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INFORMATIEAVOND OVER DE CONCEPT 
GEBIEDSVISIE AALSMEER 2020 OP 27 MEI

Gemeente Aalsmeer heeft hard gewerkt aan de concept Gebiedsvisie 
Aalsmeer 2020, waarin we aangeven waar we met de gemeente naartoe 
willen. Daarvoor is veel aan participatie gedaan. Daar heeft u mogelijk 
ook aan bijgedragen. De gemeenteraad heeft besloten om de concept 
Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 vrij te geven voor inspraak.

U heeft de mogelijkheid om u nader te laten informeren over de inhoud 
van de visie of daarover vragen te stellen. Hiervoor organiseert de 
Gemeente Aalsmeer een informatieavond op woensdag 27 mei om 
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Burgerzaal van het 
Gemeentehuis in Aalsmeer waarbij iedereen welkom is. 

Gemeente Aalsmeer heeft een Gebiedsvisiekrant gemaakt, waar een kort 
overzicht uit de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 staat. Per thema is er een 
korte analyse, wat de inwoners en organisaties in de participatie naar 
voren brachten en welke keuzes de Gemeente Aalsmeer maakt. 
Deze Gebiedsvisiekrant wordt huis-aan-huis bezorgd binnen de hele 
Gemeente Aalsmeer.

De Gebiedsvisie ligt gedurende de openingstijden vanaf 22 mei tot 3 juli 
ter inzage bij de balie in de hal van het Gemeentehuis in Aalsmeer. 
Gedurende de inzagetermijn kan ieder een schriftelijke reactie 
(zienswijze) indienen bij burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
Drie Kolommenplein 1, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 

Burgemeester en wethouders zullen vervolgens een voorstel over de 
verwerking van de inspraakreacties en over vaststelling van de 
structuurvisie aan de gemeenteraad voorleggen. 
Dat zal waarschijnlijk in het najaar van 2009 gebeuren. 

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl onder kopje projecten/
Gebiedsvisiekrant. Als u in de week van 18 mei geen krant ontvangen 
heeft kunt u die bij het Gemeentehuis ophalen.

Meer aandacht
voor kwaliteit

Aalsmeer is een onderneming rijker!

Aalsmeer - Jong Hercules
Aanvang 14.30 uur aan de Dreef.

Blijft Aalsmeer in de race voor promotie?
In de nacompetitie naar de 2e klasse?

Maakt Aalsmeer het karwei af
na de 0 - 3 overwinning van

Jong Hercules?

Kom het zien en u zult het beleven.
Er gebeurt meer aan de Dreef.

ZATERDAG A.S. DE TOPWEDSTRIJD

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

www.stoffeerderijbekkers.nl

Een goede investering 
in crisistijd

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF NIEuwE
kETEL NoDIg?
Informeer eens naar de 
mogelijkheden van
een Lease ketel.

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

Verwarming 
koeling

Ventilatie

Presentatie nota ‘Sportief Aalsmeer’

Vooral schaatsen en voetbal 
populair bij jeugdige inwoners
Aalsmeer - De conceptnota ‘Spor-
tief Aalsmeer’ wordt vanavond, don-
derdag 14 mei, gepresenteerd in het 
beraad. Uit de nota blijkt onder an-
dere dat kinderen in de leeftijd van 
6 tot en met 11 jaar bijna allemaal 
sporten en dit met name in vereni-
gingsverband doen. De drie meest 
beoefende sporten zijn zwemmen, 
schaatsen en veldvoetbal. Jongeren 
in de leeftijd van 12 tot en met 17 
jaar gaan naarmate ze ouder wor-
den minder sporten en er is een ver-
schuiving zichtbaar van sporten in 
verenigingsverband naar sporten in 
ongebonden verband. De drie meest 
beoefende sporten door jongeren 
zijn ook schaatsen en veldvoet-

bal, maar de jongeren slaan liever 
een balletje op de tennisbaan dan 
een duik in het zwembad te nemen. 
Bij de volwassenen is een opleving 
qua sporten zichtbaar. Het sporten 
in verenigingsverband daalt echter 
wel. De volwassenen gaan liever fit-
nessen, hardlopen, wielrennen, ten-
nissen, zwemmen of wandelen. 

Stijgend ledenaantal
De gemeente Aalsmeer kent in to-
taal 52 sportverenigingen. De mees-
te zien hun ledenaantal de laatste 
jaren stijgen en dit heeft natuurlijk 
te maken met de forse toename van 
het inwonertal. Onder andere heeft 
de trampoline afdeling van SV Om-

Afgelopen maandag is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van start gegaan. Dit jaar wordt de organisatie verzorgd 
door RKAV. Dat voetbal populair is in Aalsmeer blijkt wel uit het aantal deelnemende scholen en teams. Meer dan 1.000 
jongens en meisjes strijden om de eer van de school. Vaders en moeders komen veelal natuurlijk kijken en hierdoor was 
de parkeerdruk in en rond de Beethovenlaan afgelopen dagen groot.

nia door de stijging een ledenstop 
afgekondigd en zwemvereniging 
Oceanus heeft te maken met een 
wachtlijst. Een sterk punt van de ge-
meente Aalsmeer is dat er over de 
gehele gemeente verspreid ruim 
voldoende speelruimte is voor kin-
deren in verschillende leeftijdscate-
gorieën, evenals de diverse sport-
mogelijkheden her en der verspreid 
door de gemeente liggen en de 
keuze aan sporten divers is. Er zijn 
in Aalsmeer en Kudelstaart twee 
sporthallen, zes gymzalen en een 
zwembad en een aantal commerci-
ele sportaanbieders. 

Druk op accommodaties
De groei van het inwonertal gaat 
overigens nu wel voor knelpunten 
zorgen. Er is een toenemende druk 
op de binnensportaccommodaties. 
Zowel de Proosdijhal als De Bloem-
hof kent met name in de avonduren 
een hoge bezettingsgraad, waar-
door nieuwe initiatieven uit de wijk 
Nieuw-Oosteinde, onder andere 
een volleybalgroep, niet gehono-

reerd kunnen worden. Volgens de 
gemeente rechtvaardigt de huidige 
situatie nog geen nieuwe sporthal. 
Wel gaat verder onderzocht worden 
in hoeverre de zaal- en veldcapaci-
teit moet worden uitgebreid  de ko-
mende jaren. 
“Het sportvoorzieningenniveau in 
2015 moet passen bij een gemeente 
van 32.000 inwoners”, aldus de be-
stuurders. Acties om op korte ter-
mijn de sportaccommodatieproble-
matiek aan te pakken zijn het inzet-
ten op een zo efficiënt mogelijk ge-
bruik van de huidige accommoda-
ties en een onderzoek doen naar al-
ternatieve oplossingen, zoals het in-
zetten van een blaashal of het voor 
sportgebruik gereed maken van 
leegstaande kantoor- of bedrijfs-
panden. 

Naamsbekendheid door 
topsport
Aalsmeer wil een gemeente zijn 
waar zoveel mogelijk inwoners op 
een verantwoorde manier aan eni-
ge vorm van sportbeoefening kun-
nen en zullen (blijven) doen door 
sporten en bewegen van jongs af 
aan te stimuleren. Topsport is tot 
nu toe in het Aalsmeerse sportbe-
leid geen thema geweest. Uiteraard 
ziet de gemeente wel in dat topsport 
van belang is voor de promotie van 
de sport, economische waarde 
heeft en de naamsbekendheid van 
Aalsmeer vergroot. De gemeente 
Haarlemmermeer is bezig met het 
opstarten van een topsportloket. 
Het is de intentie van de gemeen-
te Aalsmeer aansluiting te zoeken 
bij dit topsportloket, waardoor ver-
enigingen van specifieke onder-
steuning en advisering op het ge-
bied van topsport gebruik kunnen 
maken. Als de raad zich vanavond 
kan vinden in de concept-sportnota 
gaat deze ter inzage gelegd worden 
in het gemeentehuis voor een ter-
mijn van zes weken.

Drietal Aalsmeerders in nieuw project

Gunning horeca op het 
Surfeiland is bekend 
Aalsmeer - 19 Partijen hadden zich 
aangemeld om een restaurant te 
beginnen op het Surfeiland. Daar-
van bleven uiteindelijk vijf serieuze 
kandidaten over. Zij schreven zich 
in voor het horecaproject, dat ge-
pacht gaat worden van de gemeen-
te. Naar nu bekend is geworden, 
gaat de gunning naar een drietal 
Aalsmeerders, die gezamenlijk par-
tij vormen om de horeca te exploite-
ren. Een speciale commissie waarin 
ook wethouders Nijmeijer en Fran-
sen zitting hadden, waardeerde het 
plan van de heren Zoran Grdenic en 
mede-ondernemers S. Levarht en H. 

de Carpentier als beste, zo geven 
B&W aan. De Carpentier Vastgoed 
BV neemt de bouw van het restau-
rant op zich.
Zoran, bekend als horeca-exploi-
tant van de sportkantine bij All Out, 
wordt dus de nieuwe ondernemer 
op het Surfeiland. Als ‘eerste reser-
ve’ zoals Burgemeester en Wethou-
ders het noemen, is C. Bosse teza-
men met A. vd Hoorn aangewezen. 
Half juni wordt het vernieuwde Sur-
feiland officieel geopend. De bouw 
van het restaurant vangt later aan 
en zal in 2010 moeten zijn afge-
rond.

Kinderboerderij Boerenvreugd
Rondvliegende haren 
bij het geiten scheren
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
13 mei werden er weer schapen ge-
schoren en geknipt op kinderboer-
derij Boerenvreugd. Één of twee keer 
per jaar gebeurt dit door het perso-
neel en de vrijwilligers van de kin-
derboerderij in de Hornmeer. Woen-
dag jl. rond 13.30 uur werd de eer-
ste geit geknipt. Onder wat protest 
van het dier verdwenen al zijn lange 
haren  op het neergelegde zeil. Tij-
dens de knipbeurt werd de geit ste-
vig vastgehouden door twee mede-
werkers en stopte een andere me-
dewerker de haren in een zak. Om 
deze haren te verzamelen was af en 
toe wel wat inspanning nodig om-
dat de knipbeurt buiten plaats vond, 

de wind ervoor zorgde dat de haren 
alle kanten op vlogen. De afgescho-
ren haren van de schapen worden 
gebruikt om wol van te maken. On-
der het toezicht van vele nieuws-
gierige kinderen, ouders en andere 
dieren mocht de eerste geit weer te-
rug naar de wei en was het tijd voor 
het volgende dier. Al met al was het 
een leuke en boeiende gebeurtenis 
die de volgende keer zeker het kij-
ken waard is. 
Verder zijn het hele jaar op de kin-
derboerderij veel grote en kleine 
dieren te bekijken. Bij de ingang 
staat een spaarvarken klaar voor 
een bijdrage aan de boerderij. 
Ramona v.d. Ochtend

I.v.m. Hemelvaartsdag 
verschijnt de krant 
een dag eerder op 
woensdag 20 mei. 

Kopij en advertenties 
kunnen ingeleverd 
worden tot dinsdag 

12.00 uur.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 15.625

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

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

www.mEErboDE.nl

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.

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 gekort-

wiekt.
- Machineweg in Aalsmeer, rood cyperse kater.

Goed tehuis gezocht:
- Goed tehuis gezocht voor 2 Main coon katten. Het zijn broer en 

zus en willen graag bij elkaar blijven. Zijn erg lief en aan hond ge-
wend. 

- Goed tehuis gezocht voor rode poes  8 jaar is gesteriliseerd. Niet 
geschikt bij kleine kinderen.

Voorlichting 
bij ANBO
over Tomtom
Aalsmeer - ANBO Aalsmeer or-
ganiseert op maandag 18 mei een 
voorlichtingsbijeenkomst over het 
gebruik van de Tomtom. Veel ou-
deren gebruiken de ‘routehulp’ of 
overwegen om er een aan te schaf-
fen. In de praktijk blijkt echter dat 
niet iedereen er makkelijk mee over-
weg kan. U bent welkom als u al een 
Tomtom hebt, maar ook als u wilt 
kijken of het iets voor u zou kunnen 
zijn. De bijeenkomst wordt gehou-
den in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat en begint om 14.00 uur. 
De entree is gratis op vertoon van 
de ANBO leden pas 2009, niet leden 
betalen 2 euro. Aanmelding van te 
voren is niet nodig. Als u een Tom-
tom hebt, neemt u deze dan mee, en 
laadt hem van tevoren thuis op.  

De Zonnebloem gaat de straat op 
Loterij onmiskenbaar voor 
zieken en gehandicapten
Aalsmeer - Vrijwilligersorganisatie 
de Zonnebloem gaat de komende 
maanden 1,5 miljoen loten verko-
pen. Van de opbrengst van de loterij 
bieden zij zieken, gehandicapten en 
hulpbehoevende ouderen 295.000 
dagjes uit en 255 aangepaste va-
kanties aan. 
De loterij vormt één van de belang-
rijkste inkomstenbronnen voor de 
vrijwilligersorganisatie. Het opge-
haalde geld wordt gebruikt voor de 
extra voorzieningen als aangepast 

vervoer en verpleegkundige bege-
leiding tijdens activiteiten van De 
Zonnebloem. Slechts 10% van de 
opbrengst gaat op aan kosten van 
onder meer het prijzengeld
De Zonnebloem verloot 5020 prij-
zen, waaronder de hoofdprijs van 
maar liefst 15.000 euro. De loten 
kosten twee euro per stuk en wor-
den via vrijwilligers aan de deur en 
online verkocht tot en met 31 okto-
ber. De trekking  vindt plaats op 9 
november.    

Auto’s wassen om een 
kleuterschool te bouwen
Kudelstaart - De jongeren, die eind 
juli naar één van de armste landen 
ter wereld, Malawi, vertrekken om 
daar vrijwilligerswerk te doen, hiel-
den afgelopen zaterdag een auto-
wasdag in Kudelstaart. Van 9.45 tot 
15.00 uur konden de auto’s voor 
een bedrag van 7,50 euro gewassen 
worden.  
Voor de reis naar het Zuid-Afrikaan-
se land is natuurlijk geld nodig. Het 
nodige is al binnen, maar nog lang 
niet genoeg. 
Met de opbrengst van het was-
sen van de auto’s financieren zij 
hun reis naar Malawi, om daar uit-
eindelijk een kleuterschool te kun-
nenbouwen en ander vrijwilligers-
werk te doen. De autowasdag was 
een groot succes. Het was een aan- 
en afrijden van automobilisten op 
het Kerkplein, waar de jongeren een 
heuse wasstraat hadden ingericht, 
waar drie auto’s tegelijk in konden 
staan.  Met meerdere waterslangen 
werden de auto’s, die onafgebroken 
stonden te wachten, onder handen 
genomen. Op een terrasje, in het 

zonnetje, werden de bezoekers on-
der genot van een drankje nog eens 
extra ingelicht over de vrijwilligers-
actie in en voor Malawi. 
De jongeren zamelden niet alleen 
geld in door middel van het wassen 
van auto’s, maar verkochten ook de 
130 jaar oude dakpannen van de 
pastorie. Deze waren door de jon-
geren zelf opgemaakt met enkele 
vetplantjes en versieringen en gin-
gen grif van de hand. Het was zelfs 
nodig om een wachtlijst op te stellen 
voor de verkoop van de pannen.
De jongeren weten van wanten en 
gaan door met het inzamelen. Za-
terdag over twee weken, 23 mei, 
zal er een concert gegeven worden 
in de kerk van St. Jan aan de Ku-
delstaartseweg door het dameskoor 
Vivace onder leiding van Irma Ho-
genboom-Zethof. 
De toegang is gratis. Tijdens de 
pauze worden lootjes verkocht en 
bij de uitgang houden de jongeren 
een deurcollectie voor de financie-
ring van het vrijwilligerswerk in het 
arme, Afrikaanse land.   

Aalsmeer - In tijden van crisis gaat 
iedereen bezuinigen. Er wordt beter 
opgelet bij het doen van de bood-
schappen, luxe uitgaven worden uit-
gesteld en er wordt minder op het 
milieu gelet. Toch is de gewone 
mens niet die de enige die aan het 
bezuinigen is. Bij menig bedrijf lo-
pen de zaken minder goed dan nor-
maal. Managers moeten ook bezui-
nigen om het hoofd boven water te 
houden. Ontslag is, helaas, hiervan 
het logische gevolg. Gelukkig is dit 
in de meeste bedrijven niet het ge-

Infoavond FNV Bondgenoten Lokaal

Crisis: Iedereen de klos?

Jos winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag is het klaverjassen in het Dorps-
huis gewonnen door  Jos Thijssen 
met 5334  punten, gevolgd door  
Han Raadschelders met 5326 pun-
ten en op drie is Ab van der Laar-
se geëindigd met  5272 punten. Het 
jokeren is gewonnen door  Jan Bon 
met 39 punten, op tweede plaats is 
Marie van der Jagt geëindigd met 
203  punten.

OVAK-Soos in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK soosmiddag op 6 mei in 
het Parochiehuis is gewonnen door 
Tom Verlaan met 5633 punten, op 
twee Wil ter Horst met 5237 punten, 
drie Willem Buskermolen Gzn. met 
5198 punten. 
De volgende speelmiddag is op 
woensdagmiddag 20 mei, aanvang 
14.00 uur in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat.

Zondag 17 mei

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker: 
Arno Post.  
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Steve Kasyaneko. Speciaal pro-
gramma voor oudere kinderen. 

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

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. Lentegroet in ‘t 
Kloosterhof. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. Zondag 19u. br. P. Stolk, H.I. 
Ambacht.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Opheli-
alaan. 10u. drs. T. Bolland, Amster-
dam 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. Dick Vollmuller, 
Aalsmeer. Oost: 10.u. C.G Graafland. 
Koffiedrinken.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116. 10u. dr. O. J. 
van der Ploeg, Capelle aan de IJsel 
en 18.30u. ds. A. Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenk. voor kinderen. 10u. spre-
ker Wilkin v.d. Kamp 19.00u. Baan7 
Going Deep, jongerensamenkomst. 
Piet van Walsum 

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 

KERKDIENSTEN

Bijzondere kerkdienst in De Spil
Kudelstaart - Zondag 17 mei om 
10.00 uur houdt de Samen-op-Weg-
gemeente een bijzondere dienst in 
kerkelijk centrum De Spil aan de 
Spilstraat. Deze bijzondere thema-
dienst is voorbereid met en door de 
bewoners van Ons Tweede Thuis die 
in het combinatiegebouw De Spil 
wonen. Het thema van de dienst is: 
“Het komt weer goed”. Voorganger 
in deze dienst is dominee Rob Poe-
siat. Muzikale medewerking wordt 

verleend door Jan Sikkema op or-
gel en de muziekgroep Sound of 
Worship uit Kudelstaart. Diverse 
bewoners van O.T.T. De Spil zullen 
hun medewerking aan deze dienst 
verlenen door middel van muziek, 
schriftlezing, etc. Er zullen in deze 
dienst diverse verrassende elemen-
ten zijn. Wilt u daar van mee genie-
ten, komt u dan op zondag 17 mei 
om 10.00 uur naar De Spil. Iedereen 
is van harte welkom.

Autowassen en kledingactie 
zaterdag bij Open Hof kerk
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 16 mei vinden er bij de Open 
Hof kerk in de Ophelialaan 247 een 
tweetal activiteiten plaats. De eerste 
is een autowasactie. De ZWO-com-
missie van de Open Hof kerk onder-
steunt een project van Kerk in Actie 
in Kameroen. 
Het project is gericht op het geven 
van een vakopleiding voor straatkin-
deren. Het autowassen vindt plaats 
tussen 10.00 en 15.00 uur en de kos-
ten zijn slechts 5 euro per (perso-

nen) auto. De tweede activiteit be-
treft de kledingactie voor Mensen 
in Nood. Draagbare kleding, schoei-
sel, huishoudtextiel en dekens kun-
nen in gesloten plastic zakken afge-
ven worden. 
Deze inzameling vindt plaats tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur. De in-
gezamelde kleding wordt verkocht 
aan betrouwbare sorteerbedrijven. 
Met het geld dat de verkoop ople-
vert worden de projecten van Men-
sen in Nood gefinancierd.

Bleeker winnaar 
bij Oostend
Aalsmeer - Het koppelklaverjas-
sen ter afsluiting van het seizoen bij 
buurtvereniging Oostend is 7 mei 
gewonnen door mevrouw van Bem-
melen en de heer Schuit met 5179 
punten. Op twee zijn de heren M. 
v.d. Vaart en A. Rabbers geëindigd 
met 4894 punten en op drie de heer 
Tameris en Ans van der Stroom met 
4733 punten. De poedelprijs moch-
ten de heren H. de Ruiter en A. Ver-
kerk met 3575 punten in ontvangst 
nemen . De hoogste tafel wisten me-
vrouw van Bemmelen en P.  Schuit 
op naam te zetten, de laagste tafel 
hadden de heren H. de Ruiter en A. 
Verkerk. Tevens zijn deze avond de 
jaarprijzen uitgereikt. De heer Blee-
ker is op één geëindigd met totaal 
59495 punten. De speelavond in het 
nieuwe seizoen zal tijdig worden 
gepubliceerd en is te vinden op de 
webpagina van de buurtvereniging 
http://bvoostend.come2me.nl.

val. De meeste mensen houden zich 
over het algemeen ook niet bezig 
met ontslagdreigingen en werken 
ijverig door. Het is misschien inte-
ressant om hierover toch eens wat 
meer informatie tot u te nemen. De 
woonafdeling van FNV Bondgeno-
ten afdeling Amstel/Meerlanden/
Ronde Venen organiseert op maan-
dagavond 18 mei een thema-avond 
over dit onderwerp in restaurant De 
Oude Veiling in de Marktstraat,  Tij-
dens de avond is het ook mogelijk 
om problemen als; wat te doen als 
je ontslag krijgt, wat zijn je rechten 
en plichten als je een deeltijd WW 
hebt, en wat als je werkgever alles 
doet om zijn hoofd boven water te 
houden, aan te kaarten. Om op alle 
vragen omtrent ontslag in tijden van 
crisis een antwoord te geven, heeft 
FNV Bondgenoten Desiree Tirkes, 
procesjurist, bereid gevonden om 
informatie te verstrekken.  Er zal 
eveneens een ledenservice consu-
lent aanwezig zijn om uw individue-
le vragen te beantwoorden. 
De ontvangst is vanaf 19.30 uur. 
De bijeenkomst start maandag om 
19.45 uur een duurt tot 21.45 uur. 
Indien leden iemand willen mee-
nemen, zijn deze personen ook van 
harte welkom.  

10u. ds. J. de Jonge, Alphen aan de 
Rijn. 18.30u. ds. C.A Versluis, Erme-
lo.     

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.
 
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag: 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met Karmelieten. Zat. 17u. 
in Kloosterhof woord comm. viering. 
19.00u. in Rijsenhout woord comm. 
viering. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk euch. viering. 14.30 Poolse 
dienst in Karmelkerk 

Roomskath. gemeensch. Rijsen-
hout
Zaterdag: Woord en comm. viering 
m.m.v. dames- en herenkoor Soli 
Deo Gloria. Diaken J. Snoek

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
ds. R.F.H. Praamsma. 19.30 ff zingen 

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. eucharistie. viering 
met H. Post/A. Blonk Mmv Kudelkw/
school. 1e communie.

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

Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare, 
Zwarteweg 98. Maandag om 20u. 
Pastor Bert Piet.
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Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
- Anjerlaan 16, het verwijderen van asbest;
- Westeinderplassen G1034 en G2532, 

het slopen van een beschoeiing;
- Wilhelminastraat 44, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 19 mei 2009 verzonden.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 20

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 
veranderen van een baggerdepot,bij de Grote Brug, 
Westeinderplassen;

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

maecyparis; Herenweg 30, 1 berk, 2 wilgen, 1 es-
doorn, 1 els, 1 eik; Madame Curiestraat 20, 1 metase-
quoia; Graaf Willemlaan 25, 5 berken, 1 malus;

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

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; Mijnshe-
renweg 44c, 1 leylandia; 

t/m 19 juni Ontwerp bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250 a, 
282 en 322;

t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen:
t/m 28 juni Conceptnota Sportief Aalsmeer – Sportnota 2009-

2013:
t/m 29 juni Kapvergunningen: achter Baccarastraat 15, 1 els en 

1 es; Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik; Jac. P. Thijs-
senlaan 42, 1 populus Nigra Italica; Lorentzhof 27, 2 
lijsterbessen en 1 gouden regen; Sportlaan 42, 3 co-
niferen; Vuurdoornstraat 11, 1 prunus serrulata pink 
perfection:

t/m 2 juli Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020

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.

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

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

serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

woninGwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 497, het vernieuwen van een luifel 

en een voorpui;
- Haydnstraat 20, het plaatsen van een dakkapel;
- Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord;
- Kudelstaartseweg 181, het bouwen van een woning;
- Machineweg tussen 291 en 299, het bouwen van een woning;
- Maximastraat 18, het vergroten van een woning;
- Maximastraat 20, het vergroten van een woning;
- Oosteinderweg 451, het plaatsen van een hekwerk;
- Snoekbaarsstraat 138, het wijzigen van een gevel;
- Uiterweg 93, het plaatsen van een carport, schuur en boothuis;
- Zijdstraat 77, het bouwen van een winkelruimte met 

2 appartementen;
- Zonnedauwlaan 4 en 6, het plaatsen van een carport.
Bouwaanvraag 2e fase:
- Aalsmeerderweg 422, het bouwen van een woning.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
- Aalsmeerderweg 243A, het wijzigen van een loods 

voor vuurwerkopslag;
- Herenweg 63, het plaatsen van een carport.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, 
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen 
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. 

- Rietwijkeroordweg 45, het vergroeten van een kassencomplex 
aan de achterzijde en het realiseren van een interieurgroep.

Verzenddatum bouwvergunningen: 19 mei 2009.

BoUwVerorDeninG

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

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

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

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

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

fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 26 mei en 9 juni 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.
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Vanwege werkzaamheden aan het computersysteem 
sluit de afdeling dienstverlening op vrijdag 15 mei om 
12.00 uur.

UitnoDiGinG informatieaVonD
GeBieDsVisie aalsmeer 2020

Op woensdag 27 mei om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
organiseert de gemeente Aalsmeer in de Burgerzaal een in-
formatieavond over de inhoud van de visie. Uiteraard krijgt 
u gelegenheid om vragen te stellen. De Gebiedsvisie ligt tij-
dens de openingstijden vanaf 22 mei tot 3 juli ter inzage bij 
de afdeling dienstverlening in het gemeentehuis. Gedurende 
de inzagetermijn kunt u een schriftelijke reactie indienen bij 
burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Drie Kolommen-
plein 1, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

ConCePtnota sPortief aalsmeer - sPortnota 2009-2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergade-
ring van 6 mei 2009 besloten om aan de Raad voor te stellen de 
conceptnota ‘Sportief Aalsmeer – Sportnota 2009-2013’ ter inzage 
te leggen. De Raad zal hierover op donderdag 14 mei een defini-
tief besluit nemen. In de periode 18 mei t/m 28 juni 2009 kunnen 
inspraakreacties worden gegeven en tevens zal de sportnota met 
de sportverenigingen worden besproken. Inspraakreacties worden te 
allen tijde beantwoord en waar mogelijk meegenomen in de defini-
tieve sportnota.
Ter voorbereiding op de conceptversie van de sportnota zijn par-
ticipatiebijeenkomsten gehouden met sportverenigingen, scholen 
en andere belanghebbenden. De ideeën die hierbij naar voren zijn 
gekomen, zijn verwerkt in de conceptnota. De sportnota biedt een 
samenhangend stelsel van uitgangspunten en randvoorwaarden 
waaraan initiatieven en vraagstukken op sportgebied kunnen wor-
den getoetst. Uitgangspunt van de gemeente is dat sport naast doel 
op zich ook een middel is om maatschappelijke problemen op andere 
terreinen op te lossen. De gemeente neemt vier jaar de tijd om het 
sportbeleid uit te voeren. De omvang van de activiteiten is afhanke-
lijk van de financiële middelen die hiervoor beschikbaar komen.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. de 
Jong, tel. 387 575.

DefinitieVe BesCHiKKinGen

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

Kapvergunningen
het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
- achter Baccarastraat 15, 1 els en 1 es;
- Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik;
- Jac. P. Thijssenlaan 42, 1 populus Nigra Italica;
- Lorentzhof 27, 2 lijsterbessen en 1 gouden regen;
- Sportlaan 42, 3 coniferen;
- Vuurdoornstraat 11, 1 prunus serrulata pink perfection
Datum verzending vergunningen: 18 mei 2009
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Studebaker Weasel in stoet 
historische legervoertuigen 
Aalsmeer - De vereniging Keep 
Them Rolling is op bevrijdingsdag 5 
mei met een zestigtal Hhistorische 
legervoertuigen door Aalsmeer ge-
reden. De tocht van deze oude voer-
tuigen vertrok vanaf het recent her-
opende luchtoorlog museum van  
“Crash”. Crash heeft een plek ge-
vonden in Fort Aalsmeer gelegen 
aan de Ringvaart te Rijsenhout. Via 
Aalsmeer, De Kwakel, Uithoorn en 
Nes a/d Amstel is de tocht naar Am-
stelveen gereden. In Amstelveen op 
Plein 40-45 werden de voertuigen 

na een openingswoord van de bur-
gemeester tentoongesteld aan ieder 
die daarvoor belangstelling had. Een 
Big Band zorgde voor de muzikale 
omlijsting. 
Op de foto de Aalsmeerse Ellen in 
een Studebaker Weasel. Deze Stu-
debaker is in het diepste geheim 
door de Amerikanen in 1942 voor 
transport over ijs en sneeuw ontwik-
keld. Het voertuig was echter zo ter-
reinvaardig dat het door heel Euro-
pa en het Verre Oosten met succes 
is ingezet. Van de circa 16.500 die 

door Studebaker zijn geproduceerd, 
hebben enkele tientallen het over-
leeft. De meesten staan in een mu-
seum. Het doel van de vereniging 
Keep Them Rolling is het in stand 
houden van militaire voer-, vaar- en/
of vliegtuigen die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog (1939-1945) ge-
bruikt en/of gefabriceerd zijn. Ook 
probeert de stichting zo zorgvuldig 
mogelijk de verbonden cultuurhis-
torische aspecten en achtergronden 
van de Tweede Wereldoorlog te be-
waren. 

Aalsmeer - Een nieuwe jonge di-
rigent (Michel Berendsen), een or-
kest met veel jonge leden (Natio-
naal Symfonisch Kamerorkest) en 
de opening met een jeugdwerk van 
Schubert waren zaterdag 9 mei  in 
De Bloemhof de perfecte ingredi-
enten voor een sprankelend con-
cert van het 126 jaar jonge Ko-
ninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer. 
Eén van de leden van het koor zei: 
“Door met zoveel jonge musici sa-
men muziek te maken, voelen we 
ons ook weer jong!” En dat was te 
merken en te horen:  Het koor raak-
te de juiste snaar door Schubert niet 
te zwaar te zingen en met name de 
snellere delen van het Gloria van Vi-
valdi in een soepele cadans neer 
te zetten. Concertbezoekers, die 
een traditioneel concert verwacht-
ten, werden verrast. De dirigent gaf 
voor en na de pauze een toelich-
ting met korte muziekfragmenten, 
zodat men een beter inzicht en be-
grip kreeg van de werken die  wer-
den uitgevoerd.  Zeer gewaardeerd 
en voor herhaling vatbaar. De eerste 
lezing werd zelfs besloten door met 
het publiek samen psalm 148 te zin-
gen. In de tweede lezing werd een 
fuga met koor en orkest voor het 
publiek ontrafeld. Onbekend voor 
de toehoorders was het Nationaal 
Symfonisch Kamerorkest. Het jeug-
dige orkest begeleidde het koor op 
een voortreffelijke wijze. Schubert 
werd lichtvoetig begeleid. De ro-
mantische psalmen van Holst klon-
ken sober en intensief met een zeer 

mooie strijkersklank. En stijlbewust 
werd het barokke Gloria van Vival-
di neergezet. Een compliment voor 
de keuze van de solisten: Caroline 
Stam excelleerde als parelende so-
praan, Martine Straesser kon zo-
wel in de mezzo als in de lage alt-
sferen imponeren en Martijn San-
ders vulde de zaal met zijn mach-
tige basgeluid. De tenor Joost van 
der Linden kweet zich in de Psal-
men van Holst verdienstelijk van zijn 
taak, maar kwam soms wat aarze-
lend over. Meestal betekenen de 
psalmen een vuurproef. Deze door-
stond het koor goed.  Jammer dat 
de bassen de inzet voor het slot van 
psalm 148 een toon te hoog namen.  
In de reprise klonk het magistraal. 
Dit concert toonde aan dat er een 
frisse wind waait door het Koninklijk 
Toonkunstkoor Aalsmeer. De laatste 
jaren voerde het koor vooral grote 
werken uit, waarbij ondersteuning 
door een flink aantal zangers van 
buiten nodig was. Nu zong het koor 
op eigen kracht (bij het Gloria van 
Vivaldi stonden de sopranen en al-
ten voor een meer homogene koor-
klank zelfs door elkaar) dit bijzon-
der afwisselend programma. Kleine-
re werken dus, maar met een groot 
aandeel voor het koor. 

