fries, ging na zo’n 
kilometer op jacht naar de gouden 
stek, die hij uiteindelijk ook pakte, 
maar Vincent ging keurig gelijkma-
tig door, rechtstreeks naar plaats 
drie op het erepodium.
Bij de oudste jongens (1993) moest 
regerend kampioen Nils Mollema 
verstek laten gaan vanwege een 
blessure. Wel van de partij was Bas-
tiaan Waanders, ook al een gelou-
terd 1500 meter zwemmer. Hij pak-
te al eens zilver en brons op deze 
afstand. Zijn schema zag er wat an-
ders uit dan dat van de andere jon-
gens, met een rustiger middenge-
deelte en een sterke finish. Uitein-
delijk werd een vijfde plek zijn deel.
Maxime van den Heuvel ging van 
start voor haar tweede 800 meter 
ooit. Bij haar eerste start een paar 
weken eerder pakte ze de limiet, nu 
dus de eerste 800 meter in een 50 
meter bad. Dat is even andere koek. 
Maar het pakte goed uit. 
Ook voor haar een regelmatige race 
met een zesde plaats als resultaat, 
net binnen de 11 minuten. Voor Ta-
mara Grove was het de vierde keer 
dat ze meedeed aan dit kampioen-
schap. Eerder werd ze twee keer 
zesde in de winter en vorig jaar der-
tiende op de lange baan. Nu was ze 
in een langzame serie ingedeeld en 
moest ze het kopwerk doen. 
In een zeer groot (23 deelneem-
sters) en sterk deelneemsterveld 
zwom ze nu naar de zevende plaats. 
Danielle Grootes moest deze winter 
de 800 meter aan zich voorbij laten 
gaan wegens ziekte. Dus wilde ze nu 
wat laten zien. De eerste 100 meter 
ging ze mee met de zwemster naast 
haar, maar de uiteindelijke nummer 
twee ging er toen snel vandoor. De 
zwemster aan de andere kant lag te 
ver achter, dus moest ze het alleen 
doen. De finish kwam na 10.13.86, 
goed voor een elfde plaats. 

Jeffrey Reijnders Vincent Moolhuijsen

Aalsmeer - Thamen-Diving ont-
ving vrijdag 23 april een noodop-
roep betreft een verloren bril. Een 
object waar de eigenaar bijzonder 
aan was gehecht, was in het water 
van de Westeinderplassen gevallen, 
nabij de watertoren. Snel is contact 
met eigenaar Frans van Vliet opge-
nomen en een afspraak gemaakt. 
Vervolgens twee duikers opgeroe-
pen voor het opsporen en een der-
de mededuiker voor de veiligheid 
op de wal, en in het water. Dit laat-
ste om dat het hier de steiger van 
de brandweer betrof waar nog wel 
eens boten in en uit het water wor-
den gelaten. En natuurlijk een vier-
de duiker om de gehele actie op de 
gevoelige plaat vast te leggen. Er 
werd gedoken met een droogpak, 
dit omdat de water temperatuur 7 

graden is. Na het omkleden werd 
even de  strategie besproken die 
je moet volgen hoe te werk te gaan 
bij het opsporen onderwater, er zijn 
diverse opsporingsmethode’s. Het 
zicht bedroeg ongeveer 50 cm. Na 
het te water gaan was het opject, 
de bril dus, echter vrij snel gevon-
den en konden de duikers deze aan 
de heer van Vliet overhandigen. Als 
blijk van dank werd er door de heer 
van Vliet een donatie aan de club-
kas gedaan. 
Lijkt jou dit ook leuk, wil je meer we-
ten of duik je liever in het buiten-
land? Thamen Diving nodigt u/jou 
uit om  vrijblijvend eens kennis te 
komen maken met de verschillende 
opleidings mogelijkheden. Een af-
spraak maken voor introductieduik 
kan via www.thamen-diving.nl.

Thamen-duikers ‘vissen’ 
bril uit Westeinderplas

De twee duikers Jana van Dijk en Ton Roosenbrand. Op de andere foto de ge-
lukkige eigenaar, de heer van Vliet. Foto’s: Walter van Loenen.

