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Inzicht woonwensen huidige en toekomstige bewoners

AB: “Woningmarktanalyse
als basis voor nieuw beleid”
Aalsmeer - Een projectonwikkelaar
die een huizenproject invult zal dat
doen met de vraag ‘wat verkoopt het
snelst?’ Maar het draait nu net om
de vraag ‘wat willen Aalsmeerders
voor huizen?’. Het uitgangspunt bij
nieuw te bouwen huizenprojecten
moet dus precies andersom dan het
vaak nu het geval is.
Althans, dat is de stelling van AB die
om die reden een woningmarktanalyse liet maken door EKZ Makelaars.
Wethouder Nijmeijer van Volkshuisvesting nam het rapport met conclusies en aanbevelingen omtrent
de Aalsmeerse woningmarkt donderdag jl. in ontvangst. Als locatie
daarvoor diende de Oude Veiling
waar naast AB-leden een afvaardiging van EKZ makelaars aanwezig
was om het rapport toe te lichten.
Regie door gemeente
Her en der in de gemeente Aalsmeer
wordt druk gebouwd en naast bestaande projecten is er nog nieuwe woningbouw in de planning, namelijk rondom het ‘oude’ N201 tracé. Zoveel mensen, zoveel wensen;
voor wie moet worden gebouwd?
Wat voor huizen zijn nodig voor welke huishoudens? Waar is behoefte
aan en welke soort huizen vinden
mensen prettig om in te leven? Zomaar een aantal vragen waarvan de
antwoorden zeer van belang kunnen zijn voordat een huizenbouw-

project van start gaat. Die mening
is ook Aalsmeerse Belangen toegedaan. De fractie vond het dermate
van belang dat onlangs aan EKZ
Makelaars de opdracht is gegeven
een uitgebreide woningmarktanalyse voor Aalsmeer op te stellen.
Een soort leidraad voor toekomstige bouwprojecten. EKZ Makelaars
en Woningmarktconsultants komt
met een aantal aanbevelingen en
suggesties en AB hoopt dat de gemeente hiermee aan de slag gaat,
oftewel, gebruik het rapport als basis om een beter volkshuisvestingsbeleid te creëren. “Een basis om
nieuw beleid te formuleren, zodat
de gemeente de regie kan uitvoeren
als nieuwbouw op het programma
staat. Niet de projectontwikkelaars
de dienst uit laten maken, zo is de
visie van AB. Berry Nijmeijer liet weten dat ook de gemeente een dergelijk onderzoek heeft laten uitvoeren, waar net de laatste hand aan
wordt gelegd. Daarin ook aandacht
voor problemen op de woningmarkt
zoals ‘scheefgroei’ in de huursector.
Mensen die eigenlijk kleiner zouden
kunnen wonen, maar toch in een
ruime eensgezinswoning blijven zitten. Of het dilemma van de starters
die voor een 3-kamerappartement
een voordelige ‘beginwoning’ willen
kopen, maar daar dan vervolgens te
lang in blijven. Zodat de doorstroming op de huizenmarkt stagneert.
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EKZ makelaars doet een tiental suggesties voor verbetering van de huidige situatie in Aalsmeer op gebied
van de woningmarkt. Eén daar van is
bijvoorbeeld een regeling in te voeren voor toewijzing van een speciaal
type starterswoning aan jonge mensen. Deze starters zouden voorrang
moeten krijgen bij inschrijving voor
nieuwbouwprojecten of huurhuizen.
Ook kun je bepaalde huizen op zo’n
manier bouwen dat ze later samengevoegd kunnen worden zodat de
woning eens zo groot is. Meer huizen bieden in de categorie tussen
300 en 500 duizend euro en gevarieerdere typen woningen bouwen
behoren ook tot de suggesties.
Woonunits op
bedrijventerreinen
Voor mensen die tijdelijk in Aalsmeer
komen werken en een onderkomen
zoeken adviseert de analyse om
huisvesting op bedrijven terreinen
te realiseren, in de vorm van kleinschalige woonunits. Als voordeel
wordt genoemd het tegengaan van
verloedering en het verlevendigen
van een bedrijventerrein. “Wel een
woningbeheerder aanstellen”, luidt
de suggestie. Verdere aanbevelingen: “Een dosering en spreiding van
nieuwbouwplannen en aandacht
besteden aan parkeren en water in
de wijk.” Wie het rapport wil bekijken kan contact opnemen met AB
via
g.vanderhoeven@aalsmeer.nl
of de pdf downloaden (binnenkort) op de website van AB:
www.aalsmeersebelangen.nl