Dit concert was een momentop-
name in het koorontwikkelings-
traject en schept verwachtingen 
voor de toekomst. Het eerstvolgen-
de concert is in april 2010.   Van-
af de eerstvolgende repetitie wordt 

gewerkt aan Die Schöpfung van Jo-
seph Haydn. Zangers en zangeres-
sen die dit werk al eens gezongen 
hebben en graag willen meedoen 
zijn van harte welkom. Zij kunnen 
voor meer informatie contact opne-
men met de heer Stieva. tel. 0297-
322321, e-mail clstieva@kabelfoon.
nl of mevrouw A. Eskes, tel. 0297-
323378, e-mail anflieskes@caiway.
nl of via de website www.toonkunst-
koor aalsmeer.nl.
JAB sr

Jeugdige uitstraling met jonge dirigent

Frisse wind waait door het 
Koninklijk Toonkunstkoor

Dirigent Michel Berendsen.
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‘VAlEnCIA’
KlASSIEKE GITAAr

(OOK 3/4 En 1/2 MOdEllEn)    59,00

‘STAGG’
GITAArVErSTErKErS

v/a    49,50     

ZATErdAG GITAArSnArEndAG

AGENDA
Muziek/Film
Donderdag 14 mei:
* Band Sweet Lovin’ Daddy in Hol-
land Huys, Zijdstraat vanaf 19u.
* Toneelavond met TvH ‘In de war’ bij 
oranjever. Juliana in Ontmoetings-
kerk Rijsenhout, Werf. Open 19u.
Vrijdag 15 mei:
* Open repetitie jeugdorkest Sur-
sum Corda in gebouw Irene, Ka-
naalstraat, 18.45-19.45u.
* Mastermixer Ben Liebrand in Bon 
Ami, Dreef. Feest voor 21plussers. 
Vanaf 21.30u.
* Live muziek met bands Birdbrains 
en Four the same in de N201, Zwar-
teweg vanaf 21u.
Zaterdag 16 mei:
* Film Hunger van Steve McQueen 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Back in Time soulparty met live-
optredens  in The Beach, Oostein-
derweg 247a v/a 21u.
Zondag 17 mei:
* Band Jacky’s Farm in café Joppe, 
Weteringstraat, 19-22u.
* Amsterdams feest in café De Wal-
rus, Aalsmeerderdijk, 16-20u.
Vrijdag 22 mei:
* Into the Groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Bon Bini-disco voor jeugd 12-15jr. 
in Bon Ami, Dreef van 20 tot 23u.
Zaterdag 23 mei:
* Benefietconcert Vivace voor Mala-
wi-groep in St. Jankerk, Kudelstaart-
seweg vanaf 20u.
Zondag 24 mei:
* Mike Stevens en Raymond Mc 
Lain met band in De Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang: 15u.

Exposities
Vanaf 14 mei:
* Expositie ‘Art in the family’ in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Opening 
16 mei 16u. door André v/d Heuvel 
en Eylard van Hall. Open: do. t/m zo. 
14-17u. Tot en met 28 juni.
Zaterdag 16 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.
Zondag 17 mei:
* Opening nieuwe expositie van vijf 
glaskunstenaars in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg, 13-17u. Tot en 
met 28 juni.

Diversen
Donderdag 14 mei:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.

Vrijdag 15 mei:
* Inloop voor tieners op Binding 
Zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Iedere vrijdag en dinsdag van 
14 tot 18u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 16 mei:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 10u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Voetbaltoernooi RKDES voor E/F-
pupillen en 5-jarigen. F: 10-12.30u., 
E: 13-16u. 5 Jarigen: 13.30-15.30u.
* Auto’s wassen voor straatkinderen 
in Kameroen 10-15u. en kledingin-
zameling 10-12u. bij Open Hofkerk, 
Ophelialaan.
* Feest in voormalige bloemen-
schuur, keramiekatelier Carla Hu-
son op Stokkeland v/a 10u.
Zondag 17 mei:
* Solex toertocht. Start 10.30u. bij 
Proosdijhal, Kudelstaart.
* Dames- en meisjesvoetbaltoernooi 
bij RKAV, Beethovenlaan v/a 9u.
Maandag 18 mei:
* Voorlichting ANBO over tomtom in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 14u.
* Thema-avond FNV over ontslag-
dreiging in De Oude Veiling, Markt-
straat, 19.45-21.45u. Inloop 19.30u.
* Lezing over aquariums bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 20u.
Dinsdag 19 mei:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat 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.
* Speelavond buurtver. Ons Ge-
noegen in OTT, Hortensialaan v/a 
19.30u. Zaal open 19u.
* PACT café over zorgverlening in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 20 mei:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Biertapwedstrijd in café Joppe, 
Weteringstraat.

Vergaderingen
Donderdag 14 mei:
* Beraad en raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 19 mei:
* Bijeenkomst VVD Aalsmeer over 
Europese verkiezingen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20.45u.

Keramiekatelier open voor publiek
Bloemenschuur Stokkeland 
viert zaterdag feestje
Aalsmeer - Als men langs de van 
Cleeffkade rijdt en naar het groene 
Stokkeland aan de overkant van het 
water kijkt, ziet men het karakteris-
tieke houten woonhuis en de bloe-
menschuur liggen. Vroeger boste 
kweker Maarse daar zijn bloemen 
die in alle vroegte naar de bloemen-
veiling gebracht werden. De bloe-
menschuur is al enkele jaren als ke-
ramiekatelier  in gebruik door ke-
ramiste Carla Huson. De schuur op 
het Stokkeland vindt de kunstena-
res een ideale plek om te werken. 
Aanstaande zaterdag 16 mei viert 
Carla Huson een feestje omdat de 
voormalige bloemenschuur dan 85 
jaar op het Stokkeland staat. Vanaf 

10 uur ‘s morgens is iedereen gratis 
en vrijblijvend van harte welkom om 
te komen kijken. Vrienden en be-
kenden van Carla hebben de meest 
uiteenlopende spulletjes voor aan-
trekkelijke prijzen in de aanbieding. 
Carla toont haar ambachtelijk ver-
vaardigde keramiek. Er is een grab-
belton voor jong en oud, er worden 
wafels gebakken op een antieke ka-
chel, enz.
Vooral bij mooi weer is het goed toe-
ven op het Stokkeland. Er is gratis 
koffie, thee en limonade. Voor wie 
het niet weet: Het Stokkeland ligt in 
het centrum en is bereikbaar via de 
brug achter het gemeentehuis. Voor 
meer infomatie: 06-57934904.

Zaterdag weer feest in The Beach
‘Leuke gasten’ en Lady 
Soul in Back In Time
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 mei is het weer de derde zater-
dagavond van de maand en dat be-
tekent weer een nieuwe editie van 
Back In Time, het dance classics dis-
cofeest in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a. Elke derde zater-
dagavond van de maand organise-
ren dj’s en gastheren Cees van der 
Schilden, Meindert van der Zwaard 
en Ruud Vismans dit feest der her-
kenning. De aflevering van aan-
staande zaterdag zal grotendeels in 
het teken staan van de soulmuziek. 
Tijdens deze Back In Time soulparty 
draaien de dj’s bekende en minder 
bekende soulhits uit de jaren 65 tot 
95. James Brown, Earth Wind & Fire, 
Stevie Wonder, Marvin Gaye, Surpre-
mes, Temptations, Smokey Robinson 
en onder andere de Four Tops zul-
len zeker gedraaid gaan worden. Op 
het programma staat ook een aan-
tal bijzondere optredens met ‘leu-
ke gasten’ zoals de soulbrothers Mi-
chael  en Marvin, twee cool-uitzien-
de knakkers die echt helemaal uit 
hun dak gaan als ze muziek uit de 
jaren zeventig en tachtig horen. Ze 
zijn altijd op zoek naar vrouwen om 
hen de dansvloer op te lokken en 
wat danspasjes bij te brengen. Ook 
staan de ‘Discomama’s’ in de line-
up. Deze dames brengen een dans-
act waar de lenigheid en soepelheid 
van af straalt. Ze hebben lak aan 
Sonja Bakker, een hekel aan Weight 
Watchers en liposuctie! Ze brengen 
de hoofden van de mannen op hol 
en zelfs de vrouwen kunnen niet stil 
blijven staan bij nummers als It’s 
Raining Men, Dirty Old Man en I’m 
every woman. Bovendien is er een 
optreden van ‘Lady Soul’, een knaller 
van een zangeres. Zij heeft in 1993 
meegedaan aan de soundmixshow 
van Henny Huisman en was finalist 
als Patty LaBelle. Zij zet een gewel-
dige performance neer met onder 
andere nummers van Aretha Fran-

klin. Vanaf het moment dat zij op de 
bühne staat, speelt ze met het pu-
bliek en blijft hen boeien met haar 
prachtige jurk en met haar enorm 
stemgeluid. Genoeg dus voor een 
leuke avond dansen, amusement 
en gezelligheid. Bezoekers wordt 
gevraagd, maar zijn niet verplicht, 
om komende zaterdag een soulvol-
le outfit te dragen. Glitterpak, afro-
pruik, het mag allemaal. Aan de dra-
ger/draagster van het meest in het 
oog springende soul-tenue wordt 
een leuke prijs uitgereikt! Natuurlijk 
krijgt iedere bezoeker bij de entree 
ook weer de ‘Favoriete Top 3’-ver-
zoeknummerkaart uitgereikt. Deze 
kan ingevuld bij de dienstdoende dj 
worden ingeleverd. Een andere ge-
legenheid om je eigen smaak voor 
die avond kenbaar te maken, is om 
een bezoek te brengen aan de web-
site: www.backintime.nu. Vanaf daar 
kan ook een ‘Favoriete Soul Top 3’ 
doorgestuurd worden. Het beloofd 
weer een waar spektakel te worden! 
De ‘Back In Time Soulparty’ van za-
terdag 16 mei is vanaf 21.00 uur in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. Kaartverkoop aan de deur. En-
tree slechts 5 euro en dit bedrag is 
inclusief twee consumptiemunten.

Vrijdag Four the Same en 
The Birdbrains in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 15 
mei wederom twee te gekke jonge 
bandjes op het N201 podium. Was 
het afgelopen vrijdag nog zweten 
en haarzwiepen met drie grindcore 
bands, deze vrijdag is er weer wat 
lichter verteerbare muziek te zien en 
te horen. De eerste band vrijdag is 
Four the Same. Tot voor kort ging de 
band door het leven onder de naam 
Our Us, maar vrijdag is het eerste 
optreden met de nieuwe naam. De 
muziek is hetzelfde gebleven: Geluk-
kig maar want de band speelt lekke-
re catchy pop en rocknummers. Het 
tweede optreden wordt verzorgd 
door The Birdbrains. Deze band 
speelde twee weken geleden nog in 
de finale van de popprijs Amstelland 

en de Meerlanden in de P60 te Am-
stelveen. De eerste prijs sleepte ze 
weliswaar niet in de wacht, maar de 
band liet wel een diepe indruk ach-
ter met een heel verfrissend optre-
den. De muziek van The Birdbrains 
is vrij divers. De band haalt haar in-
vloeden ook uit een heel breed sca-
la aan artiesten als Iggy Pop, Alice 
in Chains, The Beatles, Coldplay en 
Incubus. De stijl van de band in een 
hokje stoppen is dus lastig, maar dat 
hoeft ook niet. Vrijdag wordt het ge-
woon alweer een fijn avondje live 
muziek in het jongerencentrum aan 
de Zwarteweg en daar gaat het om. 
De N201 is open vanaf 21.00 uur en 
de entree is gratis. Meer info over 
het programma op www.n201.nl.

Funky soul van Jacky’s 
Farm zondag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 17 
mei is er weer een geweldige live 
band te zien in café Joppe in de We-
teringstraat. Deze keer is de beurt 
aan Jacky’s Farm. De zes muzikan-
ten maken funky soul. Toetsenist 
Ferry Heemskerk uit Langeraar liep 
al een tijdje rond met het idee om 
een soulband op te richten. Via au-
dities voor een andere groep kwam 
hij zangeres Jacqueline Kuperus uit 
Alphen tegen. Met de nog vier an-
dere ervaren muzikanten Johannes 
Schuitenmaker op gitaar, Rolf Ub-
bink op bas, Rene van Dijk op drums 
en Emiel van der Linden op percus-
sie richtten ze Jacky’s Farm op. De 
vrijheid en improvisatie is ook wat 
de bandleden zo mooi vinden aan 
de soulmuziek. Ferry: “Veel muziek 

staat vaak helemaal vast. Bij soul is 
er nog ruimte voor je eigen inbreng. 
En ik vind wel, als je naar een band-
je gaat, dat je er dan wel op moet 
kunnen dansen.’’
Het repertoire is uiteenlopend, van 
onbekend werk tot soulklassiekers 
van Al Green. Jacqueline: “Maar ook 
Curtis Mayfield, Amy Winehouse, 
Joss Stone. En Nina Simone spelen 
we’’. Jacky’s Farm bestaat nu twee 
jaar. Nu is de band nog een cover-
band, maar Ferry wil meer. “Ik ben 
eigen nummers aan het schrijven. 
Dat is een lang proces. Er bestaat 
niets mooiers dan je eigen muziek 
spelen.” Het optreden in Joppe be-
gint zondag omstreeks 19.00 uur en 
zal tot uiterlijk 22.00 uur duren. De 
toegang is zoals altijd gratis!

Postzegelbeurs zaterdag
Aalsmeer - De postzegelruilbeurs 
van Postzegelvereniging Aalsmeer 
bestaat deze maand 30 jaar. Het be-
stuur en de ruilbeursleiders nodigen 
alle verzamelaars uit om dit jubile-
um mee te komen vieren. Op de ruil-
beurs aanstaande zaterdag 16 mei 
is ter gelegenheid hiervan een mi-
ni tentoonstelling te zien met on-
dermeer een speciale expositie van 
houtsnijwerk aan de hand van voor-
beelden op postzegels. 
Daarnaast zijn miniatuur bruggen 
te zien die eveneens op postzegels 
zijn afgebeeld. Ook de hobbyist die 
geen postzegels verzameld moet dit 
gezien hebben. Naast de bestaan-

de loterij zal er ook een gratis lo-
terij zijn. Dus extra kansen op een 
mooie prijs. 
En als klap op de vuurpijl krijgt ie-
dere bezoeker een gratis attentie. 
Wat dat is komt u te weten als u de 
ruilbeurs bezoekt. U vindt er naast 
de ruiltafels, waar u eigen materi-
aal kunt ruilen, de verenigingstafel 
met de 5 eurocent boeken en een 
ruime sortering van handelaren. De 
ruilbeurs is zoals iedere maand aan-
staande zaterdag in het Parochie-
huis in de Gerberastraat vanaf 10.00 
uur. Bij het Parochiehuis is volop 
parkeerruimte en de toegang is gra-
tis.

Film ‘Hunger’ van Steve 
McQueen in Bacchus
Aalsmeer - Het is nog mei en dus 
filmmaand in cultureel café Bac-
chus en aanstaande zaterdag 16 
mei worden filmliefhebbers uitge-
nodigd te komen kijken naar ‘Hun-
ger’ van Steve McQueen.  
Het is 1981. Opgesloten IRA-terro-
risten voeren actie om niet als ge-
wone criminelen, maar als politieke 
gevangenen te worden behandeld. 
Om hun eis kracht bij te zetten, wei-
geren ze gevangeniskleding, was-
sen ze zich niet en smeren ontlas-
ting op de celmuren. De Britse pre-
mier Margaret Thatcher geeft geen 
duimbreed toe: ‘’Er bestaan geen 
politieke moorden, politieke bom-
aanslagen of politiek geweld. Er be-
staan alleen maar criminele moor-
den, criminele bomaanslagen en 
crimineel geweld.’’ 
Om Thatcher op de knieën te dwin-

gen, gaan Bobby Sands en ande-
re gevangenen in hongerstaking. 
Sands is vastbesloten om zich dood 
te hongeren. Sands vindt dat hij 
zijn leven mag offeren voor de goe-
de zaak. De meeste films over hon-
gerstakers gaan over ongebroken 
geesten en heldendom, maar Hun-
ger legt het accent op het fysieke. 
De film zoekt het niet in heldendom, 
maar stelt vragen. Hunger, dat de 
prijs voor beste debuutfilm in Can-
nes won, is indringend, aangrijpend 
en urgent. 
De film in Bacchus in de Gerbe-
rastraat begint om 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.30 uur, en de toe-
gangsprijs bedraagt 3,50 euro per 
persoon.
Filmmaand mei brengt verder: W. 
van Oliver Stone op de 22e en Milk 
van Gus van Sant op 30 mei.

Muziek in Holland Huys
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
14 mei, verzorgen The Sweet Lovin’ 
Daddy’s een optreden in ‘t Holland 
Huys in de Zijdstraat. De groep be-
staat uit drie blues mannen die per 
direct de bluespodia in Nederland 
onveilig gaan maken met meer af-
wisselende blues, van Chicago, Il-
linois, New Orleans, Mississippi tot 
Drenthe. En van zilverzachte ballads 
tot stampende, boogie-ende shuf-

fles. Na vele jaren in de meest uit-
eenlopende bands ‘stage’ te hebben 
gelopen, gaan ze nu eindelijk aan 
het werk!  Men spreekt wel eens van 
het ‘blues virus’ of ‘blues genen’, wat 
het ook is, deze heren hebben het 
en willen er niet vanaf! Uiteraard 
wordt publiek van harte welkom ge-
heten. De heren nemen vanaf 19.00 
uur in ‘t Holland Huys hun instru-
menten ter hand.

Koffie-ochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 19 mei is er 
weer een koffieochtend voor vrou-
wen in gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat. De aanvang is 10.00 uur, 
maar vanaf half tien staat de kof-

fie en thee voor bezoekers klaar. 
Spreker deze morgen is drs. Gordon 
van Veelen, bijbelleraar en schrijver 
van het boek ‘Delina’ over het veel 
bewogen leven van zijn overleden 
vrouw. 
Voor velen is hij geen onbekende. Er 
is oppas voor de kleintjes en de toe-
gang is gratis!

Opening expositie 
Art in the Family
Aalsmeer - Art in the Family is 
de titel van de nieuwe expositie in 
het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat, die vanaf vandaag, 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 zijn  uitge-
stald  in de gemeentelijke exposi-
tieruimte in het centrum. De officië-
le opening van de nieuwe expositie 
is aanstaande zaterdag 16 mei om 
16.00 uur en hiervoor zijn André van 
den Heuvel en Eylard van Hall uit-
genodigd. Een gratis kijkje nemen 
kan vervolgens tot en met 28 juni ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14 en 17 uur. Info: via: www.
kunstencultuur

Dj Ben Liebrand vrijdag op 
Nightfeverparty in Bon Ami
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 15 
mei staan de jaren tachtig en ne-
gentig centraal in discotheek Bon 
Ami. Niemand minder dan master-
mixer Ben Liebrand draagt tijdens 
een swingende Nightfeverparty zorg 
voor de muzikale klanken van wel-
eer. De grote zaal zal geheel in stijl 
worden aangepast en in een vol-
wassen jasje worden gestoken. De 
mooie inpandige rookruimte zorgt 
ervoor dat het publiek niets van de 

avond hoeft te missen. Iedereen 
vanaf 21 jaar is welkom om mooie 
herinneringen op te komen halen? 
De deur van Bon Ami aan de Dreef 
in de Hornmeer gaat open om 21.30 
uur en de entree bedraagt 10 eu-
ro. Voor meer informatie over deze 
avond of andere Nightfever-avon-
den met bijvoorbeeld Peter Been-
se, Jan Leliveld of zelfs Wolter Kroes 
kan gekeken worden op de website: 
www.nightfever-aalsmeer.nl.

Mike Stevens en Raymond 
McLain in Oude Veiling
Aalsmeer - Mike Stevens, Raymond 
McLain en de JB’s Band treden zon-
dag 24 mei op in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Een wereldfor-
matie die zeker voor een waardi-
ge afsluiting zorgt van de America-
na-optredens dit seizoen. Het con-
cert begint om 15.00 uur en de toe-
gang bedraagt 15 euro. JB’s Band 
brengt traditionele country blues en 
bluegrass. De Canadees Stevens is 
in deze muziek scene zonder twijfel 
de meest gerenommeerde harmo-
nicaspeler ter wereld. Hij wordt hier 
bijgestaan door de  vocalist en vir-
tuoze multi-instrumentalist McLain 
(USA). Als duo een graag gezie-
ne atc op podia, variërend van de 

Grand Ol’ Opry in Nashville, tot we-
reldwijde folk, blues, bluegrass en 
zelfs jazz festivals. Bassist en voca-
list Tom Gray, maakt recentelijk deel 
uit van Emmylou Harris haar akoes-
tische band Carolina Star en voor-
heen van befaamde groepen als The 
Country Gentlemen, The Seldom 
Scene. Aanvullend de Europe-
se Joost van Es van 4-Wheel Drive 
op viool en vocalen en de Zwitser-
se ‘chirurg’ Jean-Blaise Rochat op 
zowel banjo als gitaar. Reserveren 
voor dit concert kan van dinsdag tot 
en met zondag van 12.00 tot 22.00 
uur bij De Oude Veiling Markstaat 
19, tel.    0297–368378 of   info@de-
oudeveiling.nl. 
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Beeld krijgt bestemming
Aalsmeer - Meester Mark van 
Leeuwen, directeur van openba-
re basisschool De Zuidooster, is blij 
met het afgelopen vrijdag geplaats-
te beeld bij de Brede School in Oost. 
Hij vertelt: “Toen ik nog leerling was 
van de Thijsse School was dit onze 
buutplaats.” 
Het stenen beeld heeft na diver-
se omzwervingen een vaste be-
stemming gekregen op de speel-
plaats van de school en is vanaf de 

openbare ruimte aan de Catharina 
Amalialaan goed te zien. Het beeld 
stelt een kind voor dat naar een vo-
gel omhoog kijkt met aan zijn zijde 
een bloem en een hond. Het geheel 
staat op een ronde sokkel van klin-
kers. Wanneer het beeld gemaakt 
is en door wie  heeft de gemeen-
te tot nu toe nog niet kunnen ach-
terhalen.

Janna van Zon

Beroemde glaskunstenaars bij 
galerie Sous-Terre Aalsmeer
Aalsmeer - Na de eerste, zeer suc-
cesvolle expositie van modern glas 
brengt galerie Sous-Terre opnieuw 
wereldwijd gewaardeerde heden-
daagse glaskunst. De galerie is ver-
heugd werk te mogen tonen van 
Frank van den Ham, Bernard Hee-
sen, Yvon Trossèl, Fredy E. Wubben 
en Antoon van Wijk. Iedereen is van 
harte welkom om aanstaande zon-
dag 17 mei van 13.00 tot 17.00 uur, 
onder het genot van een hapje en 
een drankje, de opening van de ex-
positie bij te wonen. De voorbezich-
tiging is op zaterdag 16 mei. De ex-
positie loopt tot en met 28 juni.
De toepassing van glas als materiaal 

is niet meer weg te denken uit de 
hedendaagse beeldende kunst. Glas 
heeft zich ontdaan van zijn kunst-
nijverheidimago. De laatste decen-
nia gebruiken kunstenaars voor hun 
sculpturen glas als beeldend mate-
riaal. Het gaat hen vaak niet om de 
voor de hand liggende verleidelijke 
eigenschappen van glas, maar om 
de beeldende kwaliteit van het ma-
teriaal waarmee men een idee kan 
vormgeven. Glas niet zozeer als me-
dium op zich, maar als een beeldend 
element en vaak gecombineerd met 
andere materialen als brons, hout 
en staal. De zeggingskracht van de 
objecten is groot. In deze nieuwe 

expositie van vijf beeldende kunste-
naars kan kennis gemaakt worden 
met een breed aanbod van autono-
me sculpturen uit de hedendaagse 
glaskunst. De glaskunstenaars ex-
poseren in binnen- en buitenland 
en hun werk is opgenomen in de 
collecties van vele musea.
Naast glaskunst brengt galerie 
Sous-Terre op deze expositie nieuw 
werk van de in Estland wonende 
schilder Jaan Elken (1954). De ga-
lerie vertegenwoordigt als enige zijn 
werk in Nederland. Elken, geboren 
in Rusland, is in Estland een auto-
riteit in de wereld van de kunst. Hij 
geeft onder meer les aan de kunst-
academie van Tartu en is directeur 
van de Estlandse Kunstenaars As-
sociatie. Zijn werk is ondergebracht 
in de collecties van diverse musea.
Elken schildert monumentale doe-
ken met krachtige en intense pen-
seelstreken. De afwisselend dek-

kende en transparante vlakken wor-
den gecombineerd met tekst. Hoe-
wel vaak zo benoemd ziet de schil-
der zijn werk niet als louter abstract. 
Zijn schilderijen gaan over zijn ge-
voelens en instincten, over hoe hij 
de dingen ervaart. De motieven en 
sfeer in zijn doeken verwijzen al-
tijd naar specifieke gebeurtenissen. 
Daar is niets abstracts aan volgens 
de kunstenaar.
Naast de expositie van bovenstaan-
de kunstenaars toont galerie Sous-
Terre permanent een grote collec-
tie van werk van door haar verte-
genwoordigde kunstenaars. Gale-
rie en beeldentuin Sous-Terre aan 
de Kudelstaartseweg (tegenover de 
watertoren) is het hele jaar open op 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.  Of op afspraak via 0297-
364400 of info@galerie-sous-terre.
nl. Meer weten? Kijk op www.gale-
rie-sous-terre.nl.

Yvon Trossèl

Antoon van Wijk Frank van den Ham 

Expositie Jantien de Kogel
Aalsmeer - Bij de bibliotheek in Ter 
Aar zijn van 8 mei tot en met 14 ju-
ni werken van Jantien de Kogel te 
bewonderen. De Kunstenares schil-
derde mooie, nostalgische plekjes 
in Aalsmeer, haar woonplaats. Zij 
heeft deze werken gemaakt in de ja-
ren negentig onder begeleiding van 
haar docente Annefie van Itterzon. 
Jantien is al van jongs af aan graag 
creatief bezig. Vanaf 1991 is zij in-
tensief bezig met het verder leren 
over hoe je bijzondere kunstwerken 
kunt vervaardigen. Daartoe volgde 
zij vele cursussen bij de werkschuit 
in Aalsmeer. Haar kleurgebruik en 
gevoel voor compositie werden hier 
onder de loep genomen en verbe-
terd. Ook in de werken in de bibli-
otheek is dit duidelijk te zien. De 
kleurrijke werken geven op een vro-
lijke en speelse manier haar visie op 
de nostalgische plekjes weer. 

Het adres van de bibliotheek in Ter 
Aar is Beukenpad 1. Voor meer in-
formatie kan gebeld worden naar 
0172-602098.

Onthulling ‘Drinkende giraf’
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 mei wordt het beeld ‘De drinken-
de giraf’ officieel onthuld door wet-
houder Jaap Overbeek. 
Het bronzen beeld is gemaakt door 
beeldhouwster Miep Maarse en 
is geplaatst bij het wooncomplex 
Maarse en Kroonhof. Miep Maarse 
is de dochter van de eigenaar van 
het voormalige busbedrijf Maarse 
en Kroon dat in de jaren zeventig op 
de locatie van deze nieuwe wijk was 

gevestigd. Het beeld is geplaatst in 
het plantsoentje aan de kant van het 
Anjerhof. Bewoners van Maarse en 
Kroonhof en met name de heer van 
Dijck hebben het initiatief genomen 
om het plantsoentje te beplanten en 
te onderhouden. 
De Drinkende Giraf staat dus zeker 
in een mooie en groene omgeving. 
De onthulling is om 18.45 uur en ui-
teraard zijn belangstellenden van 
harte welkom.

Leerzame lezing 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 18 mei 
neemt Loek van der Klugt bij Viva 
Aquaria belangstellenden mee door 
aquariumland. Ook komt een aqua-
terraria tijdens zijn lezing ter sprake 
en gaan de vele aspecten van hobby 
voor het voetlicht gehaald worden. 

Nu wekelijkse columns in 
internettijdschrift NieuwNAT 
Aalsmeer - Na de lancering van 
NieuwNAT op 21 maart regende 
het de eerste weken reacties op de 
website waarop het Aalsmeerse in-
ternettijdschrift te bekijken is: www.
nieuwnat.nl. Ze zijn op de site na te 
lezen, evenals reacties die bij re-
dactieleden binnendruppelden. De 
commentaren zijn een en al lof. “Dat 
vonden we echt jammer”, zegt re-
dacteur Erik van Itterzon. “We hoop-
ten natuurlijk op heel veel enthousi-
asme voor zo’n lokaal initiatief. Toch 
willen we ook pittige tegengelui-
den horen die discussies aanzwen-
gelen.” Thema van het lentenummer 
van NieuwNAT is ‘Aalsmeer en geld’. 
Een tiental auteurs, een dichter en 
een fotograaf laten daarover hun 
licht schijnen. Een basisonderdeel 
van de website is verder een thema-
gerichte video. Sinds kort is de vijf-
koppige redactie actief om de web-
site geregeld te verversen en inter-
actiever te maken. Naast het maken 
van een stijlvol cultureel blad was 
dat namelijk uitdrukkelijk de opzet. 
Het betekent onder meer dat er mi-
nimaal eenmaal per week een nieu-
we column verschijnt, al naar ge-
lang de inspiratie van de redacteu-
ren. Zo hebben ze inmiddels per-
soonlijke stukjes geschreven over 
het toekennen van een prijs voor 
de beste Aalsmeerse theaterbezoe-
ker, de kapitaalverslindende aanpak 
van het surfeiland en het overlijden 
van schrijver-columnist Martin Bril. 
De column van deze week legt een 
link tussen Aalsmeer en de Europe-
se verkiezingen op 4 juni. Er zijn le-
zers die commentaar geven op de 
columns. “Maar het zijn er in onze 
ogen nog te weinig. Dat komt onder 

meer door de relatieve onbekend-
heid van de website. Nog niet iedere 
Aalsmeerder weet ons blindelings 
op internet te vinden. Het moet alle-
maal nog groeien”, legt Van Itterzon 
uit. De redactie laat ook haar socia-
le kant zien. In het besef dat internet 
met name voor ouderen moeilijker 
of niet bereikbaar is, heeft ze exem-
plaren van NieuwNAT uitgedraaid 
en in de zorgcentra verspreid. Het is 
een geste die de oudere Aalsmeer-
ders volgens Van Itterzon kunnen 
waarderen. De tweede internetuit-
gave van NieuwNAT staat op 21 ju-
ni op de website. NieuwNAT ver-
schijnt viermaal per jaar, steeds op 
de eerste dag van een nieuw jaarge-
tijde. Thema van het zomernummer 
is ‘Aalsmeer en recreatie’.

Amsterdam in 
De Walrus
Aalsmeer - Aanstaande zondag 17 
mei zetten Willeke en André De Wal-
rus nog eens op zijn kop en geven 
het levenslied een totaal nieuwe di-
mensie. De twee rasartiesten waren 
een maand geleden ook al in het ca-
fé en maakten er een groot feest van.  
Zondag zal het Amsterdamse duo 
van 16.00 tot 20.00 uur niet alleen 
het traditionele levenslied ten ge-
hore brengen, maar ook Engelse 
en Amerikaanse songs zullen zij vol 
overgave brengen. 
Iedereen is welkom in het café aan 
de Aalsmeerderdijk en de toegang 
is uiteraard gratis. 

Arie de Vos bedankt de Veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema voor hun 
marathon optreden tijdens de tiende editie van de Kudelstaartse Veiling.

Gezellige en succesvolle avond
Kudelstaartse veiling brengt 
dit jaar 16.361 euro op

Om 20.30 uur werd het eerste kavel, 
een tas met cosmetica spullen, in de 
veiling genomen. De gang moest er 
toen nog inkomen, want het werd 
op 10 euro afgeslagen. Maar naar-
mate de avond vorderde werd het 
drukker en gezelliger. De prijzen van 
de productenkavels gingen omhoog 
met als absolute topper de 510 euro 
voor houten tuinbank. Ook bijzon-
der in de smaak viel het bbq-vlees 
voor 25 personen, dat voor 490 euro 
kon worden meegenomen. Ook de 
aangeboden diensten deden het dit 
jaar goed. Hier was de topper een 
dagtocht met de boot, dat voor 370 
euro kon worden meegenomen. Een 
weekend verblijf in een vakantiewo-
ning in Zeeland voor 6 personen, die 
werd geveild voor 260 euro. 

Inhuren burgemeester en Daniëlle
De Kudelstaartse burgemeester 
van Aalsmeer Pieter Litjens werd 
voor 600 euro gestrikt door de ju-
bilerende korfbalvereniging VZOD. 
Eind augustus viert deze vereniging 
haar 60-jarig bestaan en als tegen-
prestatie zal de burgervader aan-
wezig zijn bij de start van de festi-
viteiten op de instuif voor alle Ku-
delstaartse kinderen van de basis-
scholen. Op de zaterdag organiseert 
de vereniging diverse festiviteiten 
en ’s avonds een feestavond. Op 
deze dag zal hij aanwezig zijn om 
koffie te schenken en bier te tap-
pen. Tijdens de veiling kon gebo-

den worden op een act van ritmisch 
gymnaste Daniëlle Bubberman. Vo-
rig jaar was zij winnares van de eer-
ste editie van ‘Holland’s got talent’ 
op de zender SBS6. Daniëlle stal de 
televisieshow met haar act waarin 
acrobatiek en gymnastiek in een ge-
raffineerde choreografie samen ko-
men. Daniëlle deed op de veilavond 
een korte grondact van een minuut 
om bieders een indruk te geven 
van haar kunnen. Vertegenwoordi-
gers van bedrijven die aan een op-
treden tijdens een personeelsfeest 
of bijeenkomst met relaties dach-
ten, konden vast vooraf een impres-
sie opdoen voordat ze een bod gin-
gen uitbrengen. Ze oogstte bijzon-
der veel waardering van het aan-
wezige publiek. Ze wilde met de-
ze grondact ook de dank overbren-
gen aan de Kudelstaartse bevolking 
die haar hebben gesteund tijdens 
de stemming voor de kandidatuur 
in de finale van de X-factor. De ka-
vel van Daniëlle ging voor  500 euro 
naar Afas Erp Software voor een be-
drijfsoptreden.
Met de opbrengst van 16.361 eu-
ro tijdens de negende editie is de 
totaalopbrengst van alle veilingen 
samen inmiddels uitgekomen op 
171.256 euro. Met de gelden die Ku-
delstaart voor Kudelstaart jaarlijks 
met de veiling ophaalt, worden lo-
kale clubs, verenigingen en stichtin-
gen ondersteund die voor zware in-
vesteringen staan. 