RKAV trakteert op uitje

Huldiging clubkampioenen 
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Op vrijdag 17 april 
jongstleden heeft IJsclub De Blau-
we Beugel de traditionele afsluiting 
van het schaatsseizoen gevierd tij-
dens een gezellige avond in het ijs-
clubgebouw. De opkomst was groot 
en dat duidt maar weer eens op het 
grote enthousiasme van alle cluble-
den en de organisatie. De presen-
tatie van de avond was dit keer in 
de professionele handen van vice 
voorzitter Okker de Kok. Tussen al-
le huldigingen en activiteiten door 
werden een aantal rondes bingo ge-
houden met prachtige prijzen, zo-
als bloemen, cadeaubonnen, snoep 
en mooie sportkleding die door ex-
marathonschaatser Peter Baars wa-
ren gedoneerd. Zoals elk jaar kre-
gen alle jeugdleden weer de sei-
zoenprestatiekaart, geheel verzorgd 
door Kees en Helmi Kramer, uitge-
reikt met daarop hun snelste tijden 
van het afgelopen seizoen. Toen het 
eenmaal de tijd was om de clubkam-
pioenen officieel te huldigen, was 
er onder het genot van een drank-
je al weer een hoop nagepraat over 
het afgelopen prachtige schaats-
seizoen waarbij het natuurijs na-
tuurlijk een zeer prominente plaats 
in nam bij de verhalen en ervarin-
gen van iedereen. Ook de kersver-
se clubkampioenen wisten hier over 
mee praten, alle drie waren veelvul-
dig op natuurijs terug te vinden. Bij 
de dames werd Nicky van Leeuwen 
als clubkampioen gehuldigd, bij de 
heren streek Jasper van Tol de eer 
op, en bij de recreanten werd Jaco 
de Jeu de zeer overtuigende win-
naar. Er waren ook nog twee aan-
moedigingprijzen voor Susan Kra-
mer en Milan van der Vlugt, die 
door blessures een groot deel van 
het seizoen hebben moeten missen. 
Tot slot werden trainers en juryle-
den in de bloemetjes gezet als dank 
voor hun inspanningen. De feest-
avond ging nog door tot in de kleine 
uurtjes, ondanks dat een aantal le-
den de volgende dag al weer moes-
ten aantreden voor een baan-wiel-
ren-clinic.

Clinic in Velodrome
Op zaterdag 18 april werd de eer-
ste Balk-Rijwielen/Langhout-Beton 
baan-wielren-clinic verreden in het 
Velodrome Sloten. De 27 enthousi-
aste Schaats Trainings Groep leden 

stonden te trappelen om eens ken-
nis te maken met de toch wel bij-
zondere baanwielrensport. Onder 
uitstekende leiding van Erik Verwe-
ij werd in de drie uur durende cli-
nic een ieder de fijne kneepjes van 
de baan wielensport bijgebracht. 
Via een aantal verschillende, voor-
al opbouwende, oefeningen werd er 
langzaam naar toe gewerkt om voor 
de eerste keer de steile komboch-
ten van 47 graden door te kunnen 
fietsen. Allereerst een slalom baan 
op de rechte stukken om geleidelijk 
te kunnen wennen aan de baan en 
de speciale fiets zonder remmen en 
met een vast verzet. Daarna werd in 
verschillende kleine groepen gere-
den om voorzichtig te wennen aan 
de steile bochten die eerst onderin 
werden genomen. Nadat iedereen 
hier zonder kleerscheuren doorheen 
was gekomen werd het tijd voor het 
echte werk en durfden de mees-
te rijders enthousiast en vol gas de 
bochten ook hoger te nemen. Als 
laatste oefening werd er nog een 
duurtraining verreden en een 200 
meter (1 ronde) sprintrit. Dick Lang-
hout, die deze clinic tevens spon-
sorde, viel daarbij niet in de prij-
zen maar kwam wel hard in aanra-
king met het hout door een wieler-
schoen die losschoot uit zijn trap-
per. Met ruim 85 splinters als aan-
denken eindigde daarmee zijn cli-
nic in de Spaarne Kliniek. Gelukkig 
op een paar kleine schuivertjes na 
vonden er verder geen noemens-
waardige ongelukken plaats. Ieder-
een heeft zo de clinic succesvol vol-
bracht en heeft de kick van het ne-
men van de steile kombochten kun-
nen ervaren. Het rijden op Velodro-
me heeft toch veel verwantschap 
met het schaatsen op de ijsbaan. 
Het aanzetten in de bochten en het 
repeterende werk van rechte eind/
bocht en weer rechte eind/bocht is 
ook terug te vinden in de schaats-
sport. Ook conditioneel is de sport 
geweldig als extra training voor het 
schaatsen. Na een korte rustpau-
ze zullen de clubleden in de maand 
mei weer aan vangen met het fiets-
seizoen en de bostrainingen. IJsclub 
De Blauwe Beugel heeft een actie-
ve website boordevol nieuws, uitsla-
gen en algemene informatie over de 
club en is te raadplegen via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Aalsmeer - Na aanleiding van het 
60 jarige bestaan van de voetbal-
club RKAV heeft de familie Schrama 
met een loterij een weekendje weg 
gewonnen. De familie Schrama kijkt 
er erg naar uit om binnenkort een 
weekendje door te brengen in het 
mooie tekenfilmchalet Hommelhei-
de in Limburg. Lekker slapen in een 
vakantiehuisje in de sfeer van Do-
nald Duck, Mickey Mouse, Goofy en 