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
euro
garant

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

HARTELUST B.V. Veel belangstelling voor opening
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Verkoop alle merken
nieuw en gebruikt
Goedkoop onderhoud,
reparatie en APK
Hoofdweg 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

geen krant?
0251-674433

bijenstal op kinderboerderij
Aalsmeer - Onder grote belangstelling is de nieuwe bijenstal op
kinderboerderij Boerenvreugd in
de Hornmeer geopend door burgemeester Pieter Litjens. Hij kreeg
daarvoor een heus imkerpak aan.
Door het openen van de deur van
de stal en het plaatsen van een lege honingraat in een bijenkast is de
handeling verricht. Litjens moest
zijn naam op de raat zetten. Na afloop van het seizoen krijgt hij de honing daarvan. Te hopen is natuurlijk
dat dat lukt. Het is nooit zeker of de
raat dan vol zit met honing.
Australië
De opening was een onderdeel van
de Australiëdag op Boerenvreugd.
Het rondje rondom de wereld ter
gelegenheid van het 15-jarig bestaan stopte even in dit werelddeel.
Vele kinderen hebben weer genoten
van deze dag. Er was een poppenkast waar het verhaal van Maja de
Bij verteld werd. De schapen van de
boerderij werden geschoren. Ciska
te Boekhorst en Monique van der
Linden deden dit weer op een vakkundige wijze. De kinderen konden

ook hun eigen kunstschapen scheren. Ook weten velen nu wat een
kangoeroe is. Zij werden n een kangoeroepak gehesen en konden zo,
met een klein kangoeroetje in hun
buidel, hun eigen race lopen. In de
grote tent op het binnenplein waren
een paar kraampjes neergezet waar
het nodige van wol en vilt gekocht
kon worden. Ellen Touwslager was
weer wol aan het spinnen. Geknipt
en geplakt werd er ook weer volop.
Kortom, een dag vol activiteiten voor
alle bezoekers.
Aardappeldag
De volgende activiteit vindt plaats in
het weekend van 7 en 8 juni. Op het
parkterrein voor de boerderij wordt
een achttal grote en kleine machines neergezet die men gebruikt in
de aardappelteelt. In de grote tent
op het plein kan men kennis nemen
van de aardappel, in alle groeistadia te bewonderen. Op zaterdag kan
men terecht van 13.00 tot 16.00 uur
en op zondag van 10.30 tot 15.00
uur. Het grote zomerfeest wordt georganiseerd op zondag 22 juni. Dan
staat Afrika centraal.

Finale Hollands’ got talent op 30 mei

Kudelstaartse Daniëlle
schittert op televisie!

De woningmarktanalyse wordt door René Martijn (fractievoorzitter
Aalsmeerse Belangen) overhandigd aan wethouder Berry Nijmeijer.

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

Kudelstaart - – Henkjan Smits
sprak weer lovende woorden over
‘zijn favoriet’, circus-directeur Robert Ronday was de hele week bij
Renz aangesproken over het slangenmeisje en ook jurylid Patricia
Paay toonde opnieuw bewondering. Daniëlle Bubberman doet mee
aan het programma Hollands’got talent en voor wie het nog niet weet,
de 14-jarige Kudelstaartse is door
naar de finale! Daniëlle wist met
haar hoepel-act niet alleen de jury
te verwonderen en te bekoren, ook
het publiek bleek vrijdag 16 mei jl.
onder de indruk. De Kudelstaartse
kreeg de meeste stemmen en heeft
hiermee een plaats in de finale bereikt. Vast en zeker zijn er heel veel

telefoontjes en sms-jes gestuurd
vanuit Kudelstaart en Aalsmeer voor
‘ons slangenmeisje’, maar voor het
krijgen van de meeste stemmen is
meer nodig dan alleen steun van
plaatsgenoten. Daniëlle heeft echt
talent én de wil om uiteindelijk een
ster te worden! Op vrijdag 30 mei
naar SBS6 kijken is verplicht in deze
gemeente. Om 20.30 uur neemt, ook
plaatsgenoot, Gerard Joling, de microfoon ter hand voor de finale van
Holland’s got talent. Daniëlle gaat
het opnemen tegen operazanger
Mario Veltman, de dansers van The
Twirl Witches, de breakdancers van
Hustle Kids, zanger Waylon Bijkerk,
de jonge pianist Oscar Yang en een
zevende, nog te kiezen, kandidaat.