Kudelstaart - Om 1.30 uur zondagochtend hamerden veilingmees-
ters Gert Ubink en Dick Venema het 321-ste en laatste kavel af van 
de tiende editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. En ter-
wijl voorzitter Arie de Vos beide veilingmeesters en alle vrijwilligers 
in het zonnetje zette, rolde uit de computer van penningmeester 
Hans Splinter het eindbedrag: 16.361 euro.  Dat kon notaris Matthijs 
van Gaalen bevestigen, want hij had de hele avond de vinger aan de 
pols van de veiling gehouden.

Reünie en party Antoniusschool
Kudelstaart - Aan het einde van 
het schooljaar neemt de Antonius-
school afscheid van haar huidige 
gebouw. Er komt een nieuwe school 
in de wijk De Rietlanden. Ter gele-
genheid hiervan wordt aanstaande 
zaterdag 16 mei een reünie in het 
huidige schoolgebouw gehouden. 
Ieder die op deze school heeft ge-
zeten ( vanaf 1976 ) is welkom. De 

reünie duurt tot 18.00 uur. Hierna is 
er een after party in het dorpshuis 
aan de Kudestaartseweg  met mu-
ziek van Kees Markman. Eenieder 
is hierbij welkom. Gezien het tijd-
stip is er de mogelijkheid gebruik 
te maken van een maaltijd. Entree 
inclusief maaltijd en consumptie is 
10 euro, zonder maaltijd is de toe-
gangsprijs 5 euro.  

Loek is een zeer kundig man die op 
bijna alles een antwoord  heeft, dus 
veel vragen stellen mag! Zeker ook 
heel leerzaam voor de beginnende 
aquariumhouder. De avond wordt 
gehouden in buurthuis Hormeer 
aan de Roerdomplaan 3 en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom. Wie 
meer weten over Viva Aquaria kan 
contact opnemen met C. Keim, tel. 
0297-343854.

Hoofddorp -Op 15, 16 en 17 mei 
veranderd Hoofddorp in de hoofd-
stad van de jazzmuziek, New or-
leans. De vijftiende editie van het 
Meer Jazz festivial vindt dan plaats 
in het centrum. De toegang van het 
festival is alle dagen geheel gratis.
Meer Jazz wordt op vrijdagavond om 
20.15 uur geopend door The Rosen-
berg Trio. De rest van het weekend 
zullen bekende artiesten als Boris 
en Afrit 5 op vrijdag, Weizz! en Ga-
re du Nord op zaterdag, en Red and 
Blues en Wouter Kiers op zondag 
optreden. Daarnaast staan er zater-
dag maar liefst achttien big bands 
op het podium. De big bands strij-
den om de Haarlemmermeerse wis-
selprijs, de Dik Trom Trofee. 
Meer Jazz wordt gehouden op di-
verse lokaties in het centrum van 
Hoofddorp, in het raadhuis, ver-

schillende paviljoenen en restau-
rants. Muziekliefhebbers van alle 
leeftijden zijn welkom. Ook de jeugd, 
want op zaterdagmiddag vindt spe-
ciaal voor hen het traditionele kin-
derconcert plaats.
Op zondagmiddag zal de burger-
meester van Hoofddorp, Theo We-
terings, de Meer Jazz prijs overhan-
digen aan een Nederlandse jazzmu-
sicus die zijn sporen ruimschoots 
heeft verdiend. De prijs gaat dit jaar 
naar Edwin Rutten. Edwin is bij het 
grote publiek vooral bekend van het 
VARA-kinderprogramma De Film 
van Ome Willem, waarin hij de rol 
van Ome Willem speelt. 
Hidden Charms sluit tijdens de af-
terparty op zondagavond vanaf 17.30 
uur Meer Jazz af.  
Het volledige programma is te vin-
den op www.meerjazz.nl 

15e editie Meer Jazz van start
Hoofddorp verandert in 
klein New Orleans

Solexclub maakt rondrit
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
17 mei organiseert Solexclub Ku-
delstaart met hulp van diverse spon-
sors voor de tweede keer een tour-
tocht. De tocht wordt afgelegd over 
80 kilometer. 
De rondrit start bij De Proosdijhal 
om 10.30 uur. Voor vertrek kan men 
zich eerst tegoed doen aan koffie 
en appelgebak. Op de camping in 

Vogelenzang is om 12.30 uur een 
lunchstop gepland. Als de rit erop 
zit, wordt de terugreis naar eindpunt 
De Proosdijhal ingezet. Inschrijven 
kan op de dag zelf vanaf 9.30 uur. 
Deelname kost 8,00 euro. Voor meer 
informatie:
Frans v. Aardweg, tel. 0622808708,
Jan v. Oostwaard, tel. 0629341875 of 
Jan v.d Schouw, tel. 0616156069.

Waar is mijn dubbele spoelbak?
In het kader van het moet niet veel 
gekker worden is in de nacht van 
maandag 4 op dinsdag 
5 mei tussen 1.30 en 6.00 onze dub-
bele spoelbak uit ons aanrecht-
blad gehaald. Daar wij druk bezig 
zijn met verbouwen, hadden wij ons 
aanrechtblad (met bakken) binnen 
ons hek in de voortuin gezet voor 
hergebruik in de berging. Toen ik ‘s 
morgens buiten kwam en een gat 
in mijn blad zag, was ik hoogst ver-
baasd. Deze persoon heeft kennelijk 
lef en tijd genoeg gehad om de dub-
bele spoelbak met beleid te demon-

teren. De schroeven lagen er net-
jes naast. Is hier sprake van jeugd 
(kwajongensstreek) of gericht door 
een volwassen toegeëigend. Is er 
misschien iemand die aan het ver-
bouwen is? Levert dat nog wat op 
bij een ijzerboer? 
Ik ben van mening dat alles van mij 
is zeker zolang het in mijn eigen tuin 
staat. Afblijven dus! Zou deze spoel-
bak zelf zijn weg terug naar huis 
kunnen vinden?

Mieke Bernsen, Schweitzer-
straat 61, Kudelstaart.

ingezonden

Zwemwedstrijd 
in De Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 16 mei wordt 
de landelijke competitiewedstrijd 
voor mensen met een beperking 
gezwommen. De wedstrijd vindt 

plaats in zwembad De Waterlelie in 
de Hornmeer. Een groot aantal ge-
handicapte zwemmers van zwem-
vereniging Oceanus strijdt mee om 
de hoogste plaatsen te behalen. De 
wedstrijd begint om 15.30 uur. Geïn-
teresseerden zijn van harte welkom 
om naar deze competitiewedstrijd te 
komen kijken. 



pagina 14 Nieuwe Meerbode  - 14 mei 2009

Zaterdag 9 mei heeft Aalsmeers Harmonie een buitenconcert gegeven 
tijdens de Geraniummarkt op het Raadhuisplein. Bij de stand van Mar-
cel Spaargaren was ruimte gemaakt voor het orkest dat zo’n vijftig le-
den telt. Aalsmeers Harmonie is een actieve club en geeft veel concer-
ten, zowel binnen als buiten. Aangezien de gemeente geen subsidie 
meer geeft, zoekt de harmonie op andere manieren geld voor onder an-
dere het bekostigen van de concerten en het kopen van nieuwe muziek. 
Een actie waar de harmonie op dit moment aan meedoet, is de club-
actie van de C1000. Vanaf 18 mei kunnen er munten gespaard worden 
voor 11 verenigingen in Aalsmeer, waaronder dus Aalsmeers Harmo-
nie. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangt men een munt. De-
ze munten kunnen gespaard worden voor uw favoriete club. Uiteraard 
hoopt Aalsmeers Harmonie dat er veel munten gespaard worden voor 
de vereniging.  Voor meer informatie over de harmonie en haar activi-
teiten: www.aalsmeersharmonie.nl.

Gezellig, druk en zonnig: 
Geraniummarkt en braderie

Aalsmeer -  Een stralende dag za-
terdag en het lijkt of de organisatie 
hier patent op krijgt, want nagenoeg 
ieder jaar nog wordt de geranium-
markt, sinds enkele jaren aangevuld 
met een braderie, onder prima, zon-
nige weersomstandigheden gehou-
den. Ook 9 mei jl. konden de jassen 
thuis gelaten worden en heeft me-
nig bezoeker volop genoten van de-
ze gezellige en druk bezochte acti-
viteiten. In snel tempo wisselden de 
veelal bloeiende planten, waaronder 
geraniums, vlijtige liesjes en hor-
tensia’s van eigenaar. De planten-
verkopers deden goede zaken. Ge-
lijk vanaf de start in de vroege och-
tend ‘stroomden’ de kopers toe en 
tot laat in de middag kon de fl eu-
rige handel aan de man/vrouw ge-
bracht worden. Nieuw dit jaar was 
de stand van Kika, Kinderen kanker-
vrij, en naast beren en sleutelhan-
gers werd fruit te koop aangeboden. 
De meloenen, druiven en onder an-
dere komkommers vonden gretig af-
trek. Over de opbrengst is de stich-
ting meer dan tevreden, liefst 4.000 
euro en dat is een heel mooi bedrag. 
En er was muziek op het Raadhuis-
plein. Aalsmeers Harmonie liet van 

zich horen en het optreden van deze 
heren en dames trok veel bekijks. 
De aangekochte planten konden bij 
de stand van Groei en Bloei in be-
waring gegeven worden, zodat de 
bezoekers ook nog lekker konden 
struinen in de Zijdstraat langs de 
vele kramen. Een gevarieerd aan-
bod werd aangeboden, waaronder 
kleding, sieraden, dierenspulletjes, 
hengelsportbenodigdheden, parfum 
en schoenen. Ook enkele verenigin-
gen, waaronder de vogelclub, gaf 
acte de présence. Wat etenswaren 
betreft kon genoten worden van vis, 
saucijzenbroodjes, broodjes been-
ham, Vietnamese loempia’s en ijs. 
Voor de kinderen stond een spring-
kussen op het Molenplein klaar en 
hier werden door de vele jongens 
en meisjes diverse, ‘rare’ sprongen 
gemaakt. 
Tegelijkertijd met de geraniummarkt 
en de braderie vierde de Wereldwin-
kel een feestje ter gelegenheid van 
haar 40 jarig bestaan. Er werd ge-
trakteerd op eerlijke koffi e en thee 
en een modeshow met kleding ge-
maakt van eerlijke stoffen. Met fo-
to’s een terugblik op deze gezellige 
en prima verlopen dag!

Vrijwilligers voor het voetlicht
Jan Wey: “Ik ben een echte doener”
Aalsmeer - Hoewel Jan Weij inmid-
dels toch wel wat aandacht gewend 
is, hij kreeg eerder een ridderorde 
en de rozenpenning, lijkt hij toch 
ietwat verlegen met de belangstel-
ling. Op een mooie plek tussen de 
geraniums kreeg deze super vrijwil-
liger namens Groei en Bloei afdeling 
Aalsmeer tijdens de geraniummarkt 
een bos bloemen aangeboden voor 
al zijn werk dat hij de afgelopen ja-
ren heeft verricht. Jan Weij is een 
man die het organiseren in het bloed 
zit. Heerlijk vindt hij het wanneer hij 
die glunderende hoofden ziet van 
mensen die een steuntje kunnen 
gebruiken. Het begon allemaal 27 
jaar geleden. Zijn vrouw was toen 
nog verbonden aan de Graankorrel. 
Zij kende veel ouders, waarvan er, 
net als zij, de meeste import waren. 
Voor velen was het wennen, zij had-
den een heerlijk huis dat wel, maar 
met die contacten liep het niet echt 
soepel. Jan Weij bedacht daar het 
volgende op. Zelf dol op voetballen, 
hij speelde jaren op hoog niveau, or-
ganiseerde hij voor de ouders van 

de drie Kudelstaartse basisscholen 
sporttoernooien. De mannen gingen 
voetballen en de vrouwen amuseer-
den zich met volleyballen. Het werd 
een groot succes. Ieder jaar breidde 
het toernooi zich uit. Toen de kinde-
ren Weij naar vervolgonderwijs gin-
gen, werd de organisatie overgedra-
gen aan andere ouders. 
Uit overlevering blijkt dat er inmid-
dels de klad in is gekomen. “Jam-
mer”, vindt het echtpaar. Maar hun 
aandacht was alweer gericht op an-
dere projecten. Het voetbalteam Ve-
teranen Aalsmeer, op initiatief van 
Weij opgericht, trainde in de Proos-
dijhal. De toenmalige beheerder ver-
telde over zijn gehandicapte zoon, 
die in de Johannes Stichting  te Arn-
hem woonde. De Stichting kon heel 
goed een computer gebruiken. Dat 
was niet tegen dovemansoren ge-
zegd. Direct werden de handen uit 
de mouwen gestoken, sponsors 
benaderd en binnen het jaar was 
er een toernooi georganiseerd dat 
klonk als een klok. Aan het einde 
van het toernooi was er voldoende 

geld om een computer aan te schaf-
fen. Het succes smaakte naar meer. 
Het jaar daarop waren het de MS 
patiënten die een behoorlijk fi nanci-
ele injectie kregen. 
Het jaarlijkse sporttoernooi werd 
een traditie. Het prominenten voet-
balelftal met bekende Aalsmeerders 
is nog altijd een evenement, dat veel 
publiek trekt. Er is dan ook voor elk 
wat wils. En er wordt altijd veel gela-
chen. Sponsors leveren veelal graag 
hun bijdrage. Jan Weij bezoekt ze 
allemaal, een voor een. Hij zocht ook 
contact met de huisartsen, legde uit 
wat zijn plannen waren. Hij, en een 
netwerk van vrijwilligers, wilden 
mensen, die het lichamelijk of gees-
telijk moeilijk hebben trakteren op 
een midweek. Hen even al hun zor-
gen doen vergeten. Omdat iedere 
arts  in zijn of haar praktijk wel een 
aantal patiënten heeft die er eens 
even lekker uit moeten, en zij ook 
iets zagen in de plannen, werden de 
patiënten bezocht en uitgenodigd. 
“Het was echt een medicijn. De 
huisartsen zagen hun patiënten op-

geknapt terug komen van de geheel 
verzorgd midweek. Laatst keek ik 
nog naar video opnames, dan gaat 
er toch wat door je heen hoor! In 
het begin nodigden wij mensen van 
buiten uit om onze gasten te enter-
tainen. Op een gegeven moment 
zijn wij zelf toneelstukjes gaan op-
voeren, bespaarden wij veel geld 
mee en wij hebben met elkaar wat 
afgelachen. De vrijwilligers missen 
het nog steeds: Wanneer gaan wij 
weer?, wordt er regelmatig aan ons 
gevraagd.”
De Proosdijhal is nog altijd het cen-
trale punt van het jaarlijkse evene-
ment, wel in afgeslankte vorm. De 
liefde voor het voetballen is echter 
niet verfl auwd. Zo werd er onlangs 
het voetbalboek over Aalsmeer 
1919-1975 afgerond. Weij ging op 
zoek naar foto’s. Behalve foto’s be-
zat mevrouw Mantel ook interes-
sante fi lms. Haar echtgenoot fi lmde 
vrijwel iedere wedstrijd. Het materi-
aal dat Weij in handen kreeg werd 
op dvd gezet en voorzien van ach-
tergrond muziek. De fi lm is drie we-
ken geleden vertoond en de vraag 
naar kopieën is groot. “Maar daar 
ga ik niet meer aan beginnen. Dat 
laat ik nu maar aan mijn zoon over.” 
Besluit hij enigszins twijfelend. “Wij 
hebben het nog steeds zo druk dat 
het er nauwelijks van komt om met 
vakantie te gaan.”

Dolfi narium
Alle voorbereidingen van het pro-
ject ‘zwemmen met dolfi jnen’ lijken 
hun einde te naderen. Via het twee-
de huis kunnen drie kinderen naar 
het Dolfi narium in Harderwijk om in 
contact te komen met dolfi jnen. Het 
gaat om kinderen die ernstig gehan-
dicapt zijn maar waarvan men hoopt 
dat mede door het contact met de-
ze intelligente zoogdieren, zij uit een 
isolement gehaald kunnen worden. 
“Dit is een project dat heel veel tijd 
vraagt. Er zijn zoveel instanties die 
hun toestemming moeten verlenen. 
Dat is wel eens jammer omdat het 
zolang duurt voor wij deze kinderen 
dit plezier kunnen bieden.” De cam-
per blijft dus nog even in de gara-
ge.  “Maar bij mij begint het zo lang-
zamerhand wel te kriebelen hoor”, 
lacht zijn vrouw. Jan Weij prijst zich 
gelukkig met de vele vrijwilligers 
die hem assisteerden bij zijn werk-
zaamheden en verder verklaart hij 
enigszins plechtig: “Als je vrouw en 
kinderen hier niet achter staan, dan 
lukt het echt niet. Maar zij weten 
het. Ik ben een echte doener.”

Janna van Zon
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Jazz van duo Mooi deze 
zaterdag in Fontaine Royale 
Amstelveen - Dit voorjaar wordt de 
zaterdagavond in restaurant Fontai-
ne Royale opgeluisterd met live jazz. 
Bezoekers kunnen genieten van 
een heerlijk menu en easy listening 
muziek welke ten gehore gebracht 
wordt door veelbelovende nieuwe 
jazzartiesten. 
Op 16 mei treedt het duo Mooi op. 
Dit tweetal bestaat uit Harke de Vlas 
op gitaar en zang en Jurgen Burdorf 
op gitaar. Tussen 18.30 en 21.30 uur 
is er live jazz. Het duo Mooi speelt 
wat de naam suggereert: mooie jaz-
zliedjes. Mooi staat voor pure mu-
ziek, gebracht door pure muzikan-
ten. Gedreven door een behoef-
te aan eerlijk entertainment gaat 
Mooi terug naar simpel muziek ma-
ken, zoals het ooit bedoeld was. 
Akoestisch en tijdloos. Harke (1975) 
speelde eerder met onder ande-
re Villa Zeezicht, Tres, The Funkali-

cious Collective, FQP, Jellyfish, Pa-
sadena Funk Association, Joop van 
den Ende theaterproducties en vele 
gelegenheidsformaties. Daarnaast 
is Harke initiator van Drum en Gi-
taarschool Amersfoort en is hij ac-
tief als componist, tekstdichter en 
producer. Jurgen (1980) was onder 
meer te horen met Michelle Cour-
tens, Pasadena Funk Assosiation, 
Jelle Amersfoort en als sessiemu-
zikant. Naast een succesvolle les-
praktijk heeft Jurgen bovendien een 
platenlabel en produceert hij van-
uit zijn eigen studio diverse arties-
ten. Restaurant Fontaine Royale aan 
de Dr. Willem Dreesweg heet u al-
len van harte welkom. Reserveren is 
aan te raden. 
Hiervoor kan contact opgenomen 
worden met restaurant Fontaine 
Royale via 020 6401501 of reserve-
ring@fontaineroyale.nl.

Wijnen en likeur tijdens 
proeverij Wittebol Wijn!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
waren zo’n 180 klanten van Wittebol 
Wijn te gast op de jaarlijkse voor-
jaarswijnproeverij in de tot proeflo-
kaal omgetoverde showroom van 
Bruinsma Hydrokultuur in De Kwa-
kel. De voorjaarswijnproeverij kon 
niet op een beter tijdstip beginnen 
dan afgelopen maandag, lekker zon-
netje en iedereen in de stemming 
voor de volop aanwezige witte en 
rosé wijnen. Het assortiment wijnen 
kwam uit landen als Frankrijk, Chili, 
Oostenrijk, Hongarije, Italie, Duits-
land, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, 
Nieuw-Zeeland en Argentinie, keu-
ze genoeg dus. De hit van afgelopen 
en aankomende zomer is de Prosec-
co uit Italië. Een heerlijke fruitige en 
zacht schuimende aperitief. 
Een zevental Prosecco’s stonden op 
de eerste proeftafel. Drie van deze 
Prosecco’s, van het huis Giol, wor-
den door Wittebol zelf geïmpor-
teerd. Een mooie volle Frizzante, een 
lekkere frisse Rosé en een wat luxe-
re Spumante. De tweede tafel was 
voorzien van de hele serie huiswij-
nen van Wittebol ‘Bessiere’. Van een 
mooie frisse Sauvignon, een zwoe-
le rosé tot een mooie volle Merlot. 
Een aantal rosé’s stonden ook op 
deze tafel waaronder de Rosé van 
het Jaar, Kiwi Cuvée.Op tafel 3 wa-
ren de nieuwe jaargangen uit Hon-
garije en Oostenrijk te proeven. Uit 
Hongarije was totaal nieuw de Pi-
not Noir Rosé.
Nieuw uit Oostenrijk was de Sekt 
van Setzer, mooie zuivere en droge 
mousserende wijn.
Geheel nieuw waren de wijnen op 
tafel 4 uit Duitsland. Bijna alle ge-
bieden uit Duitsland kwamen aan 
bod. Mosel, Mittelrhein, Rheinhes-
sen, Rheingau, Nahe, Saar, Baden, 
en Ahr.
Een aantal tophuizen uit deze ge-
bieden waren Kreuzberg, Weingut 
Salwey, Schlossgut Diel en nog vele 
anderen, een genot om te proeven. 
De nieuwe wereld wijnen waren 
op tafel 5 volop te proeven. Crane 
Lake uit Californie, Alexanderfon-
tein uit Zuid-Afrika en Saint-Clair 

uit Nieuw-Zeeland. Ook tafel 6 was 
voorzien van allemaal nieuwe wij-
nen, deze keer uit Argentinie, Finca 
Flichman. Van de makkelijk drinkba-
re Unoaked Chardonnay en Shiraz 
tot en met de mooie Paisaja de Bar-
rancas, een complexe wijn. Ook ge-
heel nieuw was de Sparkling wijn, 
een smakende mousserende wijn. 
Op tafel 7 stonden een aantal nieu-
we wijnen van Bourdic te proeven, 
Terre Eulalie. Deze serie omvat een 
Viognier, Viognier Moelleux, Merlot, 
Rosé en Shiraz. Vooral de Viognier 
Moelleux viel goed in de smaak. Ook 
de ideale terraswijnen van Bourdic, 
de Grenandise Rosé en Rouge de-
den het wederom goed. De serie van 
Charles de Fere was uitgebreid met 
een demi-sec en een mooie nieuwe 
Rosé, fris fruitig met uitbundig rode 
bessen. Verder nieuw zijn de Bag-
in-Box wijnen van Bourdic, een wit, 
rood en rosé in een 5 liter verpak-
king. Nieuw in Nederland de wijnen 
op tafel 8. De Chileense Bodega Do-
na Javiera uit de Maipo Vallei. De 
wijnen van Dona Javiera zijn jong 
en toegankelijk. Zowel de rode als 
de witte wijnen kunnen goed in de 
zomer gedronken worden. Ook op 
deze tafel de toprosé van Sarons-
berg uit Zuid-Afrika, de Provenan-
ce Rosé. Op de laatste tafel ston-
den een vijftal ‘nieuw’ te proeven li-
keuren voor in of naast de koffie. De 
klanten kregen uitleg en tips over 
hoe deze likeuren te gebruiken. Ook 
stond de ‘Aalsmeerder’ likeur op ta-
fel, een van amandelen en bitter-
koekjes gemaakte likeur, samenge-
steld door de dames Linda & Git van 
Wittebol. De voorjaarsproeverij kon 
met al dit lekkers succesvol worden 
afgesloten en al de gasten gingen 
met een voldaan gevoel naar huis. 
Dirk en Linda van Zoolingen en me-
dewerkers zijn met alle witte en ro-
sé wijnen klaar voor de zomer. Wilt 
u weten welke wijnen er deze avond 
op de tafels stonden kijk dan even 
op www.wittebolwijn.nl. Interesse in 
één van deze wijnen, kom dan even 
langs in de winkel aan de Ophelia-
laan 116.

‘Spek de kas van je club’ start 18 mei
C1000 Koster sponsort elf 
lokale verenigingen
Aalsmeer - Bij C1000 Koster gaat 
vanaf maandag 18 mei de actie 
‘Spek de kas van je club’ van start. 
Bij de actie, die duurt tot 13 juni, 
sparen elf lokale verenigingen hun 
clubwensen bij elkaar. Om aan de 
actie te kunnen deelnemen hebben 
clubs zich allereerst opgegeven bij 
C1000 Koster en is er in een stem-
ronde door consumenten bepaald 
welke elf verenigingen uiteindelijk 
per C1000 winkel meedoen aan de 
actie. 
 In Aalsmeer doen de volgende ver-
enigingen mee: Scouting WWB, 
scouting Tiflo, handbalvereniging 
Fiqas Aalsmeer, korfbalvereniging 
V.Z.O.D., jeugdvereniging RKAV/
VVA, Aalsmeers Harmonie, Dieren-
bescherming afdeling Aalsmeer, 
muziekvereniging Sursum Corda, 
SV Omnia 2000 en stichting Vete-
raan Autobussen.  Al deze vereni-

gingen krijgen hun eigen ‘pieken-
pijp’ in de C1000 winkel. Klanten 
van C1000 Koster krijgen bij elke 10 
euro aan boodschappen een club-
munt cadeau. Deze mag gedepo-
neerd worden in de piekenpijp van 
de vereniging naar eigen keuze. 
Aan het einde van deze landelijke 
actie wordt onder de deelnemen-
de clubs een bedrag van 5.000 eu-
ro verdeeld, C1000 Koster heeft dit 
bedrag verdubbeld naar 10.000 eu-
ro. Dit in verhouding naar het aantal 
gespaarde muntjes. Hoe meer mun-
ten in de piekenpijp, hoe groter het 
aandeel van de prijzenpot. In de ac-
tie ’Spek de kas van je club’ doen 
verspreid over heel Nederland meer 
dan 100 C1000 winkels mee die sa-
men meer dan 1100 verenigingen 
en clubs gaan sponsoren. In totaal is 
daar een bedrag van meer dan een 
half miljoen euro mee gemoeid.

FloraHolland brandveilig!
Aalsmeer -  Een grote brand heeft 
zich bij FloraHolland Aalsmeer ge-
lukkig nog nooit voorgedaan. En dat 
wil de veiling natuurlijk graag zo 
houden. Daarom heeft de veiling een 
aantal verbeteringen aangebracht 
op het gebied van brandveiligheid. 
Op die manier kunnen gebruikers 
van de gebouwen zo veilig mogelijk 
blijven werken en is de bedrijfsvoe-
ring van veiling en klanten nog beter 
beschermd. Bij een calamiteit, zoals 
brand, is het belangrijk om snel en 
veilig het gebouw te kunnen verla-
ten. Hiervoor zijn goede en duidelijk 
herkenbare vluchtroutes essentieel. 
Vorig jaar is gestart met het aange-
ven van vluchtroutes op de tussen-
vloer van de hoogbouw van loca-
tie Centrum. Momenteel wordt druk 
gewerkt aan de vluchtwegaandui-
dingen in de midden- en staalbouw, 
waaronder de exportstraat, het ver-
deelgebied bloemen en de grote 
koelcellen. Later dit jaar wordt de 
rest van de hoogbouw voorzien (lo-
caties 040–098 en 241–298, waar-
onder het overslagcentrum en de 
plantenvloer). Hiermee is het ge-
hele gebouw voorzien van vlucht-
routes.  Verder heeft FloraHolland 
Aalsmeer, in aanvulling op de regu-
liere nooduitgangen, verschillende 
extra vluchttrappen geplaatst. Bin-
nenkort wordt ook vanuit de laad-

kuil op de 10.80-vloer een vlucht-
trap geplaatst. Zo is het vanaf iede-
re locatie in het gebouw gemakke-
lijk om het gebouw onder alle om-
standigheden te verlaten. 
Tot slot worden de vluchtdeuren 
duidelijker herkenbaar gemaakt 
met een opschrift. Op die manier is 
een vluchtroute niet alleen gemak-
kelijker te herkennen, maar wordt 
ook extra duidelijk dat de betref-
fende deuren altijd vrij gehouden 
moeten worden. Het vrijhouden van 
de vluchtwegen is een verplichting 
voor alle gebruikers van de markt-
plaats. Daarnaast is het belangrijk 
dat iedereen zich op de hoogte stelt 
van zijn plaats in het gebouw en de 
beschikbare vluchtroutes. In 2008 is 
bij FloraHolland Aalsmeer de veilig-
heidscampagne ‘Onze marktplaats: 
veilig op de veiling’ gestart. De ko-
mende maanden ligt de nadruk nog 
op brandveiligheid. Iedereen moet 
zonder gevaar gebruik kunnen ma-
ken van de marktplaats. Het is dan 
ook van belang dat de veiling zorgt 
dat gebouwen en terreinen aan al-
le veiligheidsvoorwaarden voldoen. 
Maar het is nét zo belangrijk dat ie-
dereen in en rond de veiling zich 
aan de regels houdt. Het is een ge-
zamenlijke marktplaats: veiling en 
gebruikers zijn er samen verant-
woordelijk voor.

Hulleman ‘winnaar van 
lekkerste roombotercake’
Aalsmeer - Heerlijk & Heerlijk is 
het gilde van betere banketbakkers 
met circa 250 verkooppunten ver-
spreid over heel Nederland. De le-
den binnen de vereniging besteden 
veel tijd aan productontwikkeling 
en streven naar een zo hoog moge-
lijke productkwaliteit. De kwaliteit 
van de producten worden onafhan-
kelijk beoordeeld door het Neder-
lands Bakkerij Centrum in Wagenin-
gen. Zij kopen onaangekondigd bij 
alle leden een cake en keuren de-
ze onder andere op smaak, eetei-
genschappen, aroma, malsheid en 
kleur. De winnaars van deze beoor-
delingen zijn onlangs tijdens de al-
gemene ledenvergadering in het Or-
pheus theater te Apeldoorn bekend 
gemaakt. Brood en Banketbakke-
rij Hulleman heeft met zijn roombo-
tercake de hoogste productscore 

behaald en mag zich daarmee een 
jaar lang ‘winnaar van de lekker-
ste roombotercake’ noemen. “We 
zijn apetrots!”, aldus een enthou-
siaste Marco Hulleman. “We doen 
er met z’n allen ons best voor om 
onze klanten de lekkerste produc-
ten aan te bieden. Maar dat onze 
cake als allerlekkerste van Heerlijk 
en Heerlijk is gekozen, is natuurlijk 
een enorme beloning.” Marco ver-
volgt: “Uiteraard willen wij dat on-
ze klanten meeprofiteren van deze 
bekroning. Alle soorten cake zullen 
de komende anderhalve week extra 
voordelig zijn.”
Voor zo’n heerlijke roombotercake 
kunt u terecht in de winkels van 
bakkerij Hulleman aan de Ophelia-
laan in Aalsmeer, het Zijdelwaard-
plein in Uithoorn en het Westwijk-
plein in Amstelveen. 

Biertapwedstrijd in Joppe
Aalsmeer - Volgende week woens-
dag 20 mei wordt in café Joppe 
weer de jaarlijkse biertapwedstrijd 
gehouden. Deze twaalfde editie zal 
niet veel verschillen van de vorige 
keren. Het is de bedoeling dat maxi-
maal 40 deelnemers, waaronder 
amateurs en horeca werknemers, 
twee zo perfect mogelijke biertjes 
gaan tappen en serveren. Er gaat 
in totaal in vier rondes om de eer-

ste plek gestreden worden. De ju-
ry zal bestaan uit de winnaar van de 
vorige editie, en enkele horeca ei-
genaren uit de regio, waaronder de 
eigenaar van café Joppe, Jan van 
Schuppen. Voor iedere deelnemer 
is een leuke attentie, ter beschik-
king gesteld door Heineken. Op het 
ogenblik zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Deelname is gratis en 
opgeven kan via jan@joppe.nl.

Medewerkers Wereldwinkel 
Aalsmeer op stap
Aalsmeer - Eind maart zijn de 
medewerkers van Wereldwinkel 
Aalsmeer richting Culemborg ver-
trokken om inkopen te doen voor de 
winkel. Bij binnenkomst in het win-
kelmagazijn van Fair Trade Original 
kon eerst koffie met vlaai worden 
genuttigd. 
Daarna volgde een presentatie over 
de nieuwe zomercollectie en werd 
uitleg gegeven over het inkopen. 
Daarna mochten de medewerkers 
zich vergapen aan de artikelen en 
uiteindelijk in groepjes het winkel-

magazijn in om in te kopen. Het was 
niet moeilijk om de karren met al dit 
moois te vullen. 
Na afloop gingen de medewerkers 
met alle nieuwe artikelen weer rich-
ting huis en winkel. In de Wereld-
winkel zijn momenteel onder ande-
re Siervogels uit Zimbabwe, Ananas 
uit Thailand en Serviesgoed uit on-
der meer Vietnam te koop. 
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom een keer een kijkje te ko-
men nemen in de winkel in de Zijd-
straat 59.

Zurel verhuist en reorganiseert
Aalsmeer - De Nederlandse sier-
teeltorganisatie Zurel heeft beslo-
ten om zich te gaan vestigen op 
het VBA-Zuid terrein van FloraHol-
land. Zurel krijgt hiermee vanaf ju-
li dit jaar de beschikking over een 
zeer moderne verwerkingsruimte, 
die past bij de huidige en toekomsti-
ge wensen van klanten. Gekoppeld 
aan de verhuizing wordt een reor-
ganisatie in gang gezet, waarmee 
Zurel inspeelt op de ontwikkelin-
gen in de internationale markt. Zu-
rel heeft ruim dertig jaar vanuit de 
huidige bedrijfslocatie op VBA-cen-
trum klanten in de hele wereld kun-
nen voorzien van bloemen en plan-
ten. De nieuwe locatie is een stap 
vooruit op verschillende gebieden: 
volledig geconditioneerd, goed ge-
outilleerd en met meerdere stations 
aangesloten op de VBA shuttle. De 

snel veranderende marktomstan-
digheden en klantbehoeften dwin-
gen Zurel  verder tot het flexibel in-
richten van de nieuwe organisatie. 
Dit kan op de nieuwe locatie opti-
maal worden gefaciliteerd. Daar-
naast dwingen de sterk verslechter-
de marktomstandigheden tot ingrij-
pende maatregelen om Zurel winst-
gevend te maken. Deze voorgeno-
men maatregelen zullen leiden tot 
een aanzienlijke reductie van ar-
beidsplaatsen en resulteren in een 
verhoging van de efficiency. Dit met 
een nadrukkelijke focus op de kern-
klanten van Zurel. Zurel Groep, on-
derdeel van het beursgenoteerde 
Ciccolella, is een van de grotere ex-
porteurs van bloemen en planten en 
actief in de groothandel. Voor meer 
informatie kan gekeken worden op 
www.zurel.nl.

Jaarmarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag 17 ju-
ni wordt de jaarmarkt weer gehou-
den in en rond het winkelcentrum 
van Kudelstaart. 
De markt vindt plaats van 14.00 tot 
21.00 uur. Er is een gevarieerd aan-
bod, van planten tot speelgoed en 
van snuisterijen tot kleding. Ook is 
er gedacht aan de innerlijke mens. 
Er kunnen verschillende versnape-
ringen genuttigd worden. 

Daarnaast kunnen bezoekers plaats 
nemen op een groot terras. Op dit 
terras kan men onder genot van 
een drankje luisteren naar live mu-
ziek. Ook voor de jeugd zijn er di-
verse attracties. Zoals elk jaar kun-
nen de kinderen zich onder andere 
laten schminken. 
Bedrijven en verenigingen die een 
kraam willen huren, kunnen contact 
op nemen met 0297-342416   

Aalsmeerse corsobouwers 
pronken in Apeldoorn
Aalsmeer - Het begon allemaal zo 
mooi die dag. Het zonnetje scheen 
30 april en er was geen vuiltje aan 
de lucht. Ondanks dat de Aalsmeer-
se corsobouwers de laatste wagen 
uit de stoet waren mocht de wagen 
om 9.30 uur al van het parkeerter-
rein af om het wachtende publiek te 
laten genieten van het bloemenmo-
zaïek, het portret van prinses Julia-
na. Om half elf klonk het kanonslag 
waarna de parade begon te rijden. 

Om 11.45 uur reed de bus met daar-
in de koninklijke familie langs het 
Aalsmeerse bloemenmozaïek. Ge-
lukkig voor de bouwers heeft de ko-
ninklijke familie het portret nog ge-
zien. Wat vijf minuten daarna ge-
beurde, heeft iedereen op de tele-
visie kunnen zien. Vanaf deze plek 
willen de initiatiefnemers Marco, Ni-
co en Gerrit alle vrijwilligers en de 
sponsors hartelijk danken voor de 
inzet en medewerking.

Aalsmeer - De laatste speelavond 
van het seizoen bij Ons Genoegen is 
alweer in zicht. 
Volgende week dinsdagavond 19 
mei verwelkomt de vereniging de 
bezoekers voor de laatste keer dit 
seizoen  aan de Hortensialaan. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur en om 
19.30 uur gaat deze laatste speel-
avond van start.
Tijdens de vorige speelavond van 

Ons Genoegen won De Jong bij het 
klaverjassen met een enorme uit-
schieter van 6093 punten. 
Op de tweede plaats eindigde P. 
Voorn met 5466 punten en de der-
de plaats was voor P. Bekkers met 
5303 punten. 
Bij het rummikuppen werd mevrouw 
Flameling de nummer één met 70 
punten. Op nummer twee eindigde 
mevrouw Brandt met 113 punten.  

Volgende week laatste 
speelavond Ons Genoegen 
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VVV is begrip in Nederland 
Aalsmeer - De VVV is een begrip in 
Nederland, is de positieve uitkomst 
van een landelijk onderzoek naar de 
bekendheid van de VVV. Liefst 80 
% van de consumenten weet waar 
de VVV voor staat. Het VVV-merk is 
sterk. De helft van de Nederlanders 
heeft in de afgelopen twee jaar con-
tact gehad met de VVV. En die con-
tacten worden bijna unaniem posi-
tief gewaardeerd. 
De VVV beschouwt deze uitkom-
sten als een goede uitgangspositie 
voor de toekomst. In 2008 noteer-
de de VVV Hollands Midden na en-
kele jaren van lichte daling weer 
groei in het aantal verstrekte infor-
maties. Alle VVV-vestigingen samen 
gaven 99.000 inlichtingen en dat is 
2 % meer dan in 2007. De internet-
sites van de VVV zijn een belangrij-
ke bron voor toeristische  informa-
tie: in 2008 werden 147.000 unieke 
bezoekers geteld. Die bekeken bij-
na 2,5 miljoen pagina’s. Het aandeel 
van de buitenlandse internetbezoe-
kers bedroeg 38 %. Met promotio-
nele activiteiten stimuleert de VVV 
Hollands Midden toerisme en recre-
atie naar de regio’s Amstelland en 
de Meerlanden, ’t Gooi, de Vecht-
streek en het Hollands-Utrechts 
Plassengebied. Die regio’s omvat-
ten twintig gemeenten in Noord-
Holland en Utrecht, die 665.000 in-
woners tellen. De geschenkbon-
nen van de VVV vonden gretig af-
trek. In 2008 werd een nieuw record 
bereikt met een totaal € 5,7 miljoen. 

In 2008 bood de VVV haar diensten 
aan in negen plaatsen: Aalsmeer, 
Amstelveen, Bussum, Hilversum, 
Huizen, Loosdrecht, Naarden, Uit-
hoorn en Vinkeveen. In de vestigin-
gen Aalsmeer en Uithoorn zijn te-
vens ANWB-diensten en -produc-
ten verkrijgbaar. In Hilversum wordt 
nauw samengewerkt met Muse-
um Hilversum, in Bussum en Am-
stelveen met de openbare biblio-
theken. In Aalsmeer en Huizen is de 
VVV gehuisvest in het gemeente-
huis. VVV-infoposten zijn te vinden 
in Loenen en Breukelen.
De VVV Hollands Midden heeft in 
2008 een positief exploitatieresul-
taat behaald, maar de nabije toe-
komst brengt de nodige onzeker-
heid met zich mee. Dat komt niet 
alleen door de negatieve econo-
mische ontwikkelingen sinds eind 
2008, maar ook door aangekondig-
de beleidskeuzes van gemeentelijke 
en regionale overheden, die de sub-
sidierelaties met de VVV raken. Een 
goede dienstverlening is mede af-
hankelijk van voldoende overheids-
bijdragen in de kosten die de VVV 
maakt voor de uitvoering van haar 
taken. Het gaat met name om de 
gratis informatieverstrekking, maar 
ook om de invulling van promotie- 
activiteiten. In 2009 en 2010 richt de 
VVV alle inspanningen op de kwali-
teit en de continuïteit van de VVV-
dienstverlening en van de promotio-
nele activiteiten, die het toerisme en 
de recreatie ten goede komen.

Win gesigneerde cd van Michael 
W. Smith in Ichtusshop
Aalsmeer - Op zaterdag 13 juni 
vindt de jaarlijkse EO-jongerendag 
plaats in het Gelredome in Arnhem. 
Duizenden jongeren komen bij el-
kaar in het voetbalstadion van Vi-
tesse om samen te luisteren naar di-
verse sprekers en artiesten, die ver-
tellen over God en Zijn Zoon Jezus. 
Dit jaar zal de wereldberoemde gos-
pelartiest Michael W. Smith ook ac-
te de présence geven. De zanger, 
die onlangs zijn nieuwe cd en dvd ‘A 
New Halleluja’ uitbracht, geeft voor-
afgaand aan de EO-jongerendag op 
vrijdag 12 juni een groots concert. 
Hierbij zal ook het zeer bekende Os-
lo Gospel Choir, bekend van onder 
andere ‘O Happy Day’ en ‘Get To-
gether’ van zich doen horen. Speci-
aal vanwege de komst van Michael 
W Smith naar Nederland heeft De 
Ichtusshop een geweldige actie op 
poten gezet. Op een zeer bijzonde-
re manier heeft de christelijke boek-
winkel van Aalsmeer de hand we-
ten te leggen op een gesigneerde 
cd van het album ‘A New Hallelu-
ja’. In de maand mei kunnen kassa-
bonnen voorzien van naam en te-
lefoonnummer ingeleverd worden 
in de winkel en kan kans gemaakt 
worden op dit bijzondere collectors 
item. De Ichtusshop heeft er voor 
gekozen geen minimaal aankoop-

bedrag te hanteren, dus elke aan-
koop in mei komt in aanmerking 
voor deze actie. Op dinsdag 2 juni 
zal de trekking plaats vinden. Er zijn 
overigens speciale voordeelpakket-
ten te koop in De Ichtusshop. Meer-
dere romans zijn gebundeld tegen 
een aantrekkelijke prijs. Zo zijn er 
voordeelpakketten te koop van de 
kinderschrijfster Corien van Oran-
je, maar ook van schrijvers als Hunt 
en LaHaye zijn er interessante voor-
deelpakketten leverbaar. Daarnaast 
blijven er doorlopend acties gaan-
de met midprice-romans en tijdelij-
ke kassakortingen op onder ande-
re NBG-bijbels met liedboek. Zeker 
met de zomervakantie in het vooruit-
zicht goed om te weten. De Ichtus-
shop is elke dinsdag, vrijdag en za-
terdag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Gedurende de zomervakantie is 
de christelijke boekhandel ook ge-
woon geopend op de vrijdag en de 
zaterdag. Naast lectuur heeft deze 
winkel ook een groot assortiment 
kaarten, cd’’s, dvd’s en geschenkar-
tikelen. Wie op de hoogte gehouden 
wil worden van actuele zaken kan 
zich aanmelden voor een nieuws-
brief. Dit kan aangevraagd worden 
in de winkel. De Ichtusshop is ge-
vestigd in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 12, tel. 0297-363353.

Foto’s op website WVAC
Veranderingen in centrum
Aalsmeer - De bouwwerkzaamhe-
den in Aalsmeer Centrum nemen 
zichtbare vormen aan. In de Zijd-
straat zijn nieuwe gevels zichtbaar 
die het tweede gedeelte van de win-
kelstraat een nieuw gezicht gaan 
geven. De ontwikkeling in het cen-
trum zijn weer in een serie foto’s 
op de website van Winkeliers Ver-
eninging Aalsmeer Centrum te vol-
gen. Elke eerste week van de maand 
plaatst de WVAC op www.aalsmeer-
centrum.nl nieuwe foto’s van de 
ontwikkelingen in het centrum. In 
een korte diashow zijn alle vernieu-
wingen te zien. Het centrum veran-
dert momenteel elke maand. Op dit 
moment zijn op de site onder an-
dere foto’s te zien van de bouw aan 
het Molenplein en de Zijdstraat. De 
gevels van de nieuwe winkelpan-
den die het gezicht van de straat 
gaan bepalen zijn al zichtbaar en de 
bouw van het complex waar de Al-
bert Heijn volgens planning in het 
najaar in moet komen, vordert ge-
staag. De contouren van de gemet-
selde bogen zijn al zichtbaar. Aan 
de andere kant wordt hard gewerkt 
aan de uitbreiding van het Praam-
plein. De Brandewijnsloot wordt 
daarvoor gedempt. In het voorste 
deel van de Zijdstraat is juist een te-
genovergestelde ontwikkeling zicht-
baar. Het pand naast Blokker was al 
tegen de vlakte gegaan, maar nu is 

ook het pand van snackbar de Polle-
pels gesloopt. Bakkerij Vooges staat 
nu eenzaam tussen twee gapen-
de gaten nog overeind. Het is een 
vreemd gezicht, maar dat zal nog 
even zo blijven. Tot de Blokker is uit-
gebreid en het pand van de Polle-
pels, waar eind vorig jaar nog brand 
was, weer is opgebouwd. Verder is 
de brug over de Kerkwetering na-
genoeg gereed. Aan de andere kant 
van de N201 wordt op het moment 
veel zand verreden voor de ontwik-
keling van een nieuwe woonwijk 
aan de Lijnbaan. Voor het centrum 
is dat ook een positieve ontwikke-
ling. Volgende maand staan er weer 
nieuwe foto’s van de laatste ontwik-
kelingen in het centrum. Ook voor 
het laatste nieuws uit het Dorp kan 
de website www.aalsmeercentrum.
nl bekeken worden.

Stuntverkoop sportkleding 
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn - Op vrijdag 15 en zater-
dag 16 mei organiseert Intersport 
Duo wederom een stuntverkoop 
bij Amstelhof Health Club aan de 
Noorddammerweg 30 te Uithoorn. 
Intersport Duo biedt een enor-
me partij sportkleding en –artike-
len aan met kortingen die op kun-
nen lopen tot maar liefst 70 procent. 
Dé perfecte kans om een modieuze 
en sportieve zomeroutfit te scoren! 
Evenals vorig jaar wordt een grote 
O’Neill monsterpartij aangeboden 

met kortingen van 40 tot 70 pro-
cent. De partij bestaat uit de com-
plete showroom dames- en heren-
collectie van deze zomer. De keuze 
bestaat uit spijkerbroeken, vt-pants, 
shorts, t-shirts, blouses, singlets, zo-
merjacks en sweaters. Iedereen is-
van harte welkom op vrijdag 15 mei 
van 14.00 tot 21.00 uur of op zater-
dag 16 mei van 10.00 tot 15.00 uur. 
Deze dagen is de stuntverkoop gra-
tis toegankelijk voor iedereen. Tip bij 
mooi weer: kom op de fiets!

De Aalsmeerse vlag wappert al driftig bij de watertoren. 

Nieuwe Aalsmeerse vlag voor festiviteiten

Draag Aalsmeers gevoel 
uit met vlag
Aalsmeer - De kleuren zwart, groen 
en rood roepen bij veel Aalsmeer-
ders een warm gevoel op. De kleu-
ren van de Aalsmeerse vlag in com-
binatie met de Aalsmeerse leeuw 
hebben een grote symbolische 
waarde. Om dat gevoel uit te dra-
gen bij festiviteiten is er een nieuwe 
vlag waarin de drie kleuren en de 
Aalsmeerse leeuw verenigd zijn. 
De kleuren van de vlag gaan te-
rug op historische waarden van dit 
dorp uit de tijd toen Aalsmeer be-
kend stond om de aardbeienteelt. 
De kleur zwart staat voor de aarde, 
groen voor het blad en rood voor de 
aardbei. Het wapen van Aalsmeer 
wijst op een ander typisch product 
van deze gemeente: de aal. De oran-
je leeuw op de blauwe achtergrond 
heeft namelijk een aal in zijn poten. 
De Aalsmeerse vlag is uitermate ge-
schikt om bij de vele festiviteiten in 

Aalsmeer op te hangen. Organisa-
ties, maar ook particulieren, kunnen 
de vlag bestellen bij Dirk van Leeu-
wen. De vlag wappert al in de wind 
bij de watertoren. 
Wie de Aalsmeerse vlag in het echt 
wil zien kan altijd daar even langs 
gaan. De vlag kan ook voor eigen 
doeleinden besteld worden, in drie 
maten. De kleinste vlag met een af-
meting van 100x150 cm kost 25 eu-
ro. De tussenmaat van 150x225 cm 
kost 55 euro. De grootste vlag is 
200x300 cm en kost 140 euro. Ge-
noemde prijzen zijn inclusief btw. 
Een deel van de opbrengst van de 
vlaggenverkoop gaat naar de Reü-
niecommissie, waar Dirk van Leeu-
wen het brede verenigingsleven in 
Aalsmeer mee steunt. Voor vragen 
of het bestellen van de vlag, tel. 06-
51094994 of mail naar d.n.v.l.@het-
net.nl. 

Kikaberen op autobeautydag
Aalsmeer - Zaterdag 16 mei ABS-autobeautydag bij Autoschade Pijnaker 
op het Schinkeldijkje 2. Behalve voor uw deuken en kleine lakschades kun-
nen bezoekers hier ook terecht voor Kika knuffelberen en sleutelhangers. 
Kika zet zich landelijk in voor onderzoek naar kinderen en kanker. Door een 
beer te kopen steunt u de kinderen die moeilijke tijden doormaken. Een be-
tere behandeling, genezing, kwaliteit, minder pijn en strijd! En, voor de prijs 
hoeft u het niet te laten, resp. 6,95 en 2,95 euro! Meer weten? Kijk op www.
kika.nl. ABS Pijnaker is telefonisch bereikbaar via 020-6478001.

Koffieproeverij Ridder & Co 
een groot succes
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was het weer een heerlijke Wittebol-
wijnproeverij-avond bij Bruinsma in 
De Kwakel. Maar niet alleen de wijn 
kon geproefd worden, ook likeuren 
stonden volop in de belangstelling 
in combinatie met geweldige koffie-
soorten van De Eenhoorn. Ridder & 
Co greep deze gelegenheid aan voor 
de introductie van een nieuwe lijn 
koffie in het assortiment van de win-
kel in de Ophelialaan. Verkochten 
Ridder & Co eerst alleen koffie van 
Simon Levelt, inmiddels is het assor-
timent aardig aan het uitbreiden. In-
middels verkoopt Ridder & Co zeer 
gerenommeerde koffiemerken zo-
als Illy, Levelt, Medellin, Taztu, Geels 
en nu ook koffie van De Eenhoorn. 
De Eenhoorn is een zeer gespecia-
liseerd bedrijf op gebied van koffie 
en thee. De Eenhoorn verkoopt niet 
zomaar koffie, maar koffie met de 
hoofdletter K van kwaliteit. De Een-
hoorn kiest voor helderheid, door-
zichtigheid, duurzaamheid en soci-
aal beleid. Dat betekent dat er goed 
wordt gekeken naar de omstandig-
heden op de plantages, die moeten 
gewoon goed zijn, en anders gaat 
de handel niet door. Immers als af-
nemer ben je ook verantwoorde-
lijk voor een zuivere productieme-
thode, zowel sociaal als milieutech-
nisch gezien. De koffie van De Een-
hoorn is daarom altijd duidelijk en 
helder traceerbaar, en eerlijk gepro-
duceerd. Informatie hierover is al-
tijd helder. En aan de kwaliteitseisen 
wordt niet getornd. Het eindproduct 
koffie moet echt van hoge kwaliteit 
getuigen, anders gaat de Eenhoorn 
niet met de koffieboer in zee. En het 
verschil proef je, daar was iedereen 
het op de koffieproeverij over eens. 
Unaniem reageerde men zeer posi-

tief op de koffie die te proeven was. 
Geschonken werden twee soorten 
koffie: De Cachoeira da Grama, een 
Braziliaanse koffie, en de Gethum-
bwini Estate uit Kenia. De Brazili-
aanse Cachoeira is een koffie met 
een vol aroma, notig met vanille en 
makkelijk drinkbaar. Als je de kof-
fie ruikt, ruik je noten. De Keniaan-
se Gethumbwini is een heel ande-
re soort. Deze wordt op zeer hoge 
hoogte verbouwd en dat proef je in 
een frisse, rinse smaaksensatie. Dit 
is een koffie die je lekker vindt, of 
niet. En over smaak valt niet te twis-
ten, dat bleek duidelijk uit de reac-
ties van de proevers. Echter, vond 
iemand de Keniaanse te rins als es-
presso, dan viel die als cappuccino 
echt heerlijk in de smaak. Zo anders 
met de zoetheid van warm schui-
mende melk. Ridder & Co neemt 
vijf koffiesoorten op in hun assor-
timent, die allemaal verkrijgbaar zijn 
in espressobranding en in snelfilter-
branding. Het branden van de kof-
fie gebeurt in Kampen, en wordt uit-
gevoerd door de Eenhoorn zelf. De 
koffie komt als boon aan en per 10 
kilo wordt er wekelijks gebrand op 
de branddag. Daarna wordt de kof-
fie 5 dagen te rusten gelegd voor-
dat het in de verkoop gaat. Die tijd 
heeft koffie nodig om tot de juiste 
smaakontwikkeling te komen. De 
kunst van het juiste branden maakt 
hoe de koffie smaakt. En dat De 
Eenhoorn daar duidelijk verstand 
van heeft, bleek wel uit de veel ge-
hoorde reaktie: “Zo hé. Dit is kof-
fie. Heerlijk!’ Gelukkig kunnen alle 
mensen die niet op de koffieproeve-
rij aanwezig waren deze koffiesen-
satie thuis nog eens overdoen, want 
de koffie is vanaf heden te koop bij 
Ridder & Co in de Ophelialaan. 

Taart voor moeders van 
winkeliers Ophelialaan 
Aalsmeer - Wat is moederdag zon-
der hart, vroeg bakkerij Hulleman 
zich af, en besloot daarop een berg 
taarten te maken om winkelende 
moeders mee te verrassen namens 
de winkeliers van de Ophelialaan. 
En zo geschiedde, Hulleman bak-
te werkelijk geweldig mooie en lek-
kere taarten die afgelopen zaterdag 
werden uitgedeeld aan winkelen-
de moeders. Moeders van jong tot 
oud werden in de watten gelegd, en 
duidelijk gemaakt dat de Ophelia-
winkeliers hen een warm hart toe-
dragen. Eén van de gelukkige ont-
vangers van een moederdagharte-
taart was Chantal van Rij die met 
haar dochtertje nietsvermoedend 
even een kaartje stond uit te zoe-
ken. Verrast keek ze om toen ze op 
haar schouders werd getikt, want ja 
zij was duidelijk moeder, haar doch-
tertje Serra stond naast haar. Samen 
hebben zij vast en zeker heerlijk ge-
smuld van de taart. Chantal en Serra 
wonen in de buurt van de Ophelia-
laan en komen dagelijks hun bood-
schappen in de Ophelialaan  doen. 
Ze zijn vaste klant bij C1000, bakke-
rij Hulleman, lingeriewinkel Imperia, 
Ridder & Co koffie, thee en Tabak 
en slagerij Kruijswijk. “Eigenlijk ko-
men we overal wel’, vertelt Chantal. 
Bij computerwinkel CSA Computers 
is ze nog maar een keer geweest, 
maar ja dat heb je niet zo vaak no-

Specialist voor kunstgebit
Aalsmeer - Veel mensen heb-
ben een slechtpassend of verou-
derd kunstgebit. Dit gaat vaak sa-
men met pijn en ongemak. Een be-
zoek aan een tandprotheticus kan 
de oplossing brengen. “De mees-
te mensen weten niet dat je recht-
streeks bij de tandprotheticus te-
recht kunt,” vertelt  tandprotheticus 
Peter den Hartog van praktijk Den 
Hartog op de Uiterweg 6. Het ad-
vies is vrijblijvend, bestaande gebit-
ten kunnen gerepareerd of gecorri-
geerd worden of er kan een nieuw 
kunstgebit worden aangemeten. 
Daarnaast wordt er aan de patiën-
ten advies gegeven over de verzor-
ging van plaatje of kunstgebit. 
Een gebitsprothese gaat gemiddeld 
tussen de vier tot acht jaar mee. Het 
is verstandig om de prothese eens 
in de twee jaar te laten controleren. 
Zo kunnen eventuele problemen 
verholpen worden door de prothe-
se aan te passen of te vernieuwen. 

Bij een prothese wordt goed geke-
ken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 
passen bij het gezicht van de pa-
tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij/zij het liefst wil. Ook is 
het nu ook de mogelijkheid om met 
behulp van implantaten het kunst-
gebit goed vast te zetten, het zoge-
naamde klikgebit. De implantaten 
worden in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt.
Tegenwoordig  hebben de zorgver-
zekeraars de vergoeding van een 
prothese in het pakket opgenomen. 
Meer weten over een kunstgebit of 
implantaten? 
Maak een afspraak voor vrijblij-
vende informatie en gratis advies 
of voor reparaties, aanpassingen 
aan de prothese of vervanging van 
uw bestaande prothese bij P. den 
Hartog, tel. 020-6614395.

dig. 8,5met de Ophelialaan en haar 
dochter Serra ook. Wie krijgt er nu 
zomaar een taart? Na de foto gin-
gen ze snel naar huis om te smikke-
len. Het is de Opheliawinkeliers ge-
lukt: Vele moeders zijn  in het zon-
netje gezet!
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Van de hak 
op de tak

Surfeiland
Vrouwentroost

Aalsmeer - Nu het surfeiland bij-
na klaar is, mag ik niet meer mop-
peren op wethouder Ronald Frans-
sen. Toch heeft de aanpak van het 
Surfeiland lang geduurd. Ik vraag me 
vaak af waarom bepaalde dingen zo 
lang lijken te duren. Van het Surfei-
land was immers al lang bekend dat 
het nodig aangepakt moest worden, 
al was het alleen maar dat het regel-
matig onderhouden moest worden. 
Ogenschijnlijk merkte je daar wei-
nig van. Jarenlang stond er, in de pic-
ture, nog de verloederde voormalige 
snackbar. Medio juni zullen de wet-
houders Jaap Overbeek en Ronald 
Franssen met een stalen gezicht het 
Surfeiland openen. Beide wethou-
ders weten best dat het Surfeiland 
dan nog niet klaar is, dus waarom 
nu al een opening? Is dat omdat Ro-
nald al verschillende keren toezeg-
de dat het eiland klaar zou zijn maar 
dat het steeds niet lukte? Nu lijkt het 
dan eindelijk zover en zal in elk geval 
Ronald opgelucht kunnen ademha-
len. Maar echt klaar is het nog steeds 
niet, klaar is het pas volgend jaar. Dus 
blijf ik het een en ander wel volgen. 
Wat doet Jaap Overbeek nou bij de 
opening straks? O... wacht eens, op-
eens weet ik het! Natuurlijk, er staat 
nu ook kunst op het eiland en dàt 
moet Jaap onthullen. Die zeeboei die 
sinds kort aan het einde van de pier 
geplaatst is! Maar is die boei: kunst? 
Je kunt zo’n boei kant en klaar op de 
werf van Rijkswaterstaat kopen. Zo 
kun je alles wel kunst noemen, Jaap. 
Of is er toch een kunstenaar aan te 
pas gekomen om de boei fris in de 
verf te zetten? Weet je, Jaap en Ro-
nald, die boei daar is echt wel leuk 
en speels, maar bestempel het niet 
tot kunst. Dan kun je alles wel kunst 
noemen. Groen is het surfeiland nog 
lang niet, ondanks de jonge aanplant. 
Het zal nog jaren duren eer het weer 
prettig groen is, daar kan niemand 
meer iets aan doen. Het recreatiesei-
zoen is al een tijdje geleden begon-
nen en er is al veel zon geweest. Ik 
wil daarmee zeggen dat de opening 
van dit recreatiegebied niet al te lang 
meer moet duren.
Het is een goede zaak dat er straks, 
naast het surfen, ook plaats is voor 
de waterskisport. En ook dat er hore-
ca komt en dat er eindelijk een goe-
de toiletvoorziening komt. Eigenlijk 
is de opening straks, nog een jaar te 
vroeg. Of komt er over een jaar op-
nieuw een feestelijke opening als al-
les dan echt en helemaal volgens plan 
klaar is? En zou het eventueel moge-
lijk zijn om dan een bord te plaatsen 
waarop de echte naam van dit recre-
atiegebied staat: Vrouwentroost? Zo 
heet het daar al heel lang en het is 
gewoon jammer als de oorspronke-
lijke naam vergeten wordt. 
Aalsmeer kan volgend seizoen, 2010 
dus, trots zijn op Vrouwentroost. Dat 
de recreanten prettig kunnen genie-
ten op dit gebied. Dus toch, op voor-
hand, een compliment aan wethou-
der Ronald Franssen.

Coq Scheltens

Bloemenveiling kijkt terug op redelijk positief 2008

FloraHolland scherpt koers flink aan
Aalsmeer - FloraHolland kan on-
danks de eerste tekenen van de 
economische recessie terugkijken 
op een redelijk positief 2008. De 
bloemenveiling wist 2008 in de plus 
af te sluiten.
De situatie van de sierteeltsector is 
zorgelijk. Veilingorganisatie Flora-
Holland ontkomt niet aan de gevol-
gen daarvan, maar kan een stoot-
je hebben. De bloemenveiling was 
niet voorbereid op een economi-
sche malaise als deze. “Desondanks 
heeft FloraHolland zijn coöperatieve 
kracht getoond het afgelopen jaar” 
zei algemeen directeur Timo Huges,  
met enige trots. Hij prees ook de 
kwekers die volgens hem ‘onderne-
merschap, innovatie en veerkracht’ 
tonen tijdens deze  tijden van reces-
sie.  
Daarnaast is de arbeidsproducti-
viteit in 2008 gestegen. Met min-
der werknemers legde FloraHolland 
meer werk af.  
Toch bezorgt de toekomst voorzit-
ter van het bestuur, Gerrit Ravens-
berger, pijn in het hoofd: “De eer-
ste drie maanden van dit jaar waren 
allerminst positief te noemen. Al vrij 
snel na het begin van 2009 tekende 
zich af dat dit een tegenvallend jaar 
zou worden.  Je kan nog zo veel ver-
trouwen hebben, cijfers liegen niet.” 
FloraHolland zag de omzet met nog 
eens 8% dalen en verwacht een to-
tale omzetdaling van 10% voor het 
gehele jaar. Toch ziet het bedrijf licht 
aan het einde van de donkere tun-
nel. Voor moederdag 2009 is meer 
omzet gemaakt dan voorgaande ja-
ren. 
Na de forse omzetdaling van 2009 
wordt verwacht dat het in 2010 zal 
stabiliseren. FloraHolland berust de-
ze prognose op het sterke funda-
ment wat het bedrijf heeft opge-
bouwd. De organisatie gaat flink 
bezuinigen. Huges scherpt de koers 
nu flink aan. “Dat gaat voor de toe-
komst lagere veiling- en ketenkos-
ten opleveren.” 
Hij gelooft dat de consument zijn 
dure vakantie aan zich voorbij laat 
schieten en in plaats daarvan zijn 
huis nog eens extra opfleurt met 
een bloemetje.  
FloraHolland heeft de begroting 
voor 2009 bijgesteld. De veiling be-

De wethouders Jaap Overbeek en Monique Oudshoorn-van Egmond ontvangen als eersten de Respijtwijzer uit han-
den van zorgmakelaar Corry Brouwer.

Steunpunt Mantelzorg organiseert 
‘Week van de Respijtzorg’
De Kwakel - Deze week organiseert 
het Steunpunt Mantelzorg Amstel-
land, onderdeel van Amstelring in 
Amstelveen, voor de regio de ‘Week 
van de Respijt Amstelland’. Een en 
ander op initiatief van zorgmakelaar 
Corry Brouwer en Consulente Han-
neke ten Brinke. Beiden zijn bijzon-
der actief bij het Steunpunt. In op-
dracht van de gemeente Uithoorn 
en Aalsmeer – die binnen de regio 
van het Steunpunt Mantelzorg val-
len - wordt deze ‘Week’ georgani-
seerd. Onder respijtzorg wordt ver-
staan ‘een tijdelijke volledige over-
name van zorg, met als doel de 
mantelzorg(st)er even vrijaf te ge-
ven’. Voorbeeld: u hebt een partner 
in huis of kind die/dat bijzondere 
zorg of aandacht behoeft. Iemand 
met een (licht) verstandelijke han-
dicap, of leidend aan Alzheimer dan 
wel dementie, kan dan bijvoorbeeld 
een of enkele dagen per week naar 
een logeeradres, een instelling voor 
dagbehandeling of naar een zorg-
boerderij voor een zinvolle dagbe-
steding gebracht worden. Om maar 
iets te noemen. Degene die hem/
haar dagelijks om zich heen heeft 
en er internsief aandacht aan moet 
besteden, of verplegen – in dit ge-
val u of ik, de ‘mantelzorger’ - kan 
dat wel eens teveel worden of door 
omstandigheden niet meer opbren-
gen. De mantelzorger heeft een bij-
zondere functie omdat hij of zij (vrij-
willig) gekozen heeft om zijn mede-
mens of huisgenoot, te verzorgen 
en/of te begeleiden. Nu zijn er in-
stanties en instellingen die dat werk 

voor een aantal uren of dagen per 
week van hem/haar kunnen overne-
men. Dan ontstaat er een gezondere 
balans in het gezin omdat de man-
telzorger dan ook aan een eigen le-
ven toekomt en aldus beter de last 
kan dragen.