vele andere stripfiguren. De familie 
won door een orginele naam te be-
denken voor de nieuwe jeugd voet-
bal vereniging.  De actie van RKAV 
om een weekendjee weg te win-
nen loopt nog steeds. Mail voor 15 
mei de naam door aan: bestuur@
vvaalsmeer.com. De winnaar ont-
vangt schriftelijk bericht. Voor meer 
informatie over het tekenfilmchalet:
www.tekenfilmchalet.nl

Rijsenhout - Op donderdag 23 april 
stond de jaarlijkse feestavond van 
sjoelclub Rijsenhout in dorpshuis 
De Reede op het programma. Het 
feest begon om 18.30 uur met een 
overheerlijk buffet.
Na al dat lekkere eten werd er na-
tuurlijk nog even gesjoeld. Daarna 
werd het tijd om de bekers uit te rei-
ken.
 In de hoofdklasse is Drikjan Baard-
se met 20536 punten op de eerste 
plaats geëindigd.  Op twee Jan Joore 
met totaal 19591 punten. In klasse A 
ging de eer naar Nel Fegel met to-
taal 17739 punten. Zilver is behaald 

door Elly Lanser met 17212 punten. 
In klasse B is de hoogste eer be-
haald door Thomas van Braker met 
totaal 17630 punten. Op Wil Schim-
mel met 16356 punten. In klasse C 
is het goud behaald door Rinie Ra-
vensbergen met totaal 16758 pun-
ten en zilver door Ben Fegel met to-
taal 16250 punten. In klasse D bleek 
Ria van Oudheusden 14660 punten 
totaal onverslaanbaar en is plaats 
twee behaald door Stien Piet met to-
taal 14495 punten. 
De eerste sjoelavond van het nieu-
we seizoen is op donderdag 10 sep-
tember.

Sjoelers in de prijzen 
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Museumles groep 3 van de 
Wegwijzer in Cobramuseum
Aalsmeer - Groep 3 van basisschool 
de Wegwijzer heeft een museumles 
gehad in het Cobra museum in Am-
stelveen. De rit naar het museum is 
met de bus gemaakt. Chantal van 
het museum liet eerst een schilde-
rij van Karel Appel zien en vertelde 
wat de naam van de schildersgroep 
Cobra betekent. Na goed gekeken 
te hebben naar de kleurige schilde-

rijen van Appel, Corneille en Con-
stant mochten de jongens en meis-
jes zelf aan de slag om zo goed mo-
gelijk in Cobra-stijl een wasco te-
kening te maken. Het was een inte-
ressante ochtend en op school gaat 
groep drie verder met het kunstpro-
ject. Veel kinderen willen nog wel 
een keertje met hun ouders naar dit 
leuke museum.