REEKER WONEN

Denk mee over
de toekomst van Aalsmeer

Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

straatgesprekken

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Praat mee tijdens de straatgesprekken op:
Vr 23 mei
Ophelia winkelcentrum
19.00 - 21.00 uur
Onderwerp: infrastructuur en bereikbaarheid

SEAT/
VW/ Audi service
service provider
provider
SEAT/ VW/

Wo 28 mei Zwembad De Waterlelie
19.00 - 21.00 uur
Onderwerp: sport, onderwijs, vermaak en cultuur

dorpsgesprekken

Praat mee tijdens de dorpsgesprekken op:
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Voor al uw

BESTRATINGEN
Bel M. van Lienden
06-53332372

Di 27 mei
Dorpshuis Kudelstaart
inloop vanaf 18.30 - 20.00 uur, aanvang 20.00 – 22.15 uur
Di 3 juni
wijkgebouw De Schakel
inloop vanaf 18.30 - 20.00 uur, aanvang 20.00 – 22.15 uur
Do 5 juni
The Beach
inloop vanaf 18.30 - 20.00 uur, aanvang 20.00 – 22.15 uur
U kunt ook uw mening geven via de enquête op:
www.aalsmeer.nl/gebiedsvisie
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer
en omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30
uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie
over vermiste of gevonden dieren: 0235626136. Spoedgevallen en gevonden
honden: 06-54363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Boomgaard in Aalsmeer, een langharige (half)siamesche poes.
Ze is half Ragdoll en half siamees. Ze is crèmekleurig, heeft
blauwe ogen, een een donkerkleurige staart en ze heet Benyi.
- Pontweg in Aalsmeer, een zwarte jonge poes met een paar
witte haartjes onder de kin, ze heet Minous, en is minstens
acht jaar oud.
Gevonden:
- J.P. Thijssenlaan in Aalsmeer, een zwart-wit konijn.
- Turfstekerstraat in Aalsmeer, een lichtgrijs konijn.
- In de veiling van Aalsmeer, een zwarte poes met een wit vlekje op de borst.
- Op de N201, tussen de Mensinglaan en de Zwarteweg, een
poes met cyperse rug- en staart, en witte poten.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer thv. nr. 330, een zwarte ongecastreerde kater.
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, op het parkeerterrein, een gecastreerde zwarte kater met een wit kopje.
- Hoofdweg t.h.v. Fa. Schreuder in Kudelstaart, een poes, wildkleur met wit masker, witte pootjes en een zwarte punt aan de
staart.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een langharige zwarte kat met
witte borst en witte teentjes.
- Aalsmeerderweg t.h.v. no 83 te Aalsmeer, een cyperse kat.
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt
voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

Zeldzame vogel ontdekt!
Aalsmeer - Op vrijdagavond 16 mei
is in Aalsmeer een, voor Nederland,
zeldzame vogel ontdekt. Het betrof
hier een Grauwe Klauwier waarvan in Nederland slechts zo’n 200
broedparen zijn en dan voornamelijk in zuidoost Drenthe. Om een
idee te geven; de Merel broedt met
meer dan een miljoen paar! De vogel werd ontdekt langs het Bielzenpad. Een voor Aalsmeer bijna uniek
stukje natuur, waar zo goed als ze-

ker een weg doorheen word gelegd, namelijk de Noordvork. Wandel of fiets nu het nog leuk is langs
dit pad en geniet van de zang van
vogels als Spotvogel (enige plek in
Aalsmeer), Zanglijster, Koekoek, Fitis, Bosrietzanger en vele andere,
voor Aalsmeer, bijzondere vogels.
Over een paar jaar kan het niet meer
en kunt u slechts genieten van het
geraas van vrachtwagens.
Christian Kooij.

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

Spreekuur ontmoetingsgroep

Europa Kinderhulpt zoekt gastgezinnen

Bosnische kids naar Nederland
voor korte vakantie
Aalsmeer - Tijdens de zomervakantie van 2008 komen er via Europa Kinderhulp weer 150 Bosnische
kinderen naar Nederland voor een
korte vakantie. Europa Kinderhulp
zoekt nog enthousiaste gastgezinnen. Het gaat om kinderen tussen 8
en 12 jaar, die leven met de gevolgen van de oorlog in 1995. Veel kinderen zijn wees geworden en wonen in kindertehuizen. Ook zijn er
kinderen die opgroeien in situaties
waarbij de ouders veel last hebben
van wat er is gebeurd in het verleden. Juist deze kinderen hebben
het nodig om even hun zorgen opzij te zetten. Even onbezorgd spelen en echt kind te kunnen zijn. Een
fijne ervaring die niemand ze meer
afpakt. Kinderen uit Bosnië worden
per twee kinderen in een gastgezin
geplaatst. Europa Kinderhulp wil