Respijtwijzer
Om dit kenbaar te maken aan de sa-
menleving, organiseert het Steun-
punt Mantelzorg van 11 tot en met 
15 mei een aantal activiteiten die 
ten doel hebben te laten zien wel-
ke mogelijkheden er zijn om de zorg 
van de mantelzorger (tijdelijk) over 
te nemen. De start van de Week 
vond op maandag 11 mei plaats in 
het dagverblijf van Zorgboerderij In-
nert-Art aan de Vuurlijn in De Kwa-
kel. Daar ontvingen de wethouders 
Jaap Overbeek (Aalsmeer) en Mo-
nique Oudshoorn-van Egmond (Uit-
hoorn) uit handen van Corry Brou-
wer de ‘Respijtwijzer’. Een brochu-
re met daarin namen, adressen, te-
lefoonnummers en internetaanwij-
zingen van diverse zorginstellingen 
met een breed aanbod aan moge-
lijkheden. Dat gebeurde in het bij-
zijn van mensen die een of andere 
vorm van mantelzorg op zich heb-
ben genomen. 
Zorgboerderij Inner-Art biedt zelf 
ook het nodige op dit gebied. Men 
is aangesloten bij de stichting Land-
zijde (AWBZ-erkende zorginstel-
ling) die bemiddelt en kwaliteits-
zorg waarborgt. Inner-Art is een van 
die instellingen waar – in dit geval 
- mensen elkaar kunnen steunen 

en motiveren in een ongekunstel-
de, natuurlijke omgeving temidden 
van planten, dieren, buiten zijn, ont-
spanning en rust. Inner-Art is een 
100-jaar oude boerderij waar eigen-
lijk al 20 jaar ‘zorg’ wordt verleend. 
Sinds drie jaar is de locatie gecer-
tificeerd en begin 2009 ook toegan-
kelijk voor rolstoelgangers. Inner-
Art is lid van de Ned. Vereniging van 
Zorgboeren. Rienier en zijn echtge-
note (natuurgeneeskundige) Gera 
Hoogendoorn hebben jarenlange 
ervaring als zorgboer en zorgboe-
rin. Hier kunnen mensen van ver-
schillende doelgroepen zich bin-
nen hun vermogen uitleven in een 
ontspannen sfeer, waaronder oude-
ren en jeugdigen, dementerenden, 
verstandelijk gehandicapten, lang-
durig werklozen, mensen met een 
burn-out, etc. Er zijn tal van buiten-
activiteiten zoals werken in de tuin 
en (tamme) dieren verzorgen. Maar 
er zijn ook allerlei binnenactivitei-
ten waar iedereen creatief bezig kan 
zijn.
Kortom, Zorgboerderij Inner-Art is 
een schoolvoorbeeld van een zorgin-
stelling. Meer weten? Kijk op www.
zorgboeren.nl. In het kader van deze 
week zijn er allerlei instellingen die 
respijtzorg aanbieden, ‘open’ voor 
bezoek. Wie als mantelzorger nade-
re informatie wenst of gebruik wil 
maken van respijtzorg, kan zich ori-
enteren op www.amstelring.nl. Klik 
op Steunpunt Mantelzorg en daar-
na bij Nieuws op ‘Even op adem ko-
men’. Bellen kan ook met de Man-
telzorglijn: 0900-1866.

veilen. Daarbij is geen sprake meer 
van een draaiende, fysieke veiling-
klok in de mijnzaal, maar van een 
geprojecteerde klok, die zowel in de 
mijnzaal als daarbuiten kan worden 
bediend. Momenteel worden de vei-
lingwagens nog voor de veilingtri-
bunes langs gereden, maar dat is in 
beginsel niet meer nodig. Als Flo-
raHolland zo ver is, kan het bedrijf 
het veilen en de daarachter liggen-
de logistiek loskoppelen, en daar 
ligt één van de grootste besparings-
bronnen. 
Alles bij elkaar, is FloraHolland goed 
bezig in lastige tijden.
Kevin Lamers

zuinigt dit jaar bijna 15 miljoen eu-
ro om achterblijvende inkomsten te 
compenseren. Ondanks een daling 
van de totale investeringen gaat de 
veilingorganisatie verder met inves-
teren in projecten die de ketenkos-
ten omlaag brengen. “Het is juist in 
deze tijden belangrijk om te inves-
teren in potentiële kostenbesparing 
voor in de toekomst”, aldus Huges. 
De ontwikkeling van één universe-
le stapelwagen en het versnelt digi-
taliseren van de transactievorming 
zijn hier een voorbeelden van. 
FloraHolland maakt in Aalsmeer en 
in mindere mate in Naaldwijk al vol-
op gebruik van beeld- en projectie-

                                                                                                Timo Huges

Duurst in Alkmaar
Kosten rijbewijs 
laag in Aalsmeer 
Aalsmeer - Het rijbewijs ziet er 
overal hetzelfde uit: roze en uitge-
voerd als plastic pas. Doch, de prij-
zen zijn niet overal gelijk. Uit de ge-
publiceerde lijst van de gemeente 
Aalsmeer blijkt overigens dat juist 
in Aalsmeer de kosten het aller-
laagst zijn. Vraag je hier je rijbewijs 
aan dan betaal je 28,75 euro. Haal je 
je rijbewijs en woon je in Alkmaar, 
dan ben je duur uit: maar liefst 46,35 
euro en daarmee het duurst van de 
provincie Noord-Holland. Ook Am-
stelveners betalen een ‘hoofdprijs’: 
45,50 euro. Inwoners van Haarlem-
mermeer zijn een tientje goedkoper 
uit (35,80 euro) en de gemeente Uit-
hoorn weet ook van prijzen: 40,35 
euro.
Overigens is onlangs vastgesteld dat 
gemeenten zich vanaf 2010 aan een 
maximumtarief moeten houden. 

Ondanks bezwaar
Kerken straks op 
monumentenlijst
Aalsmeer - De St. Jankerk aan de 
Kudelstaartseweg met naastge-
legen pastorie en de RK Karmel-
kerk aan de Stommeerweg staan 
op de nominatie om de (gemeen-
telijke) monumentenstatus te krij-
gen. Althans, daartoe hebben bur-
gemeester en wethouders besloten. 
Tegen het voornemen om de kerken 
als monument aan te merken was 
wel bezwaar gemaakt door de eigen 
achterban (kerkelijke organisaties). 
Waar de bezwaren betrekking op 
hebben, maken B&W niet bekend. 
De bezwaren zijn echter door het 
college ongegrond verklaard.

Onteigeningsprocedure opgestart 
Gemeente hoopt op minnelijke 
schikkingen voor de Noordvork
Aalsmeer - In het beraad van-
avond, donderdag 14 mei, stellen 
burgemeester en wethouders voor 
de administratieve onteigeningspro-
cedure ter uitvoering van bestem-
mingsplan Noordvork ter realisering 
van de bestemming verkeer op te 
starten. Een tiental bewoners en ei-
genaren van bedrijven zouden moe-
ten wijken voor deze nieuwe verbin-
ding tussen het centrum en de nieu-
we N201. 
Namens de gemeente is reeds ge-
ruime tijd met de betrokken eige-
naren onderhandeld over aankoop 
van deze eigendommen. Dit heeft 
al tot resultaat geleid. Met meerde-
re eigenaren en gerechtigden bin-
nen het totale plangebied is inmid-
dels overeenstemming bereikt om-
trent verkoop. Er resteren nog en-
kele percelen. Met deze eigenaren 
heeft het college tot op heden nog 
geen overeenstemming bereikt. Een 
laatste bod is door de betrokken ei-
genaren afgewezen. Primair wordt 
gestreefd om minnelijke overeen-
stemming met de eigenaren te ver-
krijgen. Op dit moment is echter nog 
geen zicht op een minnelijke aan-
koop van enkele van de te vergaren 
percelen, terwijl de realisatie van 
bestemmingsplan Noordvork bin-

nen afzienbare termijn gestalte zal 
moeten krijgen. De reden dat de ge-
meente nu een onteigeningsbesluit 
wil nemen. 
De naar voren gebrachte zienswij-
zen aangaande de verminderde 
waarde van de resterende eigen-
dommen dan wel de te lage biedin-
gen van de gemeente vormen, aldus 
de bestuurders, voor het besluit om 
tot onteigening over te gaan geen 
belemmering. De rechter zal tot slot 
uiteindelijk de hoogte van de scha-
deloosstelling bepalen. Tot eind 2010 
wordt het bestemmingsplan Noord-
vork in twee fasen uitgevoerd. Met 
de uitvoering van het bestemmings-
plan zal in het laatste kwartaal van 
2009 worden gestart. Indien de raad 
vanavond groen licht geeft voor ont-
eigening wordt het raadsbesluit ver-
gezeld van alle onteigeningsbe-
scheiden in het gemeentehuis ter 
inzage gelegd gedurende zes we-
ken. Na deze periode wordt het ont-
eigeningsbesluit ter goedkeuring 
voorgedragen aan de Kroon. In het 
raadsbesluit benadrukt het college 
nogmaals dat ook gedurende de ge-
hele onteigeningsprocedure actief 
actie ondernomen blijft worden om 
de betrokken percelen alsnog min-
nelijk te verwerven.

Kudelstaart - Het is waarschijn-
lijk een klus op maandagmorgen 
geweest, het maken van de straat-
naamborden voor de nieuwe wijk 
De Rietlanden. Of de opdrachtge-
vende ambtenaar heeft zitten sla-
pen en de naam verkeerd doorge-
geven. Het is in ieder geval een krui-
dig foutje:  Fonteinkruithof is te le-
zen op één der naamborden in de 

wijk. De namen van de straten zijn 
gebaseerd op kruiden en dus moet 
deze naam natuurlijk met een ‘d’ in 
plaats van een ‘t’ geschreven wor-
den. Het is natuurlijk best flauw 
om te zeggen dat de maker in ie-
der geval het buskruit niet uitgevon-
den heeft, maar het neigt wel. Vast 
en zeker dat dit spellingsfoutje snel 
hersteld gaat worden!

Kruidig foutje in De Rietlanden…

Loket voor compensatie en planschade

Gemeente en provincie kopen 
meer panden langs de N201
Aalsmeer - Langs de nieuwe N201 
is de overlast van de werkzaamhe-
den voor de direct langs het tracé 
wonende personen groot. De over-
last wordt veroorzaakt door stof, la-
waai en trillingen en zal geduren-
de de gehele uitvoering van de aan-
leg, tot medio 2011, bestaan. De be-
woners direct langs het tracé van de 
nieuwe N201 kunnen hun woning in 
de huidige omstandigheden in feite 
niet verkopen voor een acceptabel 
bedrag. In overleg met de gemeen-
te heeft het projectbureau N201+ 
een schadeloket geopend voor ei-
genaren van onroerende zaken in 
Aalsmeer in de directe omgeving 
van de nieuwe N201. 
Zij kunnen hier een beroep doen 
op planschade of nadeelcompensa-
tie. Met planschade of compensatie 
is de (tijdelijke) grote overlast voor 
de bewoners direct langs het tracé 
niet opgelost. Samen met de provin-
cie Noord-Holland als opdrachtge-
ver van de werkzaamheden heeft de 
gemeente gezocht naar oplossin-
gen voor de twaalf gezinnen waar-
voor de impact op de woon- en leef-
situatie (te) groot is. De oplossing 
die aan de bewoners die eigenlijk 
weg willen om zich aan de huidige 
overlast te onttrekken kan worden 
aangeboden is om de woning nu 
aan te kopen en na afronding van 
de werkzaamheden in 2011 de wo-
ningen weer in de markt te zetten 
en te verkopen. De verwervingskos-
ten van de twaalf woningen zijn in 
opdracht van de provincie door een 
plaatselijke makelaar geschat op 
bijna 6 miljoen euro. De verwach-
ting op dit moment is dat de pro-
vincie met zes eigenaren tot over-

eenstemming over de aankoop van 
de woningen zal komen. Het aan-
bod voor de andere zes woningen 
zal gelden tot 1 januari 2010. Inge-
schat is dat de waardeverminderin-
gen van de woningen in 2011 vijf-
tien procent zal zijn. Er gaat een ver-
lies geleden tussen de aankoop en 
opnieuw verkoop van bijna 1 mil-
joen euro. De kosten van de inge-
schatte waardevermindering van de 
aan te kopen woningen gaan voor 
75 procent door de provincie en 
voor 25 procent door de gemeen-
te Aalsmeer betaald worden. In het 
beraad van vanavond, donderdag 14 
mei, stellen burgemeester en wet-
houders hiervoor een extra bedrag 
van 224.000 euro te storten in de re-
serve N201+. De provincie zal ove-
rigens de aangekochte panden tot 
het moment van verkoop onderhou-
den en beheren. De gemeente hoeft 
hiervoor geen (financiële) middelen 
ter beschikking te stellen. 

Jaarplan Green Park
Ook op de agenda van het beraad: 
Jaarplan 2009 Green Park Aalsmeer 
gebiedsontwikkeling, uitwerking en 
uitvoeringsprogramma economisch 
beleid voor de gemeente, program-
ma wonen, welzijn en zorg en pre-
sentatie concept Sportnota. Het be-
raad begint om 20.00 uur, is in de 
raadzaal van het gemeentehuis en 
is openbaar. 
Na het beraad start rond 22.30 uur 
de raad met ingekomen stukken van 
inwoners en instellingen, waaron-
der een brief inzake de uitbreidings-
plannen van tennisvereniging All 
Out in de Sportlaan. Ook deze bij-
eenkomst is openbaar.

Kudelstaart - Op dinsdag 19 mei 
vindt in het Dorpshuis een bijeen-
komst plaats van de VVD Aalsmeer.  
Deze staat in het teken van de na-
derende Europese verkiezingen. Als 
gastspreekster is Jeanine Hennis-
Plasschaert uitgenodigd. Jeanine 
Hennis-Plasschaert is lid van de Eu-
ropese fractie van de VVD en staat 
tweede op de kieslijst. Die avond 
geeft zij een presentatie over de Eu-

ropese verkiezingen, waarna een-
ieder in de gelegenheid wordt ge-
steld om vragen te stellen. De bij-
eenkomst begint om 20.45 uur en 
iedere belangstellende is van har-
te welkom. 
De vergadering wordt rond de klok 
van 22:00 uur afgesloten met een 
informele borrel. De bijeenkomst is 
zowel voor leden als niet leden be-
doeld.

Bijeenkomst VVD Aalsmeer 
over Europese verkiezingen
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PACT Café in Bacchus 
over zorgverlening

Aalsmeer - Wat gebeurt er met je 
wanneer je plotseling zorgbehoef-
tig wordt? Waar moet je heen voor 
hulp? Wat is de rol van de gemeente 
hierbij? Op wat voor soort hulp heb 
je recht? Heeft u hulp nodig bij het 
huishouden? Dit valt onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en 
daarvoor kunt u terecht bij de ge-
meente. De Wmo is van kracht sinds 
1 januari 2007 en vervangt de Wel-
zijnswet, de Wet voorzieningen ge-
handicapten en delen van de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
De gemeente voert de WMO uit. Zij 
heeft veel beleidsvrijheid. De ge-
meente moet haar burgers vragen 
wat ze van de plannen vinden en of 
ze nog wensen hebben. Dat moet 
de gemeente ook vragen aan or-
ganisaties en verenigingen die met 
de WMO te maken hebben.  Je kunt 
dus invloed uitoefenen op de wijze 
van zorgverlening. Heeft u verple-
ging of verzorging nodig? Dan moet 

u naar de thuiszorg. Zorg thuis wordt 
geboden zowel door thuiszorgorga-
nisaties als door verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen. Je kan in princi-
pe zelf kiezen welke zorgaanbieder 
je kiest. Het is dus niet eenvoudig 
om te weten waar je heen moet om 
zorg te vragen. PACT Aalsmeer or-
ganiseert daarom, in haar reeks po-
litieke cafés in Bacchus, aanstaande 
dinsdag 19 mei een avond over dit 
onderwerp. Daarbij zij uitgenodigd 
wethouder Jaap Overbeek, wijkver-
pleegkundige Agnes Wolbert van 
Amstelring en een aantal organisa-
ties zoals de seniorenraad. De di-
recteur van de Parkingson stichting, 
Stefanie van Vliet, zal de avond lei-
den. 
Geïnteresseerd en vragen over dit 
onderwerp? Op 19 mei kan informa-
tie ingewonnen worden en  vragen 
beantwoord. De avond in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat 
begint om 20.00 uur.

Aalsmeer - De leden van de Com-
missie Regionaal Overleg luchtha-
ven Schiphol (CROS) hebben op 
23 april ingestemd met de defini-
tieve overdracht van de klachten-
afhandeling naar de sectorpartij-
en, i.c. Luchtverkeersleiding Neder-
land en Amsterdam Airport Schip-
hol. Bij de oprichting van het Bewo-
ners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) 
door Luchtverkeersleiding Neder-
land en Amsterdam Airport Schip-
hol zijn door de leden van CROS 
een aantal voorwaarden gesteld 
aan de inrichting van de klachtenaf-
handeling. Eén voorwaarde, die tot 
voor kort nog niet was ingevuld, be-
treft de inrichting van een ombuds-
functie. Hiermee wordt bedoeld een 
Rijksloket voor klachten en vragen 
aangaande het Rijksbeleid en de 
wetgeving en daarnaast de instel-
ling van een ‘Commissie van Wijzen 
Bas’ waar mensen terecht kunnen 
met klachten over gedragingen van 
Bas zelf. Met ingang van mei wordt 
aan alle voorwaarden voldaan. De 
CROS-leden hebben daarom una-

niem ingestemd met de definitie-
ve overdracht van de klachtenaf-
handeling aan Bas. Indien u vragen 
heeft over overheidsbeleid waarop 
de medewerkers van Bas het ant-
woord niet kunnen geven, wordt de 
vraag doorgestuurd naar het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. Het 
ministerie zal binnen zeven dagen 
via Bas op deze vragen reageren. 
Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat krijgt vier keer per jaar de 
kwartaalrapportage van Bas aange-
boden en jaarlijks de jaarrapporta-
ge. Deze rapportages bevatten ana-
lyses en teksten over de specifieke 
klachten, periodeklachten, overige 
klachten en vragen. 

Bas signaleert, registreert en com-
municeert. Vanuit de omgeving naar 
de luchtvaartsector en overheid en 
vanuit de sector en overheid naar de 
omwonenden toe.  Heeft u vragen of 
klachten over het vliegverkeer van, 
naar en op Schiphol? Bel of mail 
dan naar Bas via 020- 6015555 of 
info@mailbas.nl. 

Vragen of klachten over 
Schiphol? Bel of mail Bas

Seminar met 
David Ruis
Aalsmeer - Op vrijdag 5 en zater-
dag 6 juni is David Ruis weer in Ne-
derland. David is een erkende en 
gerespecteerde aanbiddingsleider, 
songwriter en spreker. David werd 
bekend door zijn werk met Vineyard 
(de beweging die voortkomt uit de 
bediening van wijlen John Wimber) 
en de aanbiddingsliederen die hij 
schreef. Op vrijdag 5 juni om 20.00 
uur zal hij een aanbiddingsavond 
leiden in de LEG te Schipholrijk met 
als titel: ‘Live from the loft worship-
night with David Ruis’. Aansluitend 
geeft hij op zaterdag 6 juni een se-
minar voor aanbiddingsleiders aan 
de Landbouwlaan in Harderwijk. De 
organisatie is in handen van de Al-
phakerk Aalsmeer. Geïnteresseer-
den kunnen kaartjes reserveren via 
www.events4christ.nl.

Aalsmeer - Elke derde woensdag 
van de maand worden voordeli-
ge rijbewijskeuring aangeboden in 
wijkcentrum De Seringenhorst aan 
de Parklaan 26a. De keuringen wor-
den uitgevoerd door een BIG gere-
gistreerde en CBR erkende keuring-
arts, tegen een tarief van 30 euro 
voor het rijbewijs BE en 40 euro voor 
het rijbewijs CDE, volgens de richt-
lijnen van het CBR. Bij lidmaatschap 
van ANBO, PCOB of KBO is de prijs 
voor een rijbewijs BE 25 euro. Dit 
bedrag is gunstig, omdat doorgaans 
voor een medische keuring 80 euro 
moet worden betaald. De keuringen 
zijn vooral bedoeld voor rijbewijs-
houders in de leeftijd van 70 jaar en 
ouder. Voor deze groep geldt name-
lijk dat bij iedere rijbewijsvernieu-
wing een medische keuring moet 
plaatsvinden, die iedere 5 jaar ver-
plicht gesteld is. Ook personen jon-
ger dan 70 jaar kunnen om diezelf-
de medische reden naar de keu-

ring voor verlenging van het rijbe-
wijs. Automobilisten die hun groot 
rijbewijs hebben, kunnen ook naar 
de rijbewijskeuring. Het tarief hier-
voor is 35 euro. Voor men naar de 
keuring komt, moet eerst bij de ba-
lie van het gemeentehuis een Eigen 
verklaring formulier gehaald wor-
den. Deze verklaring moet zelf inge-
vuld worden. Verder moet een gel-
dig legitimatie bewijs, een potje uri-
ne en bij medicijn gebruik een lijst 
van medicijnen die gebruikt worden 
mee worden genomen. Omdat de 
beoordeling van de Eigen verklaring 
door het CBR twee tot drie maanden 
kan gaan duren, wordt geadviseerd 
vier tot zes maanden voor het verlo-
pen van de geldigheid van het rijbe-
wijs een afspraak te maken voor de 
keuring. Hiervoor kan gebeld wor-
den naar tel. 0621626474 of tel. 071-
5726605. De data voor de keuringen 
zijn 20 mei, 17 juni, 15 juli en 19 au-
gustus.  

In Wijkcentrum De Seringenhorst
Voordelige rijbewijskeuringen 
voor 70-plussers in Aalsmeer

Aalsmeer -  Stichting de Bovenlan-
den Aalsmeer heeft weer een aantal 
projecten afgerond. De stichting 
is opgericht in 1985 op initiatief 
van de Milieuvereniging Leefbaar 
Mijdrecht-Wilnis (LMW) en de Hen-
gelsport vereniging Wilnis (HSV).
Stichting de Bovenlanden Aalsmeer
zet zich in voor behoud van het veen 
weidelandschap met daarin de ken-
merkende landschapselementen. 
Bovendien wil de stichting men-
sen bewuster maken van de waarde 
van dit landschap. Eind 2007 heeft  
Stichting de Bovenlanden een bij-
zondere aankoop gedaan. Het be-
treft een strook grond in het begin 
van de westeinderdijksloot bij het 
Torregat. Het is gemiddeld drie me-
ter breed en ongeveer tachtig me-
ter lang, genaamd de oude dijk. De 
strook is een restant van de oude 
ontginningsdijk van rond 1200, la-
ter in de Middeleeuwen gebruikt is 
voor de vervening aan beide kanten 
van de dijk. In noordelijke richting 
was dat het land ‘tussen de wegen’, 
tussen de Uiterweg en de Westein-

derdijk. In zuidelijke richting ont-
stond door vervening de Westein-
derplas. Langs deze Westeinderdijk 
heeft lange tijd bewoning plaats-
gevonden. In het levensonderhoud 
werd voorzien door landbouw en 
visserij. Rond 1830 is de laatste be-
woning verdwenen. Het gebied is 
destijds ontruimd omdat de levens-
omstandigheden te deplorabel wer-
den. Vanuit historisch perspectief 
een belangrijk stukje Aalsmeer dat 
door aankoop door de Bovenlan-
den voor toekomstige generaties 
Aalsmeerders behouden kan blij-
ven. In het najaar van 2008 is een 
natuurvriendelijke beschoeiing aan-
gelegd. Nu het voorjaar is gewor-
den en alles weer groen is, ziet het 
er prachtig uit.
Ook heeft de stichting eind 2008 het 
project Bloemenlust afgerond. Met 
dit project is een gehele nieuwe be-
schoeiing aangebracht met als ge-
volg dat het betreffende perceel 
voor zeker 25 jaar is beschermd. 
Tevens is het onderhoud aan 400 
meter schoeiing op drie verschillen-

De Bovenlanden redt 
historisch stukje Aalsmeer 

Scooterongeval 
Rijsenhouter 
Nieuw-Vennep - Twee jonge ver-
keersdeelnemers raakten zaterdag 
9 mei betrokken bij een ongeval in 
Nieuw-Vennep. Dat gebeurde rond 
vijf uur in de middag Op ‘t Kabel. 
Een Rijsenhoutse jongen (16) reed 
met zijn scooter bij een woning van-
daan en raakte frontaal een auto. 
De 20-jarige bestuurder van deze 
auto, een inwoner van Nieuw-Ven-
nep, zag de jongen te laat. Met een 
beenwond is de Rijsenhouter naar 
een ziekenhuis gebracht. 

17 bekeuringen 
op de Kruisweg
Hoofddorp - Tijdens een verkeers-
controle, dinsdag 12 mei op de 
Kruisweg in Hoofddorp schreef de 
politie 17 bekeuringen uit. Die och-
tend kregen vijf bestuurders een 
boete omdat zij niet de juiste rij-
strook gebruikten, één wegens het 
rijden door rood, één omdat hij geen 
rijbewijs bij zich had en tien auto-
mobilisten omdat zij zich niet aan de 
maximumsnelheid hielden.

165 km per uur 
op Drie Merenweg
Hoofddorp - Op de Drie Merenweg 
in de Haarlemmermeer werd zater-
dag 9 mei rond 16.15 uur een mo-
torrijder betrapt terwijl hij 165 km 
per uur reed. Ter plaatse mag je 100 
km per uur. Van de 38-jarige Haar-
lemmer is het rijbewijs ingenomen 
omdat hij meer dan 50 km te hard 
ging. Daarnaast kreeg de man pro-
ces-verbaal.

Pardoes tegen 
lantaarnpaal op
Nieuw-Vennep - Een 66-jarige in-
woonster van Nieuw-Vennep is 
dinsdag 12 mei naar een ziekenhuis 
gebracht. Ze reed rond 12.30 uur 
op de Westerdreef in haar woon-
plaats pardoes tegen een lantaarn-
paal op de rotonde. De politie on-
derzoekt de precieze toedracht van 
het ongeval. 

Kudelstaart - De politie is op 
zoek naar getuigen van een over-
val op twee winkelwerkne-
mers, die maandagmorgen 11 
mei, rond negen uur, op de Ein-
steinstraat geld wilden afstorten.  
Twee daders op een grijze scooter 
gristen een tas weg van de slachtof-
fers en gingen er vandoor. De poli-
tie is met personeel en een helikop-
ter aan het zoeken geweest naar 

de verdachten, maar heeft niemand 
kunnen aanhouden.
Mogelijk dat mensen het misdrijf 
hebben gezien, of gezien hebben 
dat twee personen zich probeer-
den te verstoppen, of met achterla-
ting van de scooter op een andere 
manier verder gevlucht zijn. Wie in-
formatie heeft, wordt verzocht met 
0900-8844 en vraag naar wijkteam 
Aalsmeer.

Politie zoekt naar getuigen
Tas uit handen weggegrist

Aalsmeer - Op de avond van 
woensdag zes, op donderdag zeven 
mei heeft een vermoedelijk loslo-
pende hond een lam doodgebeten.
De hond is verantwoordelijk voor 
het opjagen van vier schapen en 
negen lammeren in een weiland aan 
de Vlinderweg. Één lam werd dood-
gebeten, terwijl een ooi de sloot in 
werd gejaagd. Deze kon maar net 

op tijd uit het water gehaald wor-
den. Behalve dat de politie op zoek 
is naar getuigen, waarschuwt zij dat 
honden aangelijnd dienen te zijn. 
Verder heeft ervaring geleerd dat de 
kans dat een hond die eenmaal ge-
beten heeft opnieuw toeslaat groot 
is. Mensen met informatie kunnen 
bellen met 0900-88444 en vragen 
naar wijkteam Aalsmeer.  

Politie: “Aanlijnen moet!”
Lam doodgebeten door 
loslopende hond

Op tijd paspoort 
controleren!
Aalsmeer -Zo richting de vakanties 
komen aanstaande toeristen er ach-

Sigaretten uit 
winkels weg
Aalsmeer -Zowel een supermarkt 
als een sigarenhandelaar zijn afge-
lopen week het slachtoffer gewor-
den van een bedrijfsinbraak. Da-
ders slaan midden in de nacht toe 
en komen binnen door verbreking 
van toegangsdeuren. Hun doel is 
het stelen van sigaretten. De poli-
tie zoekt getuigen van deze inbra-
ken. Mensen met informatie kunnen 
bellen met 0900-8844 en vraag naar 
wijkteam Aalsmeer of anoniem via 
M: 0800-7000.

Tweetal mannen 
stelen motoren
Aalsmeer - Op woensdagnacht 6 
mei, zag een getuige twee mannen 
buitenboordmotoren stelen aan de 
Uiterweg. Bij komst van de politie 
waren de dieven verdwenen. Twee 
benadeelden hebben aangifte ge-
daan.

Brandstichting 
van vuilhoop
Aalsmeer - Een viertal jonge kin-
deren tussen de zes en negen 
jaar is verantwoordelijk geweest 
voor brandstichting van een hoop 
vuil aan de Zwanenbloemweg. De  
brandweer kon het vuur op tijd blus-
sen, waardoor gelukkig geen grote-
re brand is ontstaan. Na onderzoek 
konden de verantwoordelijken ge-
vonden worden. De zaak is met de 
ouders besproken. 

Brand snel onder controle
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
9 mei is rond 17.00 uur brand uit-
gebroken in een woning aan de 
Aalsmeerderdijk. 
De bewoners waren op het moment 
van de brand niet thuis. Buurtbewo-

ners zagen rook uit de woning ko-
men en sloegen meteen alarm.
De brandweer rukte met groot ma-
terieel uit en riep brandweerwagens 
op uit Aalsmeer, Rijsenhout, Hoofd-
dorp en Schiphol. Mede door het 

                                                                                                                                            foto: Ronald van Doorn

groot materieel had de brandweer 
het vuur snel onder controle. 
De bewoners kwamen later die mid-
dag  aan en zagen vol afschuw hoe 
de brand hun woning had aange-
tast.  

de akkers dit voorjaar afgerond. 
In april is de laatste hand gelegd 
aan het inrichtingsplan van het Jel-
lie’s bos. De stichting heeft hier een 
vooroever gebouwd, waardoor nog 
een ondiepe strook water achter 
de vooroever in contact blijft met 
het buitenwater en zo de oever be-
schermd blijft. Erg jammer is dat 
deze plek gebruikt wordt om onder 
andere snoeihout en kluiten te stor-
ten, wat niet de bedoeling is. De Bo-
venlanden verzoekt de betrokkenen 
een andere weg te vinden voor de 
afvoer van het afval.  
De algemene jaarvergadering staat 
gepland op donderdag 28 mei om 
20.00 uur op het terrein van de 
jachthaven Dragt aan de Stom-
meerweg. Op deze jaarvergade-
ring wordt tevens een lezing door 
Bert Jan Bol gegeven, over onder-
zoek naar de overleving van Ransui-
len. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom! Voor meer informatie over 
de stichting en zijn projecten be-
zoek de website: www.bovenlande-
naalsmeer.nl.

ter dat hun paspoort of identiteits-
bewijs weg, te goed opgeborgen, of 
verlopen is. Dat levert vlak voor ver-
trek vaak stres op. Controleer op tijd 
of uw documenten nog te vinden en 
geldig zijn. 

Nordic Walking
Aalsmeer - Vanaf juni kan deelge-
nomen worden aan een beginners-
cursus Nordic Walking in het Am-
sterdamse Bos. Deze beginnerscur-
sus wordt verzorgd door Amster-
dam Sportief en bestaat uit vier les-
sen van 1 ½ uur op de zaterdagmor-
gen. De eerste les is op 6 juni. Nor-
dic Walking is het lopen met stok-
ken (poles), waardoor het lopen 
voor gebruikers intensiever wordt. 
Bovendien ontlast het wandelen 
met de stokken de heup- en kniege-
wrichten. De cursus wordt gegeven 
door Jos van Oort, fysiotherapeut/
manueeltherapeut en Nordic Wal-
king trainer. Voor poles wordt ge-
zorgd. Ook worden praktische tips 
over de aanschaf van goed mate-
riaal verschaft. Amsterdam Sportief 
staat garant voor kwaliteit en vei-
ligheid bij de cursussen. Wie een-
maal de smaak te pakken heeft, kan 
doorlopen in de vervolggroep Nor-
dic Walking op de zaterdagochtend. 
Informatie en opgave: 020-6974633, 
of www.amsterdamsportief.nl

Expositie Kudelstaartse bieb Mijdrecht
Kudelstaart - De Kudelstaartse kunstenares Ria Bruine de Bruin exposeert 
met diverse van haar schilderijen in de Mijdrechtse bibliotheek. De expositie 
duurt tot eind mei. Ria exposeerde eerder tijdens de kunstroute in Kudelstaart 
in 2006 en 2008. Verder was werk van haar te zien in het centrum voor de 
kunsten in Roermond. In Mijdrecht toont Ria diverse technieken, zoals acryl, 
houtskool en omslagtechnieken.
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Voetbalcompetitie  
RKDES wint uiteindelijk 
van ‘buurman’ RKAV
Kudelstaart - Eigenlijk zou dit de 
klapper van het seizoen moeten 
worden, de wedstrijd RKAV tegen 
RKDES afgelopen zondag. Des ging 
het om het kampioenschap of de 
periodetitel en RKAV ging voor lijfs-
behoud. In de veiling was de wed-
strijd de hele week hét gesprek van 
de dag. Maar helaas, alle spanning 
was er van af. Geen ‘bloed aan de 
palen’ gevecht, maar wel een leu-
ke attractieve wedstrijd die het aan-
kijken best waard was. Beide partij-
en begonnen lekker aanvallend, al-
thans Des deed het en RKAV pro-
beerde het, wat een stuk of wat kan-
sen waaronder een schot op de paal 
van Maurice Bartels opleverde. Toch 
was het RKAV die de eerste goal 
maakte. Een speler van RKAV joeg 
de bal zeer fraai in de bovenhoek. 1-
1 Werd het een paar minuten later. 
Een prima voorzet van Roald Pothui-
zen werd bekeken binnen gekopt 
door Gijs Lentjes. 
Vlak voor rust maakte RKAV eigen-
lijk uit het niets de 2-1, een beet-
je een rommel goal maar wel voor-
sprong. De tweede helft gaf een an-
der beeld. RKAV had blijkbaar al-
le schroom van zich af gegooid en 
zocht lekker de aanval, evenals de 
Afas/v Berkel brigade, zodat het 
spel heen en weer ging. Al gauw 
trok Des de stand weer gelijk. Een 
prachtige voorzet van Maurice Bar-
tels werd fraai binnen gewerkt door 
Roald Pothuizen. Ivo Peeters, die het 
doel verdedigde, hield Des zelfs op 
de been door en paar fraaie reddin-
gen. Toch wist RKDES dit titanen-
gevecht vlak voor tijd naar zich toe 
te trekken. Weer was het Maurice 
Bartels die van links voor trok,  Des-
mond Kentrop een voorzet gaf, die 
vervolgens mooi de bal binnen liep. 
Zo verloor de ploeg van oud Des 
trainer Henry Egberts, die de twee-
de helft op de tribune zat. Volgens 
eigen zeggen omdat hij het dan be-
ter kon zien. Overigens een beetje 
onverdiende eindstand, een gelijk 
spel was eerlijker geweest.
Voorlopig kunnen de strijdbijlen 
weer terug in de poel gegooid wor-
den, want helaas speelt RKAV vol-
gend seizoen niet meer in de derde 
klasse. Ook Bart-Jan vd Jagt zien de 
Dessers komend seizoen niet terug, 
hij gaat ontwikkelingswerk doen in 

De Kwakel, evenals Maurice Bar-
tels de club gaat verlaten. Of het de 
laatste wedstrijd van RKDES was, is 
overigens niet helemaal zeker. Wel-
licht komt de KNVB toch nog met 
een fantastische ingeving en wordt 
Sporting Maroc toch nog schuldig 
bevonden voor vermeend opstel-
len van een niet gerechtigde speler. 
Dan zou het zo maar kunnen zijn dat 
RKDES toch nog een periodetitel in 
de schoot krijgt geworpen en gaat 
het seizoen nog even vrolijk verder.
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Ivo Peters, Robin vd Steeg, 
Robin Spaargaren, Jeffrey Stra-
vers, Mark Pothuizen, Roald Pothui-
zen, Maurice Bartels, Eddy Jansen( 
59 Desmond Kentrop), Gijs Lentjes( 
70 Mischa vd Scheur), Koen Len-
tjes, Mo El Ahmadi(45 Dennis Kooy-
man).