Sport- en spelmiddag voor 
jeugd op Zolder4Kids  
Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of 
6 van het basisonderwijs? Dan or-
ganiseert de Binding Zolder in Ku-
delstaart nu ook iets leuks voor jou! 
Op woensdag 13 mei wordt weer 
een Zolder4Kids middag georgani-
seerd. Zolder4Kids is een speciale 
middag voor kinderen uit groep 5 en 
6 van het basisonderwijs, om ken-
nis te maken met de Binding Zol-
der. Elke maand wordt er voor deze 
groep een leuke activiteit georgani-
seerd en dat kan van alles zijn; ko-
ken, spelletjes middag, knutselac-
tiviteit, film kijken, noem het maar 
op. Tijdens de aankomende Zol-
der 4 Kids staat een sport- en spel 
middag op  het programma. Leuke 
sporten en spelletjes gaan gespeeld 
worden op het grote grasveld en bij 

de Zolder zelf! Lijkt het je leuk om te 
komen! Dan ben je om 14.00 uur van 
harte welkom op de Binding Zolder, 
in het SJOK-gebouw, ingang Haya 
van Somerenstraat. Rond 16.00 uur 
is de middag afgelopen. Deze keer 
is de Zolder 4 Kids gratis.  Voor de-
ze activiteit moet je je wel even op-
geven. Papa en/of mama kunnen je 
opgeven via Manon@debinding.nl. 
Vraag of ze in het mailtje je naam, 
adres gegevens, leeftijd en tele-
foonnummer willen zetten. Ze krij-
gen dan een bevestigings e-mail te-
rug. Natuurlijk kunnen ze ook bel-
len naar 0297-892091 op dinsdag- 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.30 uur. Opgeven voor deze acti-
viteit kan tot en met dinsdag 12 mei 
17.30 uur.

Voor jeugd van 11 tot 15 mei
Kunstencentrum De Hint 
geeft demonstratielessen
Aalsmeer - Kunstencentrum de 
Hint houdt in de week van 11 tot 
15 mei demonstratielessen. Om de 
keuze voor muziekles wat makkelij-
ker te maken, worden deze demon-
stratielessen gehouden in Aalsmeer, 
Uithoorn, Mijdrecht, De Hoef en 
Vinkeveen. 
Door de beperkte ruimte in de loka-
len verzoekt De Hint belangstellen-
den zich vooraf aan te melden voor 
de demonstratielessen. Ouders wor-
den verzocht alleen met het kind dat 
de les wil bekijken naar de demon-
stratieles te komen. Aanmelden kan 
per mail (admin@dehint.nl) of tele-
fonisch 0297-520110. In Aalsmeer 
gaat de ‘keuken’ van De Hint in de 

1e J.C. Mensinglaan 29 open op 
woensdag 13 mei voor voorberei-
dend piano-onderwijs voor jeugd 
van 6 en 7 jaar van 15.50 tot 16.20 
uur, voor voorbereidend gitaaron-
derwijs op dinsdag 12 mei van 15.45 
tot 16.20 uur en op woensdag 13 
mei van 14.15 tot 14.45 uur, bei-
den voor jeugd van 6 en 7 jaar, en 
voor voorbereidend keyboardonder-
wijs voor jongens en meisjes van 6 
en 7 jaar op maandag 11 mei van 
16.00 tot 16.30 uur. In Uithoorn wor-
den demonstratielessen gegeven in 
muzikale oriëntatie, suzuki-viool en 
suzuki-blokfluit. Kijk voor meer in-
formatie en lestijden op www.de-
hint.nl.Succes voor Rebecca, Bryan 

en Remzy van ‘Wassanim’
Aalsmeer - Zondag 26 april vond 
het derde jeugdstedentoernooi in 
Almere plaats en zes jeugdleden 
van sportschool Wassanim hebben 
hier aan deelgenomen. Voor som-
migen was dit hun eerste toernooi 
na welgeteld twee speciale lessen 
in sparren. En de resultaten spre-
ken boekdelen, wederom is hoofd-
instructeur Johan van der Nald er in 
geslaagd zijn reputatie waar te ma-
ken. Rebecca Hartman behaalde zil-
ver op het onderdeel hyungs ( loop-

vormen ), Bryan Buijs behaalde ook 
zilver, maar op het onderdeel spar-
ren, en Remzy Bras behaalde brons, 
eveneens op het onderdeel sparren. 
Verder deden Niels Dee, Marit Dee 
en Steven Rijsenbrij mee. Zij vielen 
helaas net buiten de prijzen. Sport-
school Wassanim heeft zijn hoofdlo-
catie aan de J.P Thysselaan 13.  Voor 
meer informatie, eventueel over de 
lestijden, kan gekeken worden op 
www.wassanim.nl of u bel naar tele-
foonnummer 06-51987470.

Muzikale klanken bij corso 
van drumfanfare Melomanie 
Rijsenhout - Zaterdag 25 april trok 
het bloemencorso weer door de 
Bollenstreek. De dag begon met het 
kindercorso in Voorhout welke on-
der andere ook muzikaal werd be-
geleid door drumfanfare Melomanie 
uit Rijsenhout. Onder het geluid van 
de muzikale klanken lieten de majo-
rettes van de drumfanfare zich van 
hun beste kant zien met hun shows. 
Voor Rebekka Boelen en Amanda 

Spaargaren was het helemaal span-
nend, want zij mochten voor het 
eerst na lang oefenen ook mee de 
straat op om te laten zien wat ze ge-
leerd hadden. 
Soms was de spanning van de ge-
zichtjes af te lezen maar op deze 
vooral zonnige dag verliep het alle-
maal voorspoedig en kan terug ge-
keken worden op een mooie muzi-
kale ochtend.

Atletiek
PR-regen voor jeugd van 
AV Aalsmeer in Utrecht 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond is de eerste in een serie van 
zes Run2day track meetings gehou-
den op de atletiekbaan Overvecht in 
Utrecht. Een zestal jeugdige AVA at-
leten waren ook aanwezig op deze 
zeer druk bezochte instuif. Gevolg, 
een clubrecord en vele persoonlijke 
records. A-juniore Mirjam van Ou-
werkerk kwam uit op de 800 me-
ter en liep wederom een persoon-
lijk record op deze afstand, te weteb 
2.20.46 min. 
Door een misschien iets te snelle 
start doorbrak zij net niet de grens 
van 2.20 min., maar dat zit er dit sei-
zoen zeker nog in. Het lijkt erop dat 
C-meisje Sharona Plasmeijer een 
afstand gevonden heeft waarop zij 
zich echt prettig voelt. Vrijdag liep 
zij een erg sterke 800 meter en met 

een tijd van 2.32.21 min. en dus een 
persoonlijk record. Drie C-meisjes 
kwamen uit op de altijd lastige 1.500 
meter. Shannon Lakerveld, die erg 
goed bezig is de laatste maanden, 
haalde een flinke hap van haar per-
soonlijk record af en liep tevens een 
prachtig clubrecord. Haar eindtijd 
van 5.04.34 belooft nog veel voor de 
rest van het seizoen. Marit Plat de-
buteerde op deze afstand en deed 
dat uitstekend. Uiteraard was haar 
tijd van 5.17.16 min. een persoonlijk 
record. Datzelfde deed Eva van Ee, 
die met een tijd van 5.25.55 ook best 
tevreden mocht zijn.  Ook C junior 
Tomas Baars liep voor het allereerst 
een 1.500 meter en dat ging hem 
prima af. Ook voor hem natuurlijk 
een persoonlijk record in een prima 
5.04.38 minuten.

Persoonlijke records op de 1.500 meter voor Tomas Baars en Marit Plat.

Schoolatletiekdag 16 mei
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk or-
ganiseert atletiekvereniging AV 
Aalsmeer ook dit jaar weer de 
schoolatletiekdag voor de groepen 
drie tot en met acht van de basis-
scholen. Al jaren is deze dag een 
groot succes met deelname van cir-
ca 250 kinderen. Ook dit jaar hoopt 
de organisatie op zaterdag 16 mei 
weer op veel deelname.
De inschrijving is inmiddels ge-
opend en loopt als ieder jaar weer 
via de basisscholen. Inmiddels heb-
ben zich een flink aantal kinderen 

via hun school ingeschreven. Mocht 
je dit nog niet gedaan hebben en wil 
je graag meedoen, deze week kan 
er nog ingeschreven worden, dus 
wees er snel bij. 
Direct inschrijven mag uiteraard 
ook, dat kan bij de hieronder ver-
melde personen.  Meer informa-
tie kun je eventueel verkrijgen bij 
je eigen school, de website van AV 
Aalsmeer (www.avaalsmeer.nl) of 
de organisatie via Dirk Spaargaren 
tel. 342434 en Janpieter Baars, tel. 
324118.