Triathlon Aalsmeer wordt weer een 
sportief feest! Foto: EJ. 

Inschrijving Triathlon Aalsmeer geopend

Sportief triatlonfeest voor 
jong en oud 30 augustus
Aalsmeer - Eind augustus staat 
Aalsmeer weer een uniek en spec-
taculair sportevenement te wach-
ten. De Multi Supplies Triathlon 
Aalsmeer 2009 wordt namelijk op 
zondag 30 augustus georganiseerd. 
Het belooft weer de mooiste zondag 
van het jaar te worden. De inschrij-
ving van het Aalsmeerse sporteve-
nement is al enkele maanden ge-
opend op www.triathlonaalsmeer.nl. 
De 22e editie van Triathlon Aalsmeer 
wordt zonder twijfel een sportief 
spektakel voor iedereen: jong en 
oud, recreant en topper. Triathlon 
Aalsmeer is daarom ook voor pu-
bliek een leuke sportieve dag. Stich-
ting Triathlon Aalsmeer (STA) or-
ganiseert net als voorgaande jaren 
wedstrijden over drie afstanden: mi-
ni, achtste en Olympische afstand. 
Voor iedereen wat wils. Voor de 
jongste deelnemers (6 tot 13 jaar) 
klinkt om 9.30 uur in zwembad De 
Waterlelie het startschot voor hun 
mini-triatlon (250 meter zwemmen-
10 km fietsen-2,5 km lopen). Deel-
nemers voor de achtste (500 meter 
zwemmen-20 km fietsen-5 km lo-
pen) starten om 10.30 uur vanaf het 
surfstrand bij de Westeinderplas-
sen. Om 11.30 uur rennen vanaf dat 
zelfde strandje de deelnemers op 
de Olympische afstand (1500 meter 
zwemmen-40 km fietsen-10 km lo-
pen) het water in. 

Trio-Triatlon
Het is dit jaar ook weer mogelijk om 
als trio-team aan de Olympische af-
stand mee te doen. Ieder teamlid 
neemt dan een van de drie onder-
delen voor zijn rekening in een es-
tafettevorm. Een ideale kennisma-
king met de triathlonsport. Een team 
is snel gevormd: iedereen kent wel 
iemand die kan hardlopen, fietsen 
of zwemmen. Met drie specialisten 
in een team gooi je al gauw hoge 
ogen!

NK jeugd en Junioren
De Nederlandse Triathlon Bond 
(NTB) heeft voor 2009 wederom het 

Nederlands kampioenschap voor 
jeugd en junioren aan Aalsmeer 
toegekend. De laatste startserie van 
de dag vormt daardoor net als vorig 
jaar het NK voor junioren. De dames 
juniore A en B starten om 13.45 uur 
en de heren junioren A en B starten 
om 13.50 uur vanaf het surfstrand. 
In een spectaculaire stayerwedstrijd 
over de sprintafstand (750 meter 
zwemmen-20 km fietsen-5 km lo-
pen) gaat de Nederlandse junioren-
top de strijd met elkaar aan. Voor de 
jongste triatleetjes tot 13 jaar is hun 
wedstrijd over de mini-afstand net 
als vorig jaar het Nederlands kam-
pioenschap voor aspiranten.
De inschri jving voor Triathlon 
Aalsmeer is al enkele maanden ge-
opend. In totaal hebben zich in-
middels al ruim honderd deelne-
mers ingeschreven voor één van de 
drie wedstrijden. Hoewel de start-
lijsten voorlopig nog niet vol zijn, is 
het toch raadzaam vroegtijdig in te 
schrijven. 
Ga voor meer informatie en inschrij-
ving naar de website: www.triathlo-
naalsmeer.nl. 

Redmar Damsma haalde het beslissende halfje binnen.

Ook winst in laatste wedstrijd!
AAS 1 ongeslagen kampioen
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft ook de laat-
ste (uit-)wedstrijd tegen het eerste 
team van de Kennemer Combina-
tie (KC) gewonnen. Het kampioen-
schap was al binnen, maar KC had 
een minstens even sterk (zo niet 
sterker) team dan de Azen. Toch 
was er weinig op de overwinning 
af te dingen, voor de zesde keer dit 
seizoen werd het 5-3 in het voordeel 
van AAS 1. 
Nadat de Azen compleet op de 
plaats van bestemming waren aan-
gekomen (wat werd bemoeilijkt 
door openstaande bruggen, druk-
te op de wegen en een gewijzigde 
speellocatie) kon de strijd in alle he-
vigheid aanvangen. Mark Trimp zet-
te de Azen op voorsprong door al-
les te pakken wat zijn tegenstan-
der hem aanbood en op het juiste 
moment de aanval over te nemen. 
Jasper van Eijk en zijn tegenstan-
der speelden een heel solide par-
tij, waarna wat gemanoeuvreer over 
en weer de vrede werd getekend. 
De stand kwam weer in evenwicht 
doordat Jeffrey van Vliet zijn slech-
tere stelling niet meer kon houden. 
Net na de opening dacht hij een 
winnende aanval te hebben, zijn te-
genstander toonde aan dat dat niet 
waar was. Jeffrey wist nog een eind-
spel met drie pionnen voor een stuk 
te bereiken maar daarin bleek al 
snel dat er geen hoop op redding 
was. Paul Schrama zette de Azen 
weer op voorsprong door een goe-
de overwinning. Zijn koning stond 
veiliger dan de zwarte en bovendien 
had hij al een pion meer. Met enke-
le nauwkeurige zetten werd groter 
materiaalwinst binnengehaald. Leon 
Koster had zo rond de tijdcontrole 
de scherpe stelling beter ingeschat 
dan zijn opponent en won materiaal. 
Na de afwikkeling had Leon een ge-
wonnen eindspel. AJ Keessen kwam 

wat minder uit de opening en na 
nog een fout werd de witte aanval 
erg gevaarlijk. Hierdoor was AJ ge-
dwongen om met een noodsprong 
zijn stelling wat te ontlichten, in ruil 
voor een slechte pionnenstructuur. 
In tijdnood ging wit hier niet nauw-
keurig genoeg mee om en kreeg 
AJ het initiatief. Dit was genoeg om 
niet langer slechter te staan en in 
het ontstane eindspel bleef al snel 
een potremise stelling over. Redmar 
Damsma haalde de overwinning 
binnen. In het eindspel creëerde hij 
gevaarlijke dreigingen maar zijn vrij-
pionnen konden net niet gevaarlijk 
genoeg worden, bovendien stonden 
de zwarte stukken actief genoeg; re-
mise door zetherhaling was het ge-
volg. Henk Noordhoek had de gehe-
le partij met zijn rug tegen de muur 
gestaan maar was steeds overeind 
gebleven. In tijdnood besloot de wit-
speler de boel te forceren middels 
een stukoffer maar opnieuw wist 
Henk steeds de enige zetten te vin-
den. Het toreneindspel dat ontstond 
was nog wel beter voor wit, wellicht 
had er meer ingezeten maar Henk 
liet zich het halfje niet meer afsnoe-
pen. Zo kwam er een einde aan een 
zeer evenwichtig seizoen voor AAS 
1. Acht overwinningen (zes maal 5-
3, twee keer 4,5-3,5) en een 4-4 ge-
lijkspel was het overtuigende eind-
totaal, en vier matchpuntenpunten 
voorsprong op De Toren Arnhem en 
vijf op KC. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei op 
de vrijdagavond in de Doopsgezin-
de Kerk in de Zijdstraat 53 Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur en daarna volgt de com-
petitie tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: AJ Keessen 
(competitieleider), tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Clubrecord Mirjam van Ouwerkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 9 mei or-
ganiseerde atletiekvereniging de 
Spartaan in Lisse voor de zevenen-
twintigste keer de Ter Specke Bo-
kaal. Deze internationale wedstrijd 
geldt als de officiële opening van 
het atletiekseizoen. A-junior Mir-
jam van Ouwerkerk van Atletiekver-

eniging Aalsmeer nam deel aan de 
1000 meter bij de vrouwen en deed 
dit erg goed. 
Met een bijzonder goede tijd van 
3.05.87 minuten verbeterde Mir-
jam niet alleen het clubrecord bij de 
meisjes A, maar ook dat van de se-
nioren vrouwen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 mei 

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Jong Hercules 1
(Na Comp.) 14.30 u
Aalsmeer 5 – WV-HEDW 11 14.30 u
Aalsmeer 6 – DVVA 11 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A2 – Bl.Wit (W) A1 12.00 u

Dames
Sp.Martinus DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – VVGA 2 14.00 u
Breukelen Vet.2 - RKAV Vet.2 14.30 u

Pupillen
Pancratius E 11 - RKAV E4   9.00 u

R.K.D.E.S.
Meisjes
RKDES MA.1 – Sporting ’70 MA1 17.00 u
Adelbert MC.1 - RKDES MC.1 13.00 u

S.C.W.
Buitenboys 2 - SCW 4 14.30 u

Junioren
SCW A1 – RCH A1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – Concordia MB.1 14.30 u

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Ruime zege voor Mantel
Aalsmeer - De plaatselijke ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie is vorige 
week zaterdag voortgezet met de 
voorlaatste speelronde van het sei-
zoen. De vier wedstrijden vonden 
plaats in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg en de uitslagen waren 
als volgt: De Jet Set BV tegen Sport-
café de MiDi’s 5-3. Easy Beveili-
ging tegen Accon 4-3. Mantel Ma-
kelaars tegen LEMO 13-4. Mantel 
Makelaars tegen LEMO-Gaat-Los 
23-7. De teams van DGL en Piller 
Sport waren vrij voor deze speelron-
de. Omdat het team van Mantel Ma-
kelaars nog één wedstrijd moest in-
halen, speelde zij zelfs twee keer op 
zaterdagavond. De ploeg heeft goe-
de zaken gedaan door twee keer te 
winnen. Hierdoor zijn zij (op doelsal-
do) de nieuwe koploper van de ZA-
BO-competitie geworden. De huidi-
ge ranglijst ziet er als volgt uit:
Mantel Makelaars 15-39 (doelsaldo 
+75), De Jet Set BV 15-39 (doelsal-
do (+55), Sportcafé de Midi’s 15-32, 
Easy Beveiliging 15-25, Piller Sport 
15-21, DGL 15-17, LEMO 15-12, Ac-
con 16-10 en LEMO-Gaat-Los 15-4.

Slotronde op 23 mei
De slotronde vindt plaats op zater-
dag 23 mei in sporthal de Bloemhof 
en begint om 18.30 uur. De exac-
te tijden van de wedstrijden moe-
ten nog worden vastgesteld. Oor-
spronkelijk stond de slotronde voor 
zaterdag 16 mei op de speelkalen-
der maar het ZABO-bestuur heeft 
de laatste wedstrijdavond verscho-
ven naar zaterdag 23 mei aanstaan-
de. Momenteel voeren twee teams 
de ranglijst aan met 39 punten uit 15 
duels. Mochten Mantel Makelaars 
en De Jet Set BV gelijk eindigen dan 
geeft het doelsaldo de doorslag. Na 
afloop van de laatste wedstrijden 
vindt in de kantine van Sportcafé de 
Midi’s de prijsuitreiking plaats met 
aansluitend een kleine feestavond. 
De kampioen zal gehuldigd worden 
en mag tevens de grote ZABO-wis-
selbeker in ontvangt nemen. Pro-
gramma laatste speelronde: Man-
tel Makelaars tegen Piller Sport. De 
Jet Set BV tegen Easy Beveiliging. 
LEMO-Gaat-Los tegen Sportcafé de 
Midi’s. LEMO tegen DGL. Het team 
van Accon is vrij.

Schaakclub Aalsmeer
Goos Kaayk op winstkoers
Aalsmeer - Het zat Goos Kaayk tot 
nu toe nog niet echt mee, dit sei-
zoen bij Schaakclub Aalsmeer. De 
tegenstanders waren dit jaar na-
tuurlijk erg sterk, de indeling wel 
erg zwaar, de scheidsrechters werk-
ten ook niet echt mee en ten slotte 
was het weer ook niet om over naar 
huis te schrijven. 
Kortom, Goos had het zwaar te ver-
duren en moest het helaas nog zon-
der overwinning doen. Tot afgelo-
pen vrijdag! Goos had er duide-
lijk zin in en zette zijn beste been-
tje voor. Met resultaat, want tegen-
stander Amadshah Ebadi werd zon-

der pardon aan de kant geschoven. 
Dat belooft wat voor de laatste ron-
den in de clubcompetitie en voor 
volgend jaar!
Uitslagen 28ste ronde clubcompe-
titie:
Bart Auee – Erik Korenwinder  0-1
Gerrit Harting – Joran Donkers  0-1
Rik Konst – Cees Verburg  1-0
Arie Spaargaren – Hans Pot  1-0
Elham Wasei – Jos Bakker  0-1
Leo Buis – Han Carpay  remise
Clemens Koster – Ron Klinkhamer  0-1
Jan v.d. Laarse – Jan v. Willigen  remise
Marco Hutters – Tom van der Zee  0-1
Goos Kaayk – Ahmadshah Ebadi  1-0

Goos Kaayk wint eindelijk een partij.

RKDES meisjes C1 kampioen
Kudelstaart - Zaterdag 2 mei zijn 
de meisjes van RKDES MC1 kam-
pioen geworden in de eerste klasse 
A. De directe concurrent voor de ti-
tel, Hillegom MC1, werd met prach-
tig combinatie voetbal en veel werk-
lust overtuigend met 6-2 verslagen. 
Door het behaalde kampioenschap 
gaan de meiden strijden om de su-
percup. 
De drie kampioenen van de eer-
ste klasse zullen de strijd aangaan 
in een halve competitie, waarna de 
nummer één doorstroomt naar de 
grote finale om de supercup. De fi-

nale staat gepland op 6 juni tijdens 
de jeugdvoetbaldag bij JSV Nieuwe-
gein. In deze finale zal de districts-
bekerwinnaar van groep 1 bij de 
MC junioren de tegenstander zijn.  
Aanstaande zaterdag speelt RKDES 
MC1 de eerste wedstrijd uit tegen St 
Adelbert MC1. Bij winst op St Adel-
bert spelen de meiden van RKDES 
op 23 mei een thuiswedstrijd tegen 
de kampioen van de eerste eklas-
se C, VRC MC1. Wie op de hoogte 
wil blijven van de prestaties van de 
meiden kan kijken op de site www.
rkdes.nl

Staand van links naar rechts: Anouk,  Britt, Peter R, Djoena, Pam, Joyce, Mie-
ke, Kim Z. en Peter Z. Zittend van links naar rechts: Deffany, Donja, Esmee, 
Kim E, Sandra en Shaunie, Jasmine ontbreekt op de foto.

RKDES naar Houten
De KNVB heeft afgelopen maandag 
laten weten dat RKDES toch mee 
gaat doen in de nacompetitie voor 
promotie naar de tweede klasse. 
Sporting Maroc heeft in de eerste 
acht wedstrijden een ongerechtigde 
speler opgesteld. Dit is door diverse 
clubs aangekaart bij de KNVB. Dit 
kon invloed hebben op de periodeti-
tels, want Sporting Maroc was win-
naar geworden van de eerste peri-
ode. Afgelopen maandag heeft de 
KNVB laten weten dat Sporting Ma-
roc punten in mindering heeft ge-
kregen, waardoor Legmeervogels de 
eerste periodetitel won. Omdat Leg-
meervogels ook de tweede periode 
had gewonnen, ging die prijs naar 
de club die op de tweede plaats 
in de periode is geëindigd. En dat 
is RKDES. De Kudelstaarters spe-
len vandaag (donderdag) om 19.00 
uur in en tegen Houten. De wed-
strijd wordt gespeeld op Sportpark 
Oud Wulven in Houten. Op zondag 
17 mei, waarschijnlijk om 14.00 uur, 
staat de return op het programma. 
Mocht RKDES deze ronde overle-
ven speelt het op hemelvaarsdag 
wederom een uitwedstrijd en zon-
dag 24 mei thuis. Voor meer infor-
matie over de wedstrijden kan ge-
keken worden op voetbal.rkdes.nl.

Eppo

Damtitel voor Adrie Voorn
De Kwakel - Op de  finale avond 
van de damcompetitie van Kunst 
& Genoegen wisselden de kan-
sen telkens weer, de eer ging uit-
eindelijk naar een lachende der-
de. Deze avond ging Wim Keessen 
met de grootste kans op de titel in,  
Wim stond een punt voor op Rene 
de Jong en Adrie Voorn. Competi-
tieleider Rene de Jong hield deze 
avond virtueel de stand bij, om het 
kwartier inspecteerde hij de borden. 
De opponenten van de titelkandi-
daten deden het deze avond erg 
goed, Leo Hoogervorst, Rob Broek-
man en Kees Harte, hadden na ruim 
twee uur spelen nog geen krimp ge-
geven. Als Wim Keessen zou win-
nen was het al gedaan, maar nes-
tor Hoogervorst speelde net zo als 
60 jaar geleden als een jonge hond. 
Onvervaard ging Leo de strijd aan, 
wat resulteerde in een grote opslui-
ting aan de ene kant van het bord. 
Aan de andere kant moest gela-
veerd worden, dat deed Leo uitste-
kend. Zijn doorbraak  naar de dam-
lijn vergezelde hij met een remise 
aanbod dat Wim gretig accepteer-
de. Rene en Adrie konden na dit re-
sultaat op gelijke hoogte komen met 
Wim en dan zou het aantal weer-
standpunten de doorslag gaan ge-
ven. Rene nam al de mogelijke risi-
co’s tegen Rob Broekman, een dam-
doorbraak leek echter teveel schij-
ven te hebben gekost en te resulte-
ren in remise. Maar na een bijzon-
dere manoeuvre met de dam van 
Rene kon Rob geen kant meer op en 
kon het schudden. Rene passeerde 

op deze manier Wim Keessen. Een 
half uur lang mocht Rene zich, vir-
tueel, kampioen wanen. Kees Harte 
wist Adrie Voorn goed in bedwang 
te houden. Een dunne stand leek in 
remise te ontaarden, de buit van Re-
ne leek voor het eerst in zijn dam 
loopbaan binnen. Een onnauwkeu-
righeid van Kees gaf Adrie kans op 
een overmacht eindspel, dit sleep-
te hij er uit. Kees kon zijn enig over-
gebleven schijf aan die van Adrie 
opofferen. Dit leverde een unieke 
eindstand op bij de 82 jarige club, 
drie dammers gelijk op de eerste 
plaats! Het onderlinge treffen tussen 
dit trio viel in het voordeel van Adrie 
uit, waarmee hij zijn 22e damtitel in 
de wacht sleepte. In de bekerwed-
strijden trok Piet van der Poel aan 
het langste eind, verrassend twee-
de werd Jan Bartels, mede door een 
fraaie zege op winnaar Piet. 
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Safety 4 Kids training voor 
jeugd in De Zuidooster
Aalsmeer - Door de vele positie-
ve en enthousiaste reacties wordt 
op zondag 28 juni in de school van 
OBS De Zuidooster in de Cathari-
na Amalialaan opnieuw een Safe-
ty 4 Kids training georganiseerd van 
11.00 tot 14.00 uur. 
Ook deze keer is de training speci-
aal gericht om kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 12 jaar weerbaarder 
en meer assertief te maken. Safety 4 
Kids is geen overbodige luxe in tij-
den waarin geweld en agressie he-
laas steeds meer aan de orde van 
de dag zijn. In de 2,5 uur durende 
training leren kinderen in een vei-
lige leeromgeving op een spannen-
de en speelse manier effectief om te 
gaan met pesterijen (verbaal en fy-
siek), grenzen te stellen, hoe te re-
ageren in gevaarlijke situaties en 
wat zij moeten doen als ze worden 
aangesproken door vreemden. Dit 
laatste heeft een kind recentelijk in 
Aalsmeer meegemaakt. Hij vertelde 
dit in de training van 29 maart  en 
was blij dat hij nu kon leren wat hij 
moest doen in zo´n dreigende situ-
atie.Tijdens de training worden ver-
bale en fysieke vaardigheden aan-
geleerd, onder andere middels  rol-
lenspellen zoals kinderen deze bele-
ven. Er wordt gebruik gemaakt van 
het zogeheten Bulletmanpak,welke 
door de trainer wordt gedragen en 
waarop de kinderen zich kunnen 

uitleven. De kinderen leren conflic-
ten zelf oplossen. Ook de ouders 
worden actief bij de training betrok-
ken, hetgeen eveneens uniek is. Gil-
bert Themen, één van de trainers, 
vertelt enthousiast: ”De methode is 
gericht op A (verbaal) en B (fysie-
ke) trainingen. Voor kinderen is het 
belangrijk dat zij leren om te gaan 
met hun emoties wanneer er angst, 
adrenaline en stress in het spel is. 
Zij moeten leren dat zij door emo-
ties een bepaald gedrag vertonen. 
Dit gedrag is altijd passief of agres-
sief, tenzij een assertieve houding 
is aangeleerd. Door deze houding 
aan te leren gaat een kind makelij-
ker en vrolijker door het leven en is 
het weerbaarder in geval van tegen-
slag of bijvoorbeeld pesterijen.” Trai-
ners Gilbert Themen en Gerard Wil-
lemsen zijn beide politiemannen en 
gecertificeerde trainers op het ge-
bied van angst, stress en adrenaline 
conditionering. Zij hebben beiden 
ervaring met het trainen van kin-
deren onder stress en hebben rui-
me ervaring opgedaan met diver-
se vechtsporten en met zelfverde-
diging. Voor meer informatie en op-
gave kan contact opgenomen wor-
den met Gilbert Themen, tel. 06-
55756032 of mail naar info@swot-
training.nl. Voor algemene informa-
tie kan de website www.swottrai-
ning.nl bekeken worden.

BonBini disco met thema 
neon voor 12-15 jarigen
Aalsmeer - Op vrijdag 22 mei is het 
weer feest in discotheek Bon Ami. 
Stichting de Binding en de Bon Ami 
organiseren gezamenlijk de BonBi-
ni disco! Een disco voor iedereen 
van 12 tot en met 15 jaar. Het thema 
voor deze avond is Neon. Dat bete-
kent felle kleuren, glowsticks, glow 
in the dark sieraden en natuurlijk 
de retro zonnebrillen. De avond be-
gint om 20.00 uur en om 23.00 uur 
mag je weer naar huis. Let op: Voor 
23.00 uur mag je de disco niet ver-

laten. Er mag op de disco niet ge-
rookt worden en er wordt geen al-
cohol geschonken. Kaartjes zijn te 
reserveren door een mail te sturen 
naar: tessa@debinding.nl. Als je re-
serveert hoef je maar 5 euro te be-
talen. Reserveer je niet, dan moet 
je aan de deur 6 euro betalen. Ver-
meld in de mail je naam en je leef-
tijd, je krijgt dan een bevestigings-
mail. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op de hyves: bonbi-
ni-disco.hyves.nl.

Vrijwilligers gezocht voor 
Nationale Straatspeeldag 
Kudelstaart - Op woensdag 10 ju-
ni  organiseert Stichting de Binding 
de Nationale Straatspeeldag in Ku-
delstaart. De Nationale Straatspeel-
dag is een initiatief van de Verenig-
de Verkeers Veiligheids Organisa-
tie Veilig Verkeer Nederland. Tijdens 
deze dag kunnen in heel Nederland 
kinderen veilig op straat spelen zon-
der rekening te hoeven houden met 
het verkeer op straat.  Net zoals vo-
rig jaar zal ook dit jaar de Nationale 
Straatspeeldag afspelen in de Graaf 
Willemlaan en de Proosdijstraat. 
Voor iedereen is er weer van alles 
te beleven. Houdt de kranten goed 
in de gaten voor het progamma. De 
straatspeeldag begint om 14.00 uur 
en zal tot ongeveer 16.00 uur du-

ren. Vanaf 13.00 uur is een deel van 
de Graaf Willemlaan en de Proos-
dijstraat afgesloten voor verkeer. 
Om deze dag mogelijk te maken is 
er nog wel hulp nodig! Daarom is De 
Binding op zoek naar mensen (ou-
ders, jongeren en anderen) die het 
leuk vinden om die dag vrijwillig de 
handen uit de mouwen te steken! 
Het gaat om helpen bij spelletjes en 
activiteiten. De hulp is nodig tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. Lijkt u/ jou 
het leuk om te helpen tijdens deze 
middag? Neem dan contact op met 
Manon Zwart van Stichting de Bin-
ding. Dit kan via manon@debinding.
nl of bel op dinsdag tot en met vrij-
dag tussen 13.00 en 18.00 uur naar 
0297 892091.  

Vrijdag open repetitie 
jeugdorkest Jong Sursum
Aalsmeer - Vrijdag 15 mei wordt 
een open repetitie gehouden bij het 
jeugd- en opleidingsorkest Jong 
Sursum. Van18.45 tot 19.45 uur  zijn 
jongens en meiden welkom in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
Wie een keer een instrument wilt 
uitproberen, wordt uitgenodigd naar 
de open repetitie te komen. Als je al 
een instrument bespeelt en het  je 
leuk lijkt om in een groep te spelen, 
kun je tot de zomervakantie gra-
tis komen meespelen bij het jeugd-
orkest. Het jeugdorkest wil graag 
nieuwe leden. Kom het gewoon pro-
beren! Iedere vrijdag wordt er gere-
peteerd onder leiding van dirigent 
Dick Hesselink. Er zijn altijd een 
paar ervaren muzikanten aanwezig 
die de ‘nieuwen’ graag op weg hel-
pen. Zij zijn tenslotte zelf ook jong 
begonnen. Het is een drukke pe-

riode voor muziekvereniging Sur-
sum Corda, want op donderdag 14 
mei zullen leden van de vereniging 
met dirigent Dick Hesselink de Im-
manuëlschool in Rijsenhout bezoe-
ken om een lesprogramma te ge-
ven. En op zaterdag 16 mei zal Sur-
sum Corda zich presenteren tijdens 
de open dag bij muziekschool Pier K 
in Hoofddorp. 

C1000 Clucbactie! 
Sursum Corda doet ook mee met de 
C1000 clubactie. Vanaf 18 mei ont-
vangen klanten van de C1000 bij 
iedere10 euro boodschappen een 
munt. Achter de kassa kunt u de 
munten in de Sursum Corda-buis 
doen. Steun Sursum Corda en geef 
hen uw C1000 munten. De vereni-
ging wil graag haar instrumentari-
um vernieuwen! 

Vrijdag bijeenkomst Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 15 mei 
komen de Zegelkids weer bijeen 
in Het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. 
De avond begint om 19.00 uur en 
het zegelfestijn is ongeveer half ne-
gen afgelopen. Deze avond wordt 
een veiling voor de jeugd gehouden. 
Je kunt alleen bieden als je eerder 
punten verzameld hebt. Voor dege-
ne die het niet weten, op de zegel-
kidsavonden krijg je punten voor al-
lerlei zaken. 

Deze punten mag je dan op de 
jeugdveiling te gelde maken. Dus 
voor volgend seizoen, negen keer 
komen, de puzzel maken, etc, veel 
punten vergaren en wie weet. Heb 
je een computer met een Interne-
taansluiting? 
Kijk dan eens op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Je vindt daar in 
de toekomst alle informatie voor de 
jonge verzamelaars van Aalsmeer. 
De leiding is telefonisch te bereiken 
op de nummers 361819 of 569660.

Boerderijfeest bij Snoopy!
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 8 
mei vond een boerderijfeest plaats 
bij kinderopvang Snoopy! Ouders 
en kinderen kwamen in grote ge-
tale genieten van allerlei activitei-
ten. Speciaal voor de gelegenheid 
was kinderboerderij Boerenvreugd 
uitgenodigd en konden de jongens 
en meisjes reuze konijnen en geiten 
aaien. Op het speelplein buiten kon-
den de kinderen paardje rijden! De 
limonadekoe mocht gemolken wor-
den, de kids konden zich uitleven 
op een springkussen, mooie snoet-

jes laten schminken, boerderijpla-
ten inkleuren, eendjes vangen met 
een hengeltje, klompje gooien en 
smullen van heerlijke taarten, cake 
en pannenkoeken die door verschil-
lende ouders zelf gebakken waren. 
Ook de papa’s en mama’s mochten 
in actie komen met het raden van 
boeren spreekwoorden, een klom-
pen looprace, het boer zoekt leid-
ster raadspel en onder andere spij-
ker poepen. Het was een feest om 
niet snel te vergeten, met, door en 
voor elkaar!

Voor meiden vanaf 10 jaar
Voeten slipper klaar maken 
op De Bindingzolder!
Kudelstaart - Op woensdag 27 mei 
staat er weer een meidenactiviteit 
gepland voor tienermeiden uit Ku-
delstaart en Aalsmeer. Op de Bin-
ding Zolder in Kudelstaart, ingang 
Haya van Somerenstraat,  gaan  de 
meiden heerlijk hun voeten slipper 
klaar maken! Wil jij mooi verzorg-
de voeten in je slipper/ballerina’s 
of andere open zomer schoenen? 
Dan is deze middag echt iets voor 
jou! Eerst worden de voeten heerlijk 
verwend en daarna de teennagels 
mooi gelakt. De meidenmiddag be-
gint om 14.00, duurt tot 16.00 uur en 
is bedoeld voor tienermeiden van-

af 10 jaar. De kosten zijn 2,50 euro. 
De middag gaat alleen door bij mi-
nimaal vijf deelneemsters. Opgeven 
kan door een e-mail te sturen naar 
Manon@debinding.nl met daar-
in naam, adresgegevens, leeftijd en 
telefoonnummer. Je ontvangt dan 
een bevestiging e-mail terug. Bellen 
kan naar 0297-892091 op dinsdag 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.30 uur. Opgeven kan tot en met 
dinsdag 26 mei 17.00 uur. Voor meer 
informatie over de activiteiten van 
Stichting de Binding kan een kijk-
je worden genomen op www.debin-
ding.nl

Aalsmeer - Op 5 mei vertrokken 
de kinderen van buitschoolse op-
vang Lievepop met hun begeleiders 
en hulpvaders naar het thuisstadion 
van Ajax en tegelijkertijd het groot-
ste voetbalstadion van Nederland, 
namelijk de Amsterdam ArenA. 
De kinderen kregen een rondlei-
ding van twee uur.  Tijdens de rond-
leiding klommen ze naar het hoog-
ste stoeltje van het steile stadion en 
mochten ze een kijkje nemen in de 

officiële persruimte van de Amster-
damse voetbalclub. Natuurlijk wil-
de alle kinderen ook nog even op 
de stoel van Marco van Basten zit-
ten. Ze waren nog net op tijd, want 
een dag later gooide Van Basten de 
handdoek in de ring en nam ontslag 
als coach van Ajax. 
Aan het einde van de rondleiding 
mochten de kinderen hun voetbal-
kunsten laten zien op het echte gras 
van de ArenA.  

Lievepop brengt bezoek ArenA
Buitenschoolse opvang 
gaat op sportieve tour

Jeugdvoetbal
Zaterdag RKDES-toernooi 
E/F pupillen en 5-jarigen
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
16 mei organiseert RKDES weer een 
voetbaltoernooi voor jeugdteams. 
Na de D-junioren met de zes BVO’s 
en de meisjes voor de Ladiescup 
zijn ditmaal de E- en F-pupillen en 
de 5-jarigen aan de beurt. Van 10.00 
tot 12.30 uur spelen de F-pupillen 
hun wedstrijdjes van twee keer 10 
minuten. In negen poules van vier 
teams wordt gestreden om de RK-
DES bekers. 
De E-pupillen spelen ’s middags 
van 13.00 tot 16.00 uur in zes poules 

wedstrijdjes van twee keer 12½ mi-
nuut. De 5-jarigen spelen van 13.30 
tot 15.30 uur in wedstrijdjes van 
twee keer 10 minuten.  De deelne-
mende verenigingen zijn S.V.Houten, 
Floreant, ROAC ’79, SC Nieuwen-
dam, S.V.Bernardus, RKDEO, HBC 
Heemstede, Alliance ’22, Alkmania, 
NSV’46, Argon, Aarlanderveen, DI-
OS, TAVV, KDO, Kickers ’69 en na-
tuurlijk RKDES. In totaal zullen ruim 
500 spelertjes op de velden van RK-
DES aan de Wim Kandreef strijden 
om de bekers.