Schapen scheren 
op Boerenvreugd 
Aalsmeer - Een altijd leuk en boei-
end gebeuren is het scheren van 
schapen. Een of twee keer per jaar 
gebeurt dit door sterke handen op 

kinderboerderij Boerenvreugd. 
Aanstaande woensdag 13 mei  is 
het weer zover, vanaf ongeveer half 
twee gaan de schapen ‘onder het 
mes’. Iedereen is hierbij van har-
te welkom. Verder zijn er natuurlijk 
veel jonge dieren te bekijken op de 
kinderboerderij in de Hornmeer. En-
tree is wederom gratis.

Start skeelerseizoen VZOD
Kudelstaart- Nog vijf nachtjes sla-
pen en het skeelerseizoen gaat weer 
van start! Wil jij goed leren skeele-
ren en ben je tussen de 5 en 12 jaar? 
Kom dan op dinsdagavond 12 mei 
naar de skeelerbaan in Kudelstaart 
aan de Wim Kan Dreef. 
Je krijgt dan een leuke en goe-
de training van ervaren instruc-
teurs van de schaatstrainingsgroep 
VZOD. Spelenderwijs maak je ken-
nis met alle onderdelen van het 
skeeleren. Je kunt vanaf 12 mei el-
ke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 
uur skeeleren. Het seizoen loopt van 

dinsdag 12 mei tot en met dinsdag 
15 september. 
Er is geen trainen in de vakanties 
van de basisscholen. Een abonne-
ment kost 30 euro. Iedereen is wel-
kom, kom op iets wat rolt en met 
een helm naar de skeelerbaan. 
Als het regent gaat het niet door, 
de baan wordt dan te glad. Als je 
nog vragen hebt bel dan naar Eli-
ne van der Zwaard, tel. 06-13737202 
of stuur een mailtje naar elinevan-
derzwaard@hotmail.com. Je kunt 
ook op de website kijken van STG 
VZOD: www.stgvzod.nl.  

Jeugd van tegenwoordig en 
dodenherdenking 4 mei
Aalsmeer - Een paar jaar geleden 
is het ontstaan, een nieuwe traditie 
op het voetbalveldje aan de Spoor-
laan. Elke dag voetballen veel kin-
deren daar uren lang tegen en met 
elkaar. Een paar jaar geleden ook 
al. Het was 4 mei. Er waren wat 
kinderen uit Congo, die toen in de 
buurt van de Spoorlaan woonden. 
Er werd gesproken over dodenher-
denking en zij wilden weten wat 
dat was. Toen is er die dag beslo-
ten om ‘s avonds dodenherdenking 
voor kinderen te gaan doen op het 
voetbalveldje, daar waar de kinde-
ren zich het fijnst voelen. Eerst werd 
er uitgelegd en besproken wat do-
denherdenking inhield, voor diege-
nen die hier niet mee bekend wa-
ren. Toen werden 2 minuten stilte in 
acht genomen, en er na de ontla-

ding: Met bloemen een rondje over 
het veld rennen en vervolgens een 
plekje zoeken voor de bloemen. Een 
zelfingericht monument, ter herin-
nering aan alle oorlogsslachtoffers 
uit 1940-1945. En zo ging het ook 
afgelopen maandag. Een handjevol 
kinderen was aanwezig. Er waren 
3 rozen, er was een klein verhaaltje 
over wat we gedenken op dat mo-
ment en er was stilte in de kring. En 
na de stilte: Het gebruikelijke rondje 
rennen met de bloemen, alvorens ze 
een mooi plaatsje te geven ergens 
op het veld. Dit jaar werden de bloe-
men vastgemaakt aan het hekwerk 
achter de doelpaal. De initiatiefne-
mers hopen volgend jaar meer kin-
deren te mogen begroeten om ge-
zamenlijk stil te staan bij slachtof-
fers van oorlog en geweld.