Goud, zilver en brons voor 
twirlsters van Omnia!
Aalsmeer - Op zondag 9 mei jl. 
was het al weer de derde wedstrijd 
van het seizoen voor de Twirlsters 
van SV Omnia 2000.  In Sporthal de 
Vosse te Hillegom was de organi-
satie in handen van de plaatselijke 
twirlvereniging The Flowerstars.De 
duo’s waren als eerste aan de beurt. 
De derde krachtmeting dit seizoen 
in de onderlinge Duo strijd. Beide 
duo’s lieten een leuke afwisselende 
show zien, uiteindelijk namen Selina 
Kok en Kim Nederstigt revanche op 
de vorige wedstrijd in Zevenhoven 
met een punten totaal van 65.9 wer-
den zij eerste. Op de voet gevolgd 
door hun collega duo Ramona Ezink 
en Solenne Köhler met 65.4, goed 
voor een tweede plaats. 
Bij het onderdeel basicstrut was 
het erepodium in twee categorie-
en , peewee (tot 8 jaar) en juveni-
le ( tot 10 jaar) volledig bezet door 
SV Omnia twirlsters. Bij de peewees 
liet Isabelle ter Laak zien dat zij echt 
een NK plaats verdient! Ze werd 
namelijk overtuigend eerste met 
maar liefst een 9.0, uitzonderlijk ho-
ge score! Op de tweede plaats ein-
digde Selina Kok met een mooie 8,0 
en Yvanka Wulving behaalde brons 
met een 7,8. Bij de juvenile was het 
dit keer Chris van Dijk die met het 
goud ervan door ging met een 8.7! 
Haar collega twirlsters namen de 
overige podiumplaatsen in. Ramona 
Ezink het zilver met 8,6 en Kim Ne-
derstigt pakte brons mee met een 
8,5.  In totaal hebben nu vijf meisjes 
van SV Omnia zich geplaatst voor 
het NK Twirlen. Bij de preteen ca-
tegorie deden Yosra Abdelrazek, 
Joshka van Ree en Jaimy Monsees 
hun best, en kregen respectievelijk 
7.5, 7.8 en 7. Het favoriete onderdeel 
Rhythmic twirl stond nu weer aan 
de beurt. Het was in alle categorie-
en een sterk deelnemersveld. Bij de 
Peewees zeven deelneemsters, en 
Selina Kok eindigde toch fraai op de 
tweede plaats met een puntentotaal 
van 65,1. Yvanka Wulving moest dit 
keer genoegen nemen met een 62,7. 
De juvenile solisten Chris van Dijk 
en Kim Nederstigt moesten het ook 
opnemen tegen zeven deelneem-
sters. 
Uiteindelijk wist alleen Kim een po-
diumplaats te behalen. Met een 
puntentotaal van 66,6 werd ze der-

de. Chris haar solo was goed voor 
66,0 punten. In de preteen begin-
ner categorie kwamen Yosra Ab-
delrazek, Joshka van Ree en Amber 
Glebbeek in actie. Van  de totaal vijf-
tien deelneemsters in deze catego-
rie viel helaas niet te winnen, maar 
toch lieten zij een mooie show zien. 
Zij kregen achtereenvolgens de vol-
gende punten: 65,0 , 63,5 en 64,1. 
De junior beginners Shauney van 
Ree en Tiffany Zandvliet hadden 
ook veel tegenstand, en werden ge-
waardeerd met een puntentotaal 
van 62.7 en 62.4 Op naar het laatste 
onderdeel van de wedstrijddag, de 
teams! In de ochtend had trainsters 
Corine van der Neut twee afmeldin-
gen, dus moest zij wat schuiven met 
haar twirlsters. Uiteindelijk  hebben 
ze het fantastisch gedaan. Het Juni-
or team eindigde als eerste met een 
puntentotaal van 64.8. Het preteen 
team eindigde als tweede met 64 
punten achter het team van Dice 
Musica ’83 uit ter Aar.  De peewees 
waren wel compleet, en lieten zien 
dat hun show er helemaal goed in 
zit. De uitgangswaarde was genoeg 
geweest voor NK plaatsing, helaas 
waren er net iets teveel ‘strafpun-
ten’ en moesten ze genoegen ne-
men met een puntentotaal van 66.4, 
maar wederom goed voor een eer-
ste prijs. 
Totaal hebben de twirlsters weer vijf 
gouden medailles, vijf zilveren en 
drie bronzen medailles in de wacht 
gesleept. Wel iets om heel trots op 
te zijn. Er zit ontzettend veel groei 
in. Om de productgroep nog verder 
uit te breiden en te professionalise-
ren heeft SV Omnia 2000 nieuw lei-
ding aangetrokken. In de persoon 
van Maaike de Langen. Zij heeft tot 
vorig seizoen nog op WK-niveau zelf 
getwirld, en gaat vanaf zaterdag 16 
mei lesgeven aan het preteen team. 
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Je bent van harte welkom 
op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur  
in de gymzaal van de Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66 in Oost. 
Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen wor-
den met de Productgroep Coördi-
nator Colinda van Dijk 06-24532039 
of per e-mail twirlen@svomnia.nl  of 
het sportpunt van SV Omnia via e-
mail sportpunt@svomnia.nl. 

Staand vlnr: trainster Valerie Leliveld, Isabelle ter Laak, Chris van Dijk, Solenne 
Köhler, Ramona Ezink, trainster Corine van der Neut en Yvanka Wulving. On-
der zittend: Kim Nederstigt en Selina Kok.

Sport- en spelmiddag en 
inloop bij BindingBoven
Aalsmeer - Woensdag 20 mei wordt 
er bij de BindingBoven in de Zijd-
straat een sport en spelmiddag ge-
organiseerd voor kinderen uit groep 
3 tot en met 8 van de basisschool. 
Bal-, ren- en tikspelletjes staan op 
het programma. 
De middag begint om 13.00 uur en 
eindigt om 15.00 uur. Daarna is er 
weer een inloop. Tijdens deze inloop 

kan je knutselen, computeren, tafel-
tennissen of gewoon lekker op de 
luie bank hangen. Om half 6 gaat 
de deur dicht. Voor beide activitei-
ten hoef je niet te betalen en van 
te voren opgeven is ook niet nodig. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.debinding.nl of bel 
0297-326326 en vraag naar Lenne-
ke Heijjer.
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Kom ook deze zomer bij 
het nationale sportkamp
Uithoorn - Heb jij al leuke plan-
nen gemaakt voor komende zo-
mer? Als jij een onvergetelijke week 
wil beleven, dan moet je bij Qui Vi-
ve zijn! Deze zomer is Uithoorn na-
melijk hét middelpunt van de Natio-
nale Sportkampen! Lekker je favo-
riete sport beoefenen op het leuk-
ste sportkamp van Nederland. De 
spectaculaire luchttoestellen zijn 
natuurlijk ook aanwezig voor het te 
gekke middagprogramma! Het aan-
bod is divers: kies voor het super-
leuke sport- en spelkamp (5-7 jaar) 
of multisportkamp (8-14 jaar), als 
je graag veel verschillende sporten 
wil ervaren en uitvoeren. Als je meer 
een hockeyer bent, dan is het hoc-
keykamp misschien meer wat voor 
jou! Het programma is geschreven 
door niemand minder dan Roelant 
Oltmans. Kies je kamp en doe mee 
van 6 tot en met 10 juli voor 8 tot en 
met 14 jarigen. Het kamp duurt van 
maandag tot en met vrijdag, iede-
re dag van 9.30 tot 16.30 uur. Geef 

je snel op, want vol is vol! Inschrij-
ven kan op www.nationalesport-
kampen.nl. 
Ook als jij wat anders wil doen dan 
deze kampen heeft de stichting een 
kamp voor jou! Zo is op Tennisver-
eniging Amstelhof ook het uitda-
gende tenniskamp (8-14 jaar). En 
wat dacht je van het multicreatie-
ve kamp (8-14 jaar). Samen met je 
enthousiaste begeleider zal jouw 
groep in een ontspannen setting 
verschillende dansen uitvoeren, ac-
teren, presenteren, fotograferen, 
evenals het creatief bezig zijn met 
je handen. Kortom: veel te doen, 
veel afwisseling en vooral heel erg 
veel plezier! Het maakt niet uit hoe-
veel ervaring hebt en je hoeft niet lid 
te zijn van een vereniging. Bij ieder 
kamp zal je op je eigen niveau wor-
den ingedeeld voor maximaal ple-
zier! Meer informatie, meer locaties, 
interne kampen, tophockey- en top-
tenniskampen, of inschrijven:  www.
nationalesportkampen.nl  

UWTC fietscrosswedstrijden 
in Uithoorn en Heiloo
Uithoorn - Op 3 mei was de eerste 
crosswedstrijd voor de Noord Hol-
land Cup op de thuisbaan in Uit-
hoorn. Dankzij veel vrijwilligerswerk 
lag de baan er keurig bij. Voor de-
ze competitie werd het met 167 in-
schrijvingen een grote wedstrijd die 
heel soepel is verlopen. Veel van de 
nieuwe rijders konden kennismaken 
met een echte wedstrijd. Zeker voor 
deze beginners is de NH cup een 
leuke competitie. Afgelopen zondag 
lag de lat iets hoger in de BMX West 
Competitie. Hier strijden rijders en 
rijdsters uit de regio west tegen el-
kaar. Met maar liefst 37 rijders was 
de UWTC op deze zonovergoten 
moederdag rijk vertegenwoordigd 
in Heiloo. Een crossbaan die bekend 
is om vooral de eerste bult na de 
start. Om hier niet teveel op de con-
currentie te verliezen moet de tech-
niek goed worden beheerst. Op de-
ze baan wordt hier vaak al een groot 
deel van het verloop van de race be-
paald. Door goede manches te rij-
den wisten veel rijders uiteindelijk 
in de A of B finale rondes in hun 
klassen te komen. Hier werd heftige 
strijd geleverd door Evert en Gerard 
die eindigden als resp. tweede en 
derde. Ook spannend was het voor 
Maarten die zijn tweede plaats wist 
zeker te stellen. Minder geluk had 

Roan. Hij kwam in de finale hard 
ten val en moest de strijd staken 
met problemen aan pols en ribben. 
In de eigen klasse reden in de A-fi-
nale: Jayvi Lee Vink en Jochem v.d. 
Wijngaard eerste, Bart de Veer, Erik 
Schoenmakers, Kevin de Jong, Don-
ne van Spankeren en Maarten v.d. 
Mast tweede. Roberto Blom, Mel-
vin v.d. Meer en Bart van Bemmelen 
derde. Michael Schekkerman, Wou-
ter Plaisant v.d. Wal en Max de Beij 
vierde. Sam Verhulst, Tom Brouwer, 
Joey Nap en Izar van Vliet vijfde. 
Mitchell Vink en Scott Zethof zesde. 
Wiljan Brouwer, Moreno Blom en 
Wesley ter Haar zevende. In de B-
finale waren de uitslagen: Mats de 
Bruijn, Mike Veenhof,Evert de Jong 
en Jurre Overwater tweede. Thomas 
v.d. Wijngaard, Danny de Jong en 
Gerard de Veer derde. Peter Wiebes 
en Sven Wiebes vierde. Lars Wiebes 
vijfde. Voor de dagzege in de open 
klasse reden twaalf UWTC rijders 
mee in de finale rondes. Hierbij wer-
den twee podium plaatsen bereikt. 
Tom Brouwer won goud en Bart de 
Veer brons.
De volgende wedstrijd is weer een 
BWC wedstrijd in Rijswijk op zon-
dag 17 mei. Voor verdere informa-
tie over BMX; zie de website: www.
uwtc.nl.

Examens judoschool Blaauw
Uithoorn - Opnieuw hebben een 
aantal leden van Judoschool Blaauw 
examen gedaan. Zeventien judoka’s 
mochten laten zien wat zij het af-
gelopen seizoen hadden bijgeleerd. 
Gadegeslagen door ouders, oma’s, 
opa’s en andere belangstellenden, 
die genoten van de verrichtingen, 
lieten de judoka’s de worpen en de 
grondhandelingen zien. 
De examencommissie bestond uit 
David Siebeler, Ronald Oussoren, 
Thomas van Emden, Sander Verlaan 
en Edwin Blaauw.De gele slip, zes-
de Kyu is behaald door Isa Verbree, 
Lotte Rijnvis, Okke Peters, Ronan 
Focke en Suraj Ploegman. De ge-
le band, vijfde Kyu is uitgereikt aan 

Anouk Delsen, Finn Meeder, Flip van 
Walraven, Jesse Versteeg, Max Dor-
landt, Nick Dorlandt, Tim de Groot 
en Tom Prager. Voor de oranje slip, 
vijfde Kyu wist Sebastiaan Rooze-
boom te slagen en voor de oranje 
band, vierde Kyu Bram Roelofsen, 
Martijn Roelofsen en Robin Rooze-
boom. De volgende examens zul-
len worden gehouden op zaterdag 
16 mei in de dojo van Judoschool 
Blaauw. Voor meer Informatie over 
jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenju-
do kunt u contact opnemen met Ju-
doschool Blaauw onder telnr. 0297-
569865, e-mail info@judoschool-
blaauw.nl of via www.judoschool-
blaauw.nl.

RKAV dames- en meisjestoernooi
Aalsmeer - Zondag 17 mei  zullen 
de velden bij RKAV wederom bezet 
zijn. Waren het in de voorafgaan-
de week de Aalsmeerse scholen 
die een toernooi speelden, nu zijn 
het de dames- en meisjesteams van 
RKAV die in actie komen. In de och-
tend wordt er om 9.00 uur afgetrapt 
door de meisjesteams van de MD1, 
MD2, ME1 en ME2 voor de achtste 
editie van het  Free Kick Sporttoer-
nooi. In totaal zullen 24 teams ver-
deeld over vier poules strijden om 
de grootste beker. Als deze meis-
jesteams klaar zijn met hun toer-
nooi, komen in de middag de elf-

tallen van RKAV MC1 en  RKAV da-
mes 1 aan de beurt. Bij de MC1 gaat 
de strijd tussen vijf elftallen en bij 
de dames tussen zes elftallen. Even 
na 17.00 uur zijn de laatste wedstrij-
den gespeeld en kunnen de prijzen 
uitgereikt worden. Tijdens het mi-
ni-schoolvoetbaltoernooi de smaak 
van het voetballen te pakken ge-
kregen, en wil je als meisje kennis-
maken met voetbal? Kom dan ge-
rust op zondag 17 mei kijken bij het 
toernooi van RKAV. Voor inlichtin-
gen kan contact op worden geno-
men met Ingrid Kempers, tel. 0297-
340445 of 06-22456068.

Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer hebben zich voor het 
eerst sinds 2004 weer geplaatst voor 
de finalewedstrijden om de lands-
titel. Vorige week werd in de eer-
ste kruisfinale al met 35-29 bij E&O 
gewonnen, zondag werd het in de 
tweede kruisfinale in de Bloemhof 
35-30 en dus was de finale bereikt. 

Tegenstander in die best-of-three is 
Eurotech/Bevo dat verrassend twee 
keer van titelfavoriet Kras/Volendam 
wist te winnen. 
Datzelfde Bevo was in de finale van 
2004 overigens ook de tegenstan-
der van FIQAS Aalsmeer (dat toen 
won en kampioen van Nederland 
werd). Al acht keer eerder werden 

burgse Eurotech/Bevo, dat in 2004 
ook de tegenstander was in de fina-
le. Aanstaande zondag 17 mei komt 
Bevo eerst op bezoek in de Bloem-
hof, volgende week zaterdag volgt 
de tweede wedstrijd in Panningen. 
Omdat FIQAS Aalsmeer in de regu-
liere competitie hoger eindigde dan 
Bevo hebben zij het eerste thuis-
voordeel. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur en 
belooft superspannend te worden. 
Beide ploegen speelden dit seizoen 
al vijf keer eerder tegen elkaar en 
die wedstrijden waren stuk voor 
stuk bijzonder enerverend. FIQAS 
Aalsmeer won er weliswaar vier en 
speelde één keer gelijk, maar dat is 
nu uiteraard nog geen garantie op 
succes. 
De ploeg heeft dan ook alle mogelij-
ke steun nodig op weg naar de ne-
gende landstitel. Dus, mis het niet 
en kom zondag naar de Bloemhof 
aan de Hornweg. Wel op tijd, want 
vol is vol en dat geldt zeker voor het 
parkeerterrein.   

Supportersbus naar bekerfinale
De bekerfinale op donderdag 21 mei 
(Hemelvaartsdag) in Almere gaat 
tussen FIQAS Aalsmeer en Kras/Vo-
lendam. Dat wordt een absolute top-
per! En omdat het belangrijk is om 
bij deze finale met zoveel mogelijk 
supporters aanwezig te zijn om de 
Aalsmeerse ploeg, die vorig jaar 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 Alme-
re. Intekenlijsten daarvoor hangen 
vanaf nu in de hal van de Bloemhof. 
Voor de jeugd van FIQAS Aalsmeer 
is de busreis gratis, volwassenen die 
lid zijn van de supportersvereniging 
betalen 5 euro, niet leden 7,50 euro. 
En wie niet in de gelegenheid is om 
in te tekenen in de Bloemhof, kan 
dat ook doen via: sylviavanvuren@
reneensylvia.demon.nl. 

de mannen van FIQAS Aalsmeer 
kampioen zaalhandbal van Neder-
land: in 1954 voor het eerst en in 
2004 voor het laatst (en daar tus-
sen ook in 1959, 1985, 1995, 2000, 
2001 én 2003). Nu staan ze opnieuw 
in de finale om de landstitel die ge-
speeld wordt in een best-of-three 
serie. Tegenstander is het Noordlim-

Beste handbalploeg van Nederland?

Steun FIQAS Aalsmeer op 
weg naar de titel!

Foto Don Ran

Foto Cobi Neeft

Bekerhandbal
FIQAS-teams trakteren op 
show tijdens thuiswedstrijd
Aalsmeer - De halve finale in het 
NHV bekertoernooi tussen FIQAS 
Aalsmeer 1 en FIQAS Aalsmeer 2 
mag dan vooraf bestempeld zijn als 
een formaliteit, de mannen maak-
ten er donderdagavond in een op-
vallend volle Bloemhof wél een leuk 
spektakelstuk van voor het publiek. 
De sfeer was ontspannen, de spe-
lers hadden duidelijk plezier in de 
wedstrijd en hoewel al snel duide-
lijk was dat het tweede geen kans 
zou maken, werd het toch een aar-
dig schouwspel. 
De basisspelers van het eerste team 
begonnen op de bank, Wai Wong 
werd zelfs helemaal niet ingezet en 
zo konden bijvoorbeeld Menno v.d. 
Grift en Jelmer van Stam in de be-
ginfase veel scoren. Na een kwar-

tier leidde FIQAS 1 al met 14-7 en 
in de laatste tien minuten kregen 
ook de basisspelers nog wat speel-
tijd. De ruststand was 22-12 en na 
de pauze werd het publiek getrak-
teerd op show en de nodige techni-
sche hoogstandjes, zoals vliegertjes 
(Jelmer van Stam en Robin Boom-
houwer deden zelfs een dubbele) 
en verraste FIQAS 1 publiek én de 
tegenstander door veelvuldig een 
complete teamwissel toe te passen. 
FIQAS Aalsmeer 2 bleef wel strijden 
en vooral Bas Troost en Falco van 
Assendelft van Wijck waren aan die 
kant de smaakmakers, maar ze kon-
den het hun trainingsmaatjes van 
het eerste niet moeilijk maken. Het 
werd via 32-16 en 40-24 uiteinde-
lijk 42-28.

Hockeycompetitie
Jongens van Qui Vive B1 
houden één helft stand
Uithoorn - Het was in de laatste mi-
nuut van de eerste helft in de der-
by tussen Qui Vive B1 en Pinoké B1 
afgelopen zaterdag toen de gasten 
de score naar 0-1 tilden. Een mooie 
wedstrijd, waarin de Amsterdam-
mers twee ronden voor het einde 
van de competitie kampioen konden 
worden in de Inter District Competi-
tie. Qui Vive, gehandicapt door een 
schorsing en blessures, kon tegen 
deze ploeg de sterke reeks na de 
winterstop niet doortrekken. In de 
voorronde delfde Pinoké nog het 
onderspit, nu was het Qui Vive dat 
in deze tegenstander z’n meerdere 
moest erkennen: 0-6. 
Qui Vive startte de wedstrijd voort-
varend met direct enkele goe-
de doelkansen. Het publiek genoot 
van attractief hockey van twee ploe-
gen, die beide gebrand waren op de 
overwinning. De opdrachten werden 
weer goed uitgevoerd en de hard 
werkende Dutch Flower Group-
boys wisten elkaar uitstekend te 
vinden. Met name de rugdekking 
was goed verzorgd, waardoor de 
bal keer op keer veroverd kon wor-
den en de druk op de Pinoké-de-
fensie hoog bleef. Uiteraard bleven 
de uitbraken van Pinoké bijzonder 
gevaarlijk, maar de Qui Vive ver-
dediging, die helaas Marc van Zij-
verden moest missen, ving de aan-
vallen beheerst op en keeper Mats 
Kaas hoefde slechts enkele keren in 
actie te komen. Jesse Kolenberg, die 
een puike wedstrijd speelde, miste 
na een mooi opgezette aanval met 

Reinout Rovers, op een haar na het 
doel van Pinoké. Ook waren er sco-
ringskansen voor Jacob Veerhuis en 
Reinout Rovers, en groot was daar-
om de desillusie toen Pinoké vlak 
voor rust met een overigens prach-
tig backhandshot keeper Kaas pas-
seerde. De tweede helft van Qui Vi-
ve begon ongelukkig: een strafcor-
ner van Qui Vive werd door Pinoké 
goed geblokt en met een razend-
snelle uitbraak tekende Pinoké voor 
de tweede treffer. Pinoké domineer-
de op het middenveld en wist steeds 
de spitsen te vinden, die genadeloos 
toesloegen. Binnen de kortste keren 
stond het scorebord op 0-6, terwijl 
toch verdediger Bastiaan Vink een 
van de Qui Vive-uitblinkers was, met 
een stuwende rol in de aanvalsop-
bouw. Qui Vive kreeg in de tweede 
speelhelft diverse kansen, waaron-
der vijf strafcorners. De keeper van 
Pinoké wist deze, door onvoldoende 
krachtig aangeven en gebrek aan 
variatie, echter steeds te keren. Jas-
per Pluijter, die de laatse tien minu-
ten inviel, was nog twee keer dicht 
bij een doelpunt, maar de eindstand 
bleef 0-6. Na de opmars van Qui Vi-
ve vanaf de winterstop was dit het 
eerste forse verlies van de Dutch 
Flower Group-boys. En omdat num-
mer twee Cartouche steken liet val-
len tegen SCHC, betekende dit te-
vens het kampioenschap voor Pi-
noké. Qui Vive speelt a.s. zaterdag 
om 13 uur nog thuis tegen Cartou-
che en besluit de competitie op 23 
mei in en tegen Almere. 

Maak kans op 
weekendje weg
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
het 60 jarige bestaan van voetbal-
vereniging RKAV heeft de familie 
Schrama een weekendje weg ge-
wonnen. 
De prijs werd aangeboden in het 
kader van een loterij die RKAV or-

ganiseerde om het 60 jarige be-
staan te vieren. De familie Schrama 
mag een weekendje door brengen 
in het mooie tekenfilmchalet Hom-
melheide in Limburg. 
Er kan overigens nog steeds kans 
gemaakt worden op een ander 
weekendje weg, door een originele 
naam te bedenken voor de nieuwe 
jeugdvoetbal vereniging. Mail voor 
15 mei deze naam door naar be-
stuur@vvaalsmeer.com.  
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Achterste rij, v.l.n.r.: Robbert-Jan van Duijn, Leonard Millenaar, Bastiaan Huls-
bos, Marco Hartman, Bas Berk, Roy van Diemen. Middelste rij, v.l.n.r.: Bart van 
Duijn, Wilco van Helden, Ruben Buijs, Eric Rijkmans, Menno Colijn, Rick Ei-
kelenboom, leider Steve Banks. Zittend, v.l.n.r.: Erik Griekspoor, Joris Kniep, 
Steef Keessen, Marco van der Werff, Kees Korver, Richard van Kooten. Afwe-
zig: Ilja Kniep.

Trots van Aalsmeer sluit 
seizoen in stijl af
Aalsmeer - Vorige week vrijdag 
sloot voetbalteam ‘De Trots van 
Aalsmeer’ het seizoen 2008-2009 af. 
Wat vroeg, maar bijna alle wedstrij-
den zijn gespeeld en deze vrijdag-
avond was de enige avond waarop 
elke speler aanwezig zou kunnen 
zijn voor het nemen van een flink 
aantal professionele teamfoto’s.
Om vijf uur in de middag werd ver-
zameld aan de Dreef, alwaar een 
groepje van het team alvast voor-
bereidingen had getroffen: een le-
vensgroot spandoek (schitterend 
gemaakt door Nico Rijkmans) was 

opgehangen aan de tribune en 
een aantal meters ervoor stonden 
wat stoeltjes. Toen gaandeweg al-
le spelers binnen druppelden, kon 
er geposeerd worden. Niet één keer, 
maar drie keer. Voor elke sponsor 
een mooie foto in een heerlijk zon-
netje en tegen een prachtige achter-
grond. De truien, gesponsord door 
café Sportzicht van Ben en Tineke in 
Aalsmeer, zijn inmiddels niet meer 
weg te denken uit het Aalsmeerse 
straatbeeld, maar een mooie uitver-
grote foto met daarop alle spelers 
en hun trui hangt nog steeds niet in 

het café aan de Sportlaan. Daar zal 
nu dus verandering in gaan komen. 
Ook de foto’s met de t-shirts, ge-
sponsord door Paraat Brandbeveili-
ging Aalsmeer en de foto’s van het 
tenue waarin wekelijks wordt ge-
speeld, dat gesponsord is door Ico-
Tec in Uithoorn, zullen worden uit-
vergroot en cadeau worden gege-
ven aan de sponsors.

Barbecue
Na het nemen van de teamfoto’s 
klom een ieder op de fiets en werd 
vertrokken richting (hoe toepasse-
lijk) de Wissel. Bij rechtsback Kees 
Korver was namelijk de barbecue 
aangestoken en het bier koud ge-
zet. Een gezellige avond werd het, 
waarbij alle spelers genoeg vlees 
konden incasseren en de anek-
dotes over het afgelopen seizoen 
je van alle kanten om de oren vlo-
gen. Zoals gebruikelijk werd ook 
aan alle spelers een cadeautje uit-
gereikt door de technisch manager, 
Bart van Duijn. Dit jaar geen klei-
ne ‘Champions league’, zoals vorig 
jaar, maar een leuk hebbedingetje 
voor in de auto: een klein Trots-van-
Aalsmeershirtje om achter je auto-
ruit te hangen.
Na alle gezelligheid bij Kees thuis, 
werd het tijd het feest op de derde 
locatie van deze avond voort te zet-
ten: De groep vertrok richting trou-
we sponsor café Sportzicht. Daar 
hadden Ben en Tineke het bier al 
klaar staan en was ook voor een 
lekker hapje gezorgd. Vooral toen 
spits Bastiaan Hulsbos de micro-
foon kreeg aangereikt, ging het dak 
eraf. In Bastiaan kwam een nog niet 
ontdekt talent naar boven, waarvan 
bijna alle spelers van De Trots kip-
penvel kregen: hij schijnt een ge-
weldige zanger te zijn, die al jaren 
wordt nagedaan door Gerard Joling! 
Toen laat in de nacht de stekkers uit 
de muziekinstallatie werden getrok-
ken omdat de buren ook graag wil-

den slapen, werd vertrokken rich-
ting de allerlaatste locatie van de 
avond: het bed. De volgende och-
tend moest immers gewoon gevoet-
bald worden.

Behoud derde plaats?
De volgende dag druppelden we-
derom alle spelers gestaag binnen 
op het sportcomplex aan de Dreef, 
hetzij dit keer iets minder vrolijk. De 
feestavond had er toch wel inge-
hakt en leider Steve Banks maak-
te zich zichtbaar zorgen over de te 
spelen wedstrijd tegen Wartburgia, 
dat de vijfde plaats in de competi-
tie bezette. De Trots, als derde ge-
klasseerd, had in de afgelopen we-
ken alleen maar topwedstrijden ge-
speeld tegen achtereenvolgens de 
nummer één, twee, vier en nu dus 
vijf. Het zou  in de laatste wedstrijd, 
duidelijk worden of de derde plaats 
voor De Trots behouden zou blij-
ven of dat deze aan de concurrentie 
zou moeten worden afgestaan. Ge-
lukkig bleken alle spelers toch vol-
doende uitgerust om de tegenstan-
der het zwijgen op te leggen: schei-
dend spelers Eric Rijkmans en Men-
no Colijn gaven hun laatste wed-
strijd extra glans door achtereenvol-
gens drie en twee keer te scoren en 
mede door deze goals won De Trots 
een doelpuntrijke wedstrijd: 9-4. 
De derde plaats in de competitie is 
veilig gesteld en daarmee is promo-
tie naar de vierde klasse afgedwon-
gen. Het seizoen van De Trots zit er 
nog niet helemaal op, want behalve 
het Sixentoernooi bij V.V.Aalsmeer, 
heeft het team nog een gezellig 
weekend voor de boeg: In het eer-
ste weekend van juni zal De Trots de 
omgeving van Baarle-Nassau on-
veilig gaan maken. De TAAK (Trots 
van Aalsmeers activiteiten kommis-
sie) heeft een schitterende herberg 
geboekt en fietsen gehuurd om dit 
schitterende seizoen in gepaste stijl 
écht af te sluiten.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Spannende kampioenstrijd
Kudelstaart - De stand bij de dart-
club Poel’s Eye in het dorpshuis van 
Kudelstaart heeft een beetje een 
dubbele betekenis. Zolang men nog 
persoonlijke doelen kan bereiken is 
de stand belangrijk. Is dat echter niet 
(meer) het geval, dan is de stand in-
eens bijzaak. Dat kan ook makkelijk. 
De vele dartsborden, de vele wed-
strijden, de gezellige bardames; al-
les voor een geslaagde (dart)avond 
is aanwezig. Ook voor nieuwelin-
gen! Men kan op elk gewenst mo-
ment ‘debuteren’. Bij voorkeur op de 
eerst volgende dartsavond. Maar 
toch, de stand. Voor velen een be-
langrijk item. Aan het eind van het 
seizoen wordt de Top Tien geëerd. 
De top 3 natuurlijk net even meer. 
En uiteraard krijgt de kampioen 
de meeste eer. De kampioenstrijd 
is nog geenszins beslist. De afge-
lopen speelavond gaf een aardige 
aardverschuiving. Een reconstruc-
tie. Voor de speelavond stond Dan-
ny Zorn fier aan de leiding. Danny 
had een voorsprong van 6 punten 
op Rene Kruit en 8 op Gerard Klijn, 
zijn belangrijkste belagers. Danny 
was echter afwezig door een vakan-
tie. Dankzij de ingenieuze ‘punten-
aftrek regeling’ (details zullen we 
u besparen) kreeg hij echter toch 
nog 3 punten. Rene was er wel, en 
strandde in de kwartfinale. Goed 
voor 7 punten. Rene verkleinde zo-
doende zijn achterstand op Danny 
tot 2 punten. Gerard Klijn deed het 
echter nóg beter. Hij won voor de 
4de keer dit seizoen de speelavond. 
Goed voor 13 punten, een inhaal-
slag van 10 punten. Genoeg dus 
voor de koppositie! Met een ‘klij-
ne’ voorsprong van 2 punten. Hoe-
wel de nummer 4 in de stand, Gert 
Jan van de Wolf, 5 degelijke pun-
ten haalde (laatste 16 winnaarron-
de), groeide zijn achterstand op de 
top 3. Ondertussen kwam de num-
mer 5, Floor van Zanten, 4 punten 
dichterbij. Zij haalde 9 punten door 
de halve finale te bereiken. Gert Jan 
en Floor lijken in ieder geval verze-
kerd van een Top Tien notering aan 
het eind van het seizoen. Net als 
de nummer 6 en 7 in de stand. Bak 
kreeg 6 punten voor zijn overwin-
ning in de Sconeronde (verliezer-
ronde), terwijl Roy de Jong 4 punten 

verdiende als poule winnaar. Als de 
genoemde 4 darters inderdaad in de 
Top Tien willen eindigen moeten zij 
echter zo vaak mogelijk deelnemen. 
Nick van de Linden was op de af-
gelopen speelavond echter voor de 
8ste keer dit seizoen afwezig. Hier-
door zakte hij van de 8ste naar de 
10de plaats. Lex Nijp volgde de om-
gekeerde weg. Dankzij zijn 7 pun-
ten (kwartfinale) steeg hij van de 
10de naar de 8ste plaats. Tom Ke-
ijzer (4 punten in de halve finale van 
de Sconeronde) bleef 9de. Van de 
grote groep achtervolgers deden 
John Koster en Arie van de Eijkel 
de beste zaken. John kreeg 9 pun-
ten voor zijn plek in de halve fina-
le, terwijl Arie zelfs 11 punten bij-
schreef door de finale te bereiken. 
Arie steeg hierdoor van de 18de 
naar de 13de plaats. De kop van de 
stand: 1. Gerard Klijn met 102 pun-
ten, 2. Danny Zorn met 100 punten, 
3. Rene Kruit met 98 punten, 4. Gert 
Jan van de Wolf met 82 punten, 5. 
Floor van Zanten met 81 punten, 6. 
Bak met 77 punten, 7. Roy de Jong 
met 75 punten, 8. Lex Nijp met 72 
punten, 9. Tom Keijzer met 70 pun-
ten, 10. Nick Dekker en van de Lin-
den met 67 punten, 12. John Koster 
met 65 punten, 13. Arie van de Eijkel 
en Wijnand Kool met 61 punten. 
Ook bij de dames is de kampioen-
strijd loei spannend. De winnares op 
de afgelopen speelavond, Moniek 
Goeman, naderde de koploopster, 
Marieke van Zanten, die tot de halve 
finale kwam, tot 1 punt. De nummer 
3 van de stand, Jolanda Heysteeg, 
was afwezig. Hierdoor werd zij in-
gehaald door zowel Ans Engel als 
Louise Jurka. Aan het einde van het 
seizoen wordt de Top 5 geëerd. De 
namen staan wel al vast, maar de 
volgorde nog duidelijk niet. De kop 
van de stand: 1. Marieke van Zan-
ten met 109 punten, 2. Moniek Goe-
man met 108 punten, 3. Ans Engel 
met 76 punten, 4. Louise Jurka met 
74 punten, 5. Jolanda Heysteeg met 
73 punten. De finalisten van zowel 
de dames als de heren kregen een 
prachtige bos rozen van EZ Flowers. 
De volgende speelavond is morgen, 
vrijdag 15 mei. De inschrijving sluit 
om 19.45 uur, deelname kost 3 euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 

De finalisten Vanessa Rösken en Moniek Goeman.  