Minivoetbaltoernooi voor 
scholen bij RKAV
Aalsmeer - Op maandag 11 mei 
om zes uur trappen de scholen weer 
af voor het 29e Minivoetbaltoernooi 
voor de basisscholen van de ge-
meente Aaslmeer. Maar liefst bij-
na 1000 kinderen verdeeld over 128 
teams strijden vijf dagen lang om de 
hoogste eer in het Aalsmeerse voet-
bal, namelijk schoolkampioen 2009 
worden. De wedstrijden worden dit 
jaar georganiseerd door voetbalver-
eniging RKAV aan de Beethoven-
laan. Het Minivoetbaltoernooi wordt 
gehouden van maandag 11 tot en 
met vrijdag 15 mei. Er wordt gevoet-
bald in zes categorieën. Op maan-
dag 11 en woensdag 13 mei komen 
de meisjes uit de groepen 7 en 8 
en de jongens uit de groepen 5 en 
6 aan de beurt. Op dinsdag 12 en 
donderdag 14 mei mogen de meis-
jes uit de groepen 5 en 6 en de jon-
gens uit de groepen 7 en 8 de ‘strijd’ 
aangaan. Op alle avonden vangen 
de wedstrijden aan om 18.00 uur. 
Uiterlijk om 20.00 uur is iedereen 
weer klaar. Op vrijdag 15 mei zullen 
de beste 8 teams van iedere catego-
rie voor de ereplaatsen 1 tot en met 
4 spelen. De finales zijn van 18.00 
tot 20.00 uur. Omstreeks 20.15 uur 
zullen de prachtige bekers worden 
uitgereikt. Op woensdagmiddag 13 
mei van 13.30 tot 17.00 uur spelen 
zowel de meisjes als de jongens uit 
groep 4 tegen elkaar. Ook voor deze 
groep voetballers(sters) zijn prachti-
ge bekers beschikbaar.

Oudsten op kunstgrasveld
Het toernooi zal dit keer voor de 
groepen 7 en 8 gedeeltelijk op het 
nieuwe kunstgrasveld van RKAV 

plaatsvinden. Voor deze groep 
schoolkinderen zeker een gewel-
dige ervaring. Voetbalvereniging 
is hiermee akkoord gegaan, maar 
wel onder bepaalde voorwaarden. 
Deze zijn onder andere dat alleen 
spelers(sters) en begeleiding op het 
kunstgras mogen komen. Dus geen 
ouders, supporters, enz.
Tevens mag men geen consumpties 
mee het veld opnemen. Roken op 
het kunstgrasveld is uiteraard ze-
ker verboden. De gezellige kantine 
van RKAV zal iedere avond volledig 
bezet zijn, zodat zowel koffie, sport-
drankjes, snoep en snacks volop 
verkrijgbaar zullen zijn. Tevens zal 
de Aalsmeerse EHBO de hele week 
met de caravan op het complex van 
RKAV aanwezig zijn. De organisa-
tie hoopt dat dit overbodig zal zijn, 
maar helaas zit een ongelukje altijd 
in een klein voetbalhoekje. De orga-
nisatie is erg blij dat zij ook dit jaar 
weer een beroep kunnen doen op 
maar liefst 34 personen die de wed-
strijden willen leiden. Tevens kan 
de organisatie van het minivoetbal-
toernooi 2009 via voetbalvereniging 
RKAV weer rekenen op de inzet van 
vele RKAV vrijwilligers. 
De organisatie verwacht dat veel 
ouders, grootouders, familie en be-
kenden van de spelers(sters) naar 
het sprotcomplex aan de Beetho-
venlaan 120 komen om de kinde-
ren (positief!) aan te moedigen. In-
dien, zoals de verwachting is, de op-
komst groot is dan raadt de organi-
satie aan om op de fiets te komen. 
De parkeerplaats van RKAV en het 
Hornmeerpark heeft maar een be-
perkte beschikbaarheid.