Atletiek
Jeugd AV Aalsmeer in Zaandam
Aalsmeer - Een straffe wind maak-
te het er zeker niet makkelijk op, af-
gelopen vrijdagavond bij instuifwed-
strijden in Zaandam. 
Toch hadden de prestaties van de 
AVA jeugd er zeker niet onder te lij-
den en lieten de atleten van Erik Wit-
peerd zien in bijzonder goede vorm 
te steken. Een snelle 600 meter was 
er van C junior Stan Willemsen. Met 
1.42.87 min. verbrak hij ruimschoots 
zijn persoonlijk record en pakte hij 
ook nog eens een eerste plaats. Ook 
Sharona Plasmeijer en Inge Maas-
sen, beiden C juniores,  liepen een 
sterke wedstrijd. 
Voor beiden een 1.50.51 voor Sharo-
na en 1.52.16 voor Inge. Zij wer-
den daarmee respectievelijk derde 
en vierde. Shannon Lakerveld, ook 
C junior, liep voor het eerst de wat 

incourante 2.000 meter en deed dat 
geweldig. Met een tijd van 7.10.22 
min. won zij de race en liep zij niet 
alleen een persoonlijk record, maar 
ook een clubrecord bij zowel de 
meisjes B, meisjes A als dames se-
nioren. Zij verbrak het oude clubre-
cord met maar liefst veertig secon-
den.
Op de 1.500 meter had C junior To-
mas Baars ook best veel last van 
de wind. Dat was niet aan zijn tijd 
af te lezen, want hij liep een sterke 
5.08.28 min., slechts vier seconden 
boven zijn persoonlijk record. Yan-
nick Boerop, B junior, verraste op de 
400 meter. 
Na een lange afwezigheid op wed-
strijdniveau liep hij een erg goede 
wedstrijd en tevens een persoonlijk 
record met 56.99 sec.

Inge Maassen Yannick Boerop

Afzwemmen voor snorkelen 
en survival in Waterlelie
Aalsmeer - Op donderdag 7 mei 
waren ze er helemaal klaar voor! De 
kinderen die deel hadden genomen 
aan de cursussen Snorkelen 2 en 3 
in zwembad De Waterlelie. Er moest 
worden gezwommen met de hele 
basisuitrusting aan, met de snorkel-
uitrusting in de hand, met een bud-
dy. Onderweg moesten er salto’s en 
hoekduiken gemaakt worden, dol-
fijnbeenslag zwemmen, snorkel uit 
de mond halen en nog veel meer! 
Alle kinderen voldeden ruimschoots 
aan de voor hen gestelde eisen en 
gingen met een brevet of snorkeldi-
ploma naar huis.
Op vrijdag 8 mei sloten de kinderen 
van de survivalcursus 2 hun lessen 
af met een gekleed afzwemfeest. Ie-
dereen mocht een ouder, broer of 
zus meenemen om dezelfde oefe-
ningen in het water te doen als zij-
zelf. Zwemmen met zware kleding 
en schoenen, watertrappend de kle-
ding uittrekken, onder een omge-
slagen boot door boven komen. Al-

lerlei ongewone oefenstof werd in 
deze cursus aangeboden. Dat alles 
met het doel om de kinderen nog 
zwemveiliger te maken. Er kunnen 
zich immers altijd onverwachte si-
tuaties voordoen tijdens het buiten-
spelen of zwemmen in een vreem-
de omgeving. Alle kinderen volde-
den aan de gestelde eisen en gin-
gen met een survival diploma of –
brevet naar huis.
Zwembad Voor snorkelen zijn ge-
slaagd: Terrie de Blaauw, Max Vis-
ser, Frankie Dekker, Jaimy Lee Enait, 
Quinty Groen in ’t Woud, Tristan 
Derriks, Aude Kemp, Tim Peeters, 
Diederik de Waal, Dennis Spaarga-
ren, Isaura Tete en Stefan Tilanus. 
Voor survival hebben Bryan Hollee-
der, Remzi Bras, Damian Bras, Nery-
se Japin, Auke Steenman, Merel 
Steenman, Zoë Kuintjes, Machteld, 
Onderdelinde, Gelled Hulsbos, Isau-
ra Tete, Thomas Roelink, Gerben van 
Dijl en Mark Noordermeer hun di-
ploma gekregen.

0-3 Winst in Beverwijk
Zaterdag tweede wedstrijd 
nacompetitie V.V. Aalsmeer
Aalsmeer - V.V.Aalsmeer heeft af-
gelopen dinsdagavond in Bever-
wijk een goede stap gezet rich-
ting de volgende ronde in de na-
competitie voor promotie naar de 
tweede klasse. Na het tegenvallen-
de resultaat in de laatste wedstrijd 
in de reguliere competitie (2-1 ver-
lies in Rijsenhout) en het missen 
van het kampioenschap heeft trai-
ner Edwin van Maas zijn elftal toch 
weten op te laden voor de nacom-
petitie. In Beverwijk versloegen de 
Blauwwitte Leeuwen Jong Hercu-
les met maar liefst 0-3. De overwin-
ning voor V.V. Aalsmeer in Beverwijk 
was verdiend. Behoudens de eer-
ste helft, waarin de bezoekers ma-
tig acteerden, was de formatie van 
trainer Edwin van Maas na rust heer 
en meester over Jong Hercules. Een 
meevaller voor Aalsmeer was dat 
het team toch kon beschikken over 
aanvallers Milton Cooman en Ilker 
Yildiz die beide in eerste instantie 
niet zouden kunnen deelnemen aan 
deze wedstrijd. Vooral Yildiz ontpop-
te zich als een ware plaag voor de 
defensie van Jong Hercules. In het 
eerste kwartier had het nerveus en 
slordig startende Aalsmeer het af en 
toe lastig. 
Met de felle wind in de rug bedien-
de de thuisclub zich veelal met lan-
ge ballen vanaf het middenveld. Op 
deze manier probeerde Jong Hercu-
els de twee spitsen, waaronder top-
scorer Patrick van der Linden (13), 
in stelling te brengen. De sterk spe-
lende Aalsmeerse defensie, inclu-
sief keeper Rene Jonker, neutrali-
seerde het meeste gevaar. Nog voor 
rust kregen de bezoekers mogelijk-
heden om het weinig vernufte spel 
van Jong Hercules af te straffen. 

Cooman, Cairo en Yildiz hadden de 
openingstreffer op hun schoen. Op 
slag van rust werd een kanonskogel 
uit een vrije trap van Burak Sitil nipt 
gekeerd. Ruststand 0-0. 
In een tijdsbestek van tien minuten 
maakte Aalsmeer vanaf de aftrap in 
de tweede helft korte metten met 
Jong Hercules. Eerste rondde Yil-
diz een prachtige solo doeltreffend 
af, even later kon Wieger Visser na 
aangeven van Yildiz de 0-2 aanteke-
nen. Visser stond in de 55e minuut 
opnieuw op de juiste plaats nadat 
de bal na een knal van Cooman op 
de lat belandde en voor het hoofd 
van de scherpe aanvaller neerplof-
te. Visser kon het speeltuig simpel 
binnenkoppen, 0-3. Ilker Yildiz had 
zijn goede taak volbracht en werd 
vervangen door Tom van der Wilt. 
Steffan van de Dussen kwam er in 
voor Timo Rijsterborgh. Aalsmeer, 
na de pauze heer en meester over 
de thuisclub, kreeg kansen op meer 
treffers. Ondermeer het houtwerk 
stond een hogere score in de weg. 
Bij Jong Hercules liepen inmid-
dels de irritaties op. Dit werd ver-
baal bot gevierd op de scheidsrech-
ter en fysiek op de ledematen van 
de Aalsmeer spelers. Gevolg was 
dat arbiter Drost tweemaal een ro-
de kaart moest trekken. Jong Her-
cules eindigde de wedstrijd met ne-
gen man. Aanstaande zaterdag 16 
mei speelt V.V. Aalsmeer de return-
wedstrijd op eigen terrein. Aanvang 
14.30 uur aan de Dreef. Indien, en 
daar ziet het wel naar uit, de Blauw-
witte Leeuwen de volgende ron-
de halen, spelen ze op donderdag 
21 mei, hemelvaartsdag, thuis om 
14.30 uur tegen de winnaar van de 
wedstrijd TOB tegen V&V. 

Aalsmeer - Zaterdag 9 mei begon 
het zwemseizoen in natuurzwem-
bad het Oosterbad aan de Mr. Jac. 
Takkade. 
Terwijl de bezoekers binnen drup-
pelden vond voorzitter Piet Boom 
het hoog tijd voor de officiële ope-
ning. Na een kort woordje opende 
Boom het zwembad symbolisch met 
een enorme sleutel. Boom had de 
lachers op zijn hand nadat hij naar 
zwemjuf Elliane Valentijn grapte dat 
de sleutel na het seizoen toch echt 
weer retour moest. 
Het water was nog maar 14,5 gra-

den. Dit weerhield jong en oud er 
niet van een frisse duik te nemen. 
Vrolijkheid, mooi weer en een prach-
tig vernieuwd terras, de stemming 
zat er goed in tijdens de opening 
van het zwemseizoen
Van maandag tot vrijdag, van 13.00 
tot 17.00 uur kan ook jij tot 5 sep-
tember vrij zwemmen in het Ooster-
bad. Zwemles voor A, B en C wordt 
vanaf 2 juni gegeven tussen de mid-
dag van 12.15 tot 12.45 uur. Opge-
ven voor deze lessen kan nog tot 
maandag 25 mei bij de kassa of via     
www.hetoosterbad.nl 

Oosterbad weer geopend

Ritmische Gymnastiek SV Omnia
Goud voor Melissa en Britt
Aalsmeer - Op zondag 10 mei vond 
in Leeuwarden de plaatsingswed-
strijd van de ritmische gymnastiek, 
categorie 4 duo, plaats. Namens 
OMNIA 2000 reisden twee duo’s 
richting Leeuwarden af. Melissa La-
gerburg en Elise Wanner vormden 
het eerste duo. En Melissa mocht 
aantreden met Britt Wagenaar. Trai-
ningsmaatje Natasja Rommerts ging 
mee als supporter en had de sport-
hal met een aanmoedigingsspan-
doek versierd. 
Er stonden twee verplichte oefenin-
gen op het programma, met hoe-
pel en met touw. In een veld van 
maar liefst 27 duo’s werd gestreden 
om het felbegeerde goud, zilver en 
brons. De plaatsen één tot en met 
tien geven toegang tot het Neder-
landse Kampioenschap dat op 20 
en 21 juni in AHOY wordt gehou-
den en natuurlijk hoopten de gym-
nastes van Omnia hier bij te mogen 
zijn. Het werd een spannende strijd. 
Britt en Melissa begonnen met een 
goede touwoefening. Beide meiden 
werkten goed samen en maakten 
bijna geen fout. De score was pri-
ma, maar omdat de concurrenten 
in de eerste ronde allemaal met de 
hoepel begonnen, was het lastig om 

de resultaten met elkaar te vergelij-
ken. Met Melissa en Elise ging het 
in de eerste ronde ook goed, zij lie-
ten een mooie hoepeloefening zien. 
In de tweede ronde scoorden Melis-
sa en Britt hoog met hun hoepeloe-
fening. Er was echter een duo, dat 
in de eerste ronde een nog hogere 
score had gehaald. Dit duo moest 
pas laat in de tweede ronde aan de 
slag met de touwen. Pas toen de-
ze oefening gejureerd was, kon er 
weer opgelucht adem worden ge-
haald. De totale score van Melissa 
en Britt was ruim voldoende voor 
een prachtige welverdiende eerste 
plek en dus een plaats op het Ne-
derlands Kampioenschap!
De touwoefening van Melissa en Eli-
se was helaas niet goed genoeg om 
bij de beste tien te eindigen. Toch 
hebben ze prima gepresteerd. Elise 
is pas dit jaar met de ritmische gym-
nastiek begonnen en blijkt een groot 
talent te zijn, waar nog veel van  ver-
wacht kan worden. Uiteindelijk wer-
den Elise en Melissa zestiende van 
de totaal 27 duo’s. Wie meer wil we-
ten over ritmische gymnastiek, kan 
kijken op de website www.svom-
nia.nl of contact opnemen met het 
sportpunt 0297-322312.
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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 deel-
name. De inschrijving is inmiddels 
geopend 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.

Nieuwe clubrecords jeugd 
Oceanus bij meerkamp
Aalsmeer - Voor de laatste meer-
kamp van dit seizoen bleven de 
Oceanus zwemmers lekker in het 
eigen zwembad de Waterlelie. Hoe-
wel niet iedereen aanwezig was, het 
was immers ook moederdag, werd 
er goed gepresteerd. Meest op-
vallend was de tweede NK-limiet 
in twee weken tijd voor Wessel de 
Jong. 
Dit keer was het raak op de 200 
meter wisselslag. Waar hij vorige 
week nog 2.44 liet noteren, stopte 
de stopwatch dit keer al na 2.37.65 
en dat was ruim onder de vereis-
te 2.39.60. Supersnel was ook de 9-
jarige Dennis Weening. Het begon 
al in de estafette waar hij als start-
zwemmer de 50 meter vrijeslag af-
legde in 35.63. Even later in het per-
soonlijke nummer ging het nog snel-
ler: 35.24. Beide tijden waren sneller 
dan het bestaande clubrecord van 
Rick de Mercado uit 2006 (36.02). 
Een tweede clubrecord kwam uit 
de dameshoek. Hele jonge dame-
tjes wel te verstaan. Lulu-May Ver-
beek, Lotte Zwolsman, Giulia Corsi 
en Isaa Ebbinge waren op de 4 keer 
50 vrij voor meisjes 9 jaar en jonger 
met 3.01.11 ruim sneller dan Alis-
sa Bus, Artemis Kalemis, Tessa van 
der Zwaard en Tamara Grove in ok-
tober 2004. Voor een aantal jonge 
zwemmers stond er voor het eerst 
100 meter vlinderslag op het pro-
gramma. 
Sander Kirillova had deze afstand 
al wel eerder gezwommen en liet 
zien hoe je dat doet. Hij won ruim-

schoots in een prima tijd: 1.25.21. 
Bart Sommeling, Anouk van Noord, 
Ruben Griffioen, Aicha Croes, Su-
zanne Hobo, Simone Huisman en 
Dana Bosman brachten het er al-
lemaal goed vanaf. Voor een aantal 
anderen was dit nog net een brug te 
ver. Helaas waren er ook nogal wat 
schoonheidsfoutjes op de school-
slag met name bij de keerpunten 
en ook de estafette-overnames gin-
gen niet vlekkeloos. Wel heel po-
sitief was het optreden van de de-
butanten Jane Sommeling en Sam 
Vergeer, die zich tussen de ande-
re zwemmers mengden alsof ze al 
jaren meededen. Voor Jane was er 
zelfs al een overwinning op de 50 
meter schoolslag. Andere overwin-
ningen deze wedstrijd waren er voor 
Alissa Bus (50 rug), Michelle Meu-
lenbroek (100 rug en 100 school), 
Jorgos Skotadis (50 vrij), Marieke 
Spitteler (100 rug) en het estafet-
teteam van Ruben Griffioen, Dana 
Bosman, Anouk van Noord en Daan 
Sommeling. Ruime persoonlijke ver-
beteringen werden genoteerd voor 
Eva van der Born, Dana Bosman, Ai-
cha Croes, Fleur van Diemen, Sven 
Driessen, Suzanne Hobo, Chloe van 
den Hoff, Simone Huisman, Sander 
Kirillova, Martijn de Mercado en Ni-
na van Mastwijk. Volgende week be-
ginnen de kringkampioenschappen, 
die twee volle weekeinden in be-
slag zullen nemen. Een grote groep 
minioren gaat zondag naar Zoeter-
meer voor een wedstrijd over 200 of 
400 meter vrijeslag.  

Lotte ZwolsmanLulu-May Verbeek 

Op de foto van links naar rechts: Danny, Merle, Danny, Dave, Lars, Nick, Mai-
co, Alex, Arash, Renzo, Luuk, Olivier en Max. Er achter staat jeugdcoördinator 
Peter Wittebol die het hele jaar de trainingen verzorgde.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 
mei was de laatste training van de 
Blauwwitte Welpen, de mini’s van 
V.V. Aalsmeer bestaande uit een 
groep jongens en meisjes tot 7 
jaar. Precies één jaar geleden is V.V. 
Aalsmeer gestart met de mini’s. Op 
de introductiedag had al een grote 
opkomst getrokken wat veel beloof-
de voor de aanvang in het nieuwe 
seizoen. Peter Wittebol algemeen 
jeugdcoördinator bij VV Aalsmeer 
heeft het gehele seizoen met as-
sistentie van Kees Korver en Jack 
van Muijden op woensdag de mini’s 
aan het voetballen gekregen. Lekker 
ballen met het jonge grut wat voor 
velen het eerste contact leggen was 
met de voetbal, het gras en de an-
dere kinderen. 
Voor velen een belevenis, voor ou-
ders soms een opgave (vooral in de 
winter met van die koude voeten) of 
op zaterdag om weer vroeg aan de 
Dreef te staan. 
Al gauw konden een aantal speler-
tjes doorstromen naar de F-pupillen, 
wat natuurlijk de bedoeling is van 
het minivoetbal, waar geheel gra-
tis aan kon worden deelgenomen 
bij V.V. Aalsmeer. En met de kerst-
vakantie nog een keer lekker in de 

zaal gespeeld. Daarna duurde het 
wel lang, maar dat was door alle ijs-
pret dat de Welpen pas laat weer op 
het veld konden verschijnen. “Pe-
ter was wel erg lang met vakantie,” 
heeft een welpie weleens gezegd, 
niet wetende dat het gewoon te 
koud was voor de mini’s om op het 
harde veld te voetballen. Tussen de 
10 en 15 welpen waren ieder keer 
aanwezig en een aantal zal volgend 
seizoen zeker doorstromen naar de 
F-pupillen. De laatste training was 
onder schitterend weer met in de 
rust zoals altijd de limonade en op 
het laatst nog een keer met zijn al-
len op de foto. Na afloop nog alle-
maal een AA-tje was het toch wel 
jammer dat het alweer voorbij is. 
Aanstaande zaterdag 16 mei ne-
men de Welpen nog wel deel aan 
de afsluitdag voor de jeugd bij V.V. 
Aalsmeer met een spelletjesmid-
dag en aansluitend een barbecue. 
Op maandag 1 juni is er dan nog 
een minitoernooi bij Argon, waar 
de Blauwwitte Welpen hopelijk ho-
ge ogen gaan gooien. Volgend jaar 
zullen  de Blauwwitte Welpen op-
gaan in de Champion League als re-
sultaat van de samenwerking tus-
sen RKAV en V.V. Aalsmeer.

Laatste training van de 
Blauwwitte WelpenV.V.A.

RKAV MF1 meiden kampioen
Aalsmeer - De dames- en meisjes-
afdeling van RKAV presteert dit sei-
zoen goed, want na de dames zijn 
nu ook de meisjes MF1 kampioen 
geworden. Wellicht komt er nog een 
meisjesteam bij die de kampioens-
vlag mag hijsen. De meisjes MF1, 
bestaande uit Joy Blondeau, Ga-
brielle en Julia Buckert, Shanna en 
Aisha Kragtwijk, Weronika Trawicka, 
Michelle de Leede, Lizanne Pouw 
en Jasmijn Kleerebezem, behaal-
den dit mooie resultaat in de ze-
vende klasse in de categorie F-pu-
pillen. Dit was een competitie met 
zowel jongens- als meisjesteams. 
De meisjes van RKAV stuurden de 
meeste teams met een nederlaag 
naar huis, want van de negen ge-
speelde wedstrijden werden er acht 
omgezet in winst. Alleen tegen de 
jongens van Sporting Martinus F13 

werden de punten gedeeld. Er wer-
den grote overwinningen behaald: 
zo kreeg De Dijk F8 klop met 19-1, 
TOG MF1 met 11-1 en De Meer F6 
met 12-0. In totaal wisten de meis-
jes van RKAV 74 keer te scoren en 
incasseerden ze slechts 9 tegen-
doelpunten. De kampioenstitel heb-
ben ze op zaterdag 9 mei jl. offici-
eel binnengehaald in een uitwed-
strijd tegen Buitenveldert MF2. Daar 
wonnen de meiden met 6-1. Bij te-
rugkomst in Aalsmeer stonden de 
bloemen al klaar en ging het kampi-
oensteam op de foto. Na de warme 
douche stond in de kantine de patat 
al klaar en onder de klanken van ‘we 
are the champions’ werd deze lek-
kernij verorberd. Op zaterdag 23 mei 
aanstaande wordt dit kampioens-
team nogmaals in het zonnetje ge-
zet tijdens de jeugddisco.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 verslaan Havas
Aalsmeer - Zondag 10 mei stond er 
een uitwedstrijd bij Havas in Almere 
op het programma voor de jongens 
B1 van FIQAS Aalsmeer. Deze week 
speelde het team zonder de gebles-
seerde Menno en de voor één wed-
strijd geschorste Nils. Het begin van 
de wedstrijd ging moeizaam aan de 
kant van Aalsmeer. In de eerste paar 
aanvallen werden kansen gemist en 
Havas opende uiteindelijk de sco-
re. Zo bleef het beeld tijdens het 
eerste deel van de eerste helft, de 
stand bleef in evenwicht. Maar na 
een tussenstand van 5-5 kwam FI-
QAS Aalsmeer los en liep uit via 11-
6 naar 13-8. 
Beide teams speelden snel en ver-
dedigden sterk maar Aalsmeer kon 
hier het best mee omgaan waar-
door ze met een ruime voorsprong 
konden gaan rusten: 16-9. Ook in 
de tweede helft bleef Aalsmeer 
sterk doorgaan. De jongens van Ha-
vas raakten geïrriteerd en begon-
nen op elkaar te mopperen, waar-
door ze hun concentratie verloren. 
De jongens van de B1 maakten hier 
dankbaar gebruik van en liepen uit 
naar 26-17. In de laatste paar minu-
ten bleef Aalsmeer scoren. Er wer-
den nog een paar 3-wissels ingezet, 
maar die konden jammer genoeg 
steeds net niet goed worden afge-
rond. Het maakte echter allemaal 
niet meer uit, want FIQAS Aalsmeer 
won deze wedstrijd met ruim ver-
schil: 30-18. Het aanstaande week-
end zijn de jongens vrij, aankomen-
de woensdag spelen ze nog wel een 
wedstrijd, uit bij Houten. Doelpun-
ten: Lars 9, Mike 6, Charles 5, Axel 
en Raymond 3, Daan 2, Michael en 
Thomas 1. 

C1 wint dik
Zaterdag 9 mei was een heerlijke 
dag om buiten te handballen. Eerst 
moesten de jongens C1 tegen Ha-
vas spelen. Drie 3 weken geleden 
hadden de jongens toch een beet-
je moeite met vooral de veel grotere 
jongens uit Almere gehad, maar de-
ze keer ging het veel beter. Ondanks 
dat Dion en Remco er niet waren 
ging het prima.Gijs mocht meedoen 
en Nils was lekker op schot. Mark 
moest in het begin even inkomen, 
maar in de tweede helft liet hij bijna 
geen ballen meer door. Top schut-
ters waren Rein en Glenn (met ieder 
vijf doelpunten). Omdat iedereen 
heel goed bleef verdedigen wonnen 
de Aalsmeerse jongens de wedstrijd 
dik: 25–8 was de eindstand. En dus 
was coach Marcel Stevens dik te-
vreden. Volgende week moet de C1 
de voorrondes spelen voor de natio-
nale Beker voor C jongens. De fina-
les worden in de Bloemhof gespeeld 
op 6 juni.

Flinke winst voor C2 
Omdat er een paar jongens van de 
C1 niet waren speelden een paar 
jongens afgelopen zaterdag een 
dubbele wedstrijd. Tegen Volen-
dam C2 hielpen Gijs, Glenn en Da-
wid de jongens van de C2. Het werd 
een heel gezellige wedstrijd. Eigen-
lijk was er veel te weinig tegenstand 
zei coach Bart, want bijna iedereen 
scoorde Alex, Jannick hadden een 
mooi doelpunt uit de hoek. Verder 
namen topschutters Glenn, Nils, Gijs 
en Brian de meeste doelpunten voor 
hun rekening. Zeer tevreden gin-
gen de jongens douchen met 28–
5 winst.

Jan’s duif een toppertje
Aalsmeer -  Op zaterdag 9 mei wer-
den weer twee duifvluchten gevlo-
gen. Één vlucht startte in het plaats-
je Nijvel en de andere vlucht in Ab-
lis. De vlucht vanuit Nijvel werd een 
waar bombardement. Als witjes vie-
len de duiven uit de lucht.  Binnen 4 
minuten waren de prijzen verdiend. 
De snelste duif was van Cees van 
Vliet. 
Het beestje haalde een snelheid van 
96 kilometer per uur. Daarna was 
het wachten op de eerste dagfond-
vlucht uit Ablis. Volgens de bereke-
ningen konderen de duiven vanaf 
12.30 uur aankomen. Dat werd toch 
wat later. Hoe groter de afstand hoe 
meer obstakels. 
Om 13.09 uur valt bij Jan van Dijk de 
eerste prijs. Jan sleept zijn prijs bin-
nen met dezelfde duif die in het ver-
leden ook de eerste plek bemach-
tigde. Echt een Toppertje! De duif 
haalde een snelheid van 80 kilome-
ter per uur. Uitslag Nijvel: 1. C. van 

Vliet 2. D. Baars 3. Comb. van Leeu-
wen van Grieken 4. G. van de Ber-
gen 5. Comb. van Ackooy 6. Comb. 
Wiersma en Zn 7. J. Vijfhuizen 8. M. 
de Block 9. A. van de Wie 10. Th. 
v.d Wie 11. H. Spaargaren 12. P. v.d 
Meyden 13. J. van Duren 14. J. van 
Dijk 15. B. de Groot.
Uitslag Ablis: 1. J. van Dijk 2. J. Vijf-
huizen 3. Comb. v Ackooy 4. Comb. 
van Leeuwen van Grieken 5 .D. 
Baars 6. J. van Duren 7. J. Kluinhaar 
en dr 8. P. van de Meyden 9. M. de 
Block 10. C van Vliet 11. H. Spaarga-
ren 12. G. van de Bergen 13. S. Vonk 
14. Comb Wiersma.
Volgend weekend start de misfond-
lucht in Laom.

Tussenstand ploegenklassement
1 Zuivelspecialist Langelaan  2989 punten 
2 Oerlemans confectie  2866 punten 
3 A.A. Sloopwerken  2754 punten 
4 Lasbedrijf van Vliet  2575 punten 
5 Bosman Kassenbouw  2541 punten

Oudgedienden op één bij 
buurtverenging Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
weer gestreden om de eerste plek 
bij het koppelkaarten. Met een ge-
weldige opkomst heeft buurtver-
eniging Hornmeer er een geslaag-
de avond van gemaakt. Van tevo-
ren werden uitgebreid de tactieken 
besproken. Vaak komen deze in het 
spel helemaal niet ten uitvoering, 
maar dat is ook het leukste van het 
kaartspel. Toen het kaarten eenmaal 
begon was, werd er gestreden alsof 
het een wereldkampioenschap be-
trof. Uiteindelijk waren het twee oud 
gedienden die met een bos bloe-
men naar huis gingen. Op de eer-
ste plaats zijn Wil Piet en Is Huijk-
man geëindigd met 5254 punten. 
De tweede plek was voor Rijk van 
Egdom en Martin van Es met 5183 

punten. Frits Zeldenthuis en An-
toon van de Polder hebben de derde 
plek bemachtigd door 5003 punten 
te behalen. Henk Been en Frits de 
Jong hebben 4987 punten binnen-
gesleept en eindigden hiermee op 
de vierde plek. De poedelprijs was 
voor Plony Hoogenboom en Antoon 
van Rijn met 3769 punten. Het joke-
ren is gewonnen door Loes de Ca-
lavon met 492 punten. De poedel-
prijs bij het jokeren was voor Tru-
dy Knol met 669 punten. Aanstaan-
de vrijdag is er weer enkel klaverjas-
sen. De aanvang is 20.00 uur en de 
zaal van buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3 zal open zijn van-
af 19.30 uur. Op 12 juni zullen bij 
buurtvereniging Hornmeer de open 
kampioenschappen plaats vinden.

Tropische sferen bij 
vrijwilligersavond VVA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 
mei stond bij V.V. Aalsmeer de jaar-
lijkse vrijwilligersavond op het pro-
gramma. Dit jaar was het Tropical 
Night in de Silveren Draeck, een 
thema wat wel aansprak want de 
surfshorts en tropische jurkjes wa-
ren niet van de lucht. Nu het seizoen 
weer op zijn einde loopt is het in mei 
altijd weer druk bij V.V. Aalsmeer en 
is er eigenlijk ieder weekend wel wat 
te beleven. Daarom stond dit jaar de 
vrijwilligersavond al vroeg gepland, 
want ook de finaleavond Bedrijven-
toernooi (15 mei), Jeugdafsluitdag 
(16 mei) en ook het Sixentoernooi 
(30 mei) staat nog op het program-
ma bij V.V. Aalsmeer. Komt ook nog 
bij dat het eerste elftal in de nacom-
petitie voor promotie naar de tweede 
klasse strijdt. Sinds twee jaar is de 
organisatie van deze avond in han-
den van VAAK, V.V. Aalsmeers’Acti-
viteiten Kommissie en het mag ge-
zegd worden, ze worden steeds ge-
zelliger. Was het vorig jaar nog een 
discofeest met Saturday Night Fe-
ver, nu was het clubhuis omgeto-
verd in tropische sferen met palm-
bomen en parasols en lag er zo-
waar een zandstrand bij de entree. 
Alle ingrediënten om er een mooie 
avond van te maken. Daarbij kwam 
ook nog dat dj Norman, nieuw bij 
V.V. Aalsmeer, een geweldige show 
weggaf. Het was niet alleen plaat-
jes draaien maar Norman zong ook 
nog drie setjes Nederlandstalige 
en dansbare Engelstalige nummers 
met als topper aan het einde van de 
avond het ‘You never walk alone’. 

Dj Norman was een succes en zal 
in de toekomst zeker nog vaker in 
Aalsmeer te zien zijn. 
Bij de entree konden de gasten op 
de foto en werden zij verwelkomd 
met een drankje. Nadat voorzitter 
Klaas Engelvaart de avond had ge-
opend werd de limbostok te voor-
schijn gehaald. Na een aarzelend 
begin, zou toch menigeen een po-
ging wagen om te kijken hoe ver ze 
door de knieën konden. Na even oe-
fenen, begon de wedstrijd. die uit-
eindelijk gewonnen is door Ruud. 
Hij wist te winnen van Burak en 
werd getroond tot beste Limbodan-
ser van de avond. De selectie onder 
leiding van trainer Edwin van Maas 
had de bar en bediening in handen 
en dat was allemaal goed verzorgd. 
Tevens had VAAK nog een special 
act in petto. Was het vorig jaar nog 
een Quiz met “Petje op, petje af” nu 
waren gewoon de Soul Sisters pre-
sent, een nieuwe act van www.leu-
kegasten.nl die op deze avond hun 
generale repetitie hadden. Nou, de-
ze mag zeker geslaagd zijn, want 
het was hilarisch om deze twee da-
mes zo in de weer te zien. Aanstaan-
de zaterdag treden zij voor het echie 
op in the de Beach bij de Back in 
Time Soul Edition en het is een aan-
rader om daarbij aanwezig te zijn. 
Om 01.00 uur gingen de lampen 
weer aan en was het allemaal weer 
voorbij. Helaas, maar volgend jaar is 
er weer een vrijwilligersavond. Dus 
zorg dat je je inzet voor de club, zo-
dat jij ook voor deze gezellige avond 
wordt uitgenodigd bij V.V.Aalsmeer. 

Sportvereniging Omnia 2000
Finale C Ritmische Gymnastiek
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 
mei mochten vier meisjes van S.V. 
Omnia 2000 meedoen aan de Fina-
le C Ritmische Gymnastiek. De or-
ganisatie was in handen van District 
Zuid-Holland en de wedstrijd vond 
plaats in sporthal De Dijk in Dor-
drecht. Deelneemsters uit heel Ne-
derland waren al vroeg opgestaan 
om op tijd in Dordrecht te kunnen 
zijn. Romy Stokkel en Juliëtte Veer-
kamp moesten om 08.00 uur al be-
ginnen met inturnen. De opmars 
vond plaats om 09.00 uur. Romy 
mocht als eerstejaars 3C als eerste 
van Omnia uitkomen. Haar oefening 
zonder materiaal was zonder fou-
ten maar verliep een beetje onrus-
tig. In een deelnemersveld van 22 
deelnemers heeft Romy een zeven-
tiende plaats behaald. De duo oefe-
ning met touw van Romy en Juliët-
te in hun nieuwe duo pakjes verliep 
niet helemaal zonder onregelmatig-
heden en dat wordt op een finale 
meteen afgestraft. De meisjes heb-
ben hun best gedaan en waren zelf 

ook redelijk tevreden. Zij sloten dit 
wedstrijdseizoen af met een mooie 
negende plaats. Om 10.50 uur was 
de opmars van de 24 meisjes die de 
finale in de categorie 4C zonder ma-
teriaal hadden bereikt.Ook hier wa-
ren de deelnemers sterk. Als eer-
ste mocht Elise Warner haar oefe-
ning laten zien. Het was een goede 
oefening en werd met een verdien-
de zevende plaats beloond. Jasmijn 
moest lang wachten en was bijna 
als laatste pas aan de beurt. Ook zij 
liet een prachtige oefening zien en 
behaalde hier mee een mooie veer-
tiende plaats. Elise en Jasmijn had-
den zich ook geplaatst voor de duo 
touw oefening en in een deelnemers 
veld van 15 duo’s, behaalde de twee 
dames een prachtige vijfde plaats. 
Een finale om trots op terug te kij-
ken! Voor meer informatie over Rit-
mische Gymnastiek of een proef-
les, bezoek de website www.svom-
nia.nll. Of neem contact op met het 
sportpunt van SV Omnia 2000 tel. 
0297-322312.