kinderen, die opgroeien in zorgelijke situaties, een korte vakantie bieden. Daarvoor worden gastgezinnen
gezocht. Gastouders die over voldoende geduld, aandacht en vooral begrip beschikken om een kind
voor drie weken tijdens de zomervakantie in huis te nemen. Er staat
geen vergoeding tegenover, maar
het geluk dat u zo’n kind bezorgt zal
onbetaalbaar blijken. Naast gastouders voor kinderen uit Bosnië worden ook families gezocht, die kinderen uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland een onbezorgd
verblijf willen aanbieden. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen. Durft u de uitdaging aan of
wilt u meer informatie: www.europakinderhulp.nl, Gert Pool, tel: 0235272560 of Madeleine de Boer, tel:
020-6144687.

Aalsmeer - Elke eerste woensdag
van de maand houdt de coördinator van ontmoetingsgroep Aalsmeer,
onderdeel van zorgcentrum
Aelsmeer, spreekuur voor iedereen
die vragen heeft ontrent het onderwerp dementie en ondersteuning.
De ontmoetingsgroep biedt een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie, ook mantelzorgers worden betrokken bij het programma en krijgen daarnaast informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen aangeboden. V
oor de inwoners van Aalsmeer wil
de groep ook graag een mogelijkheid bieden om vragen te stellen en
zo meer duidelijkheid te krijgen over
de mogelijkheden die er zijn als er
sprake is van dementie. Natuurlijk komt het ook voor dat er twijfels zijn over het functioneren en
onzekerheid of er sprake is van dementie. In alle gevallen kan men terecht op het spreekuur. Men kan
zonder afspraak binnen lopen maar
loopt dan wel het risico dat er geen
plaats is. Een afspraak maken kan

via het telefoonnummer van de ontmoetingsgroep 06-22468574. Het
spreekuur is van 10.00 tot 12.00 uur
in het zorgcentrum aan het Molenpad in het centrum. Op vrijdag 13
juni komt in een informatiebijeenkomst ‘wat is Alzheimer’ ter sprake. Deze bijeenkomst wordt gegeven voor mensen die betrokken zijn
bij iemand met de ziekte van Alzheimer, bijvoorbeeld partners, kinderen, andere familieleden ,vrienden
of eventueel vrijwillig of beroepsmatig betrokkenen. Voor deze informatiebijeenkomst zijn belangstellenden van harte uitgenodigd. Tijdens
de informatiebijeenkomst wordt een
film getoond van Alzheimer Nederland, genaamd; met mij is niks mis.
Na de film gaan maatschappelijk
werker van Vita welzijn Kees Verhoeven en coördinator van de ontmoetingsgroep Ellen Millenaar in op
vragen en is er mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de ontmoetingsgroep; 06 224685741.

Allen Weerbaar dagje weg
Aalsmeer - Buurtvereniging Allen Weerbaar is een dagje weg geweest. De bus stond woensdag 14
mei om 8.15 uur klaar bij de Bloemhof. Het was prachtig weer. De paraplu’s en jassen bleven in de bus.
De bustocht ging naar het plaatsje
Hattem waar de boot klaar lag aan
de kade van de IJssel. Allemaal op
het bovendek, zonnebril en zonnecrème opgezocht en varen maar,
genietend van lekkere koffie en gebak en een drankje. Bij terugkomst
was de bus er weer, die de groep via
een mooie route in het plaatsje Oldenbroek bracht. Hier in een mu-

seumboerderij gebruikten de Allen
Weerbaar-leden de lunch en was er
de gelegenheid om alles te bekijken. ‘s Middags vertrok de bus weer
naar ‘s Gravenland voor het diner en
een borrel halfuurtje. Bij Muiden is
de bus de snelweg afgegaan en via
een heel smal weggetje, wat bij een
paar dames wat angst gaf, kwam de
groep weer uiteindelijk in ‘s Gravenland.
Om half negen was de bus weer terug bij de Bloemhof, het was een
perfecte dag. Het nieuwe kaartseizoen begint voor Allen Weerbaar
weer in september.

KERKDIENSTEN

10u. ds K. Muller. 18.30u. ds. J. Jonker, Zwaag.

Zondag 25 mei

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Leendert
Post, Houten. Thema: ‘Als mensen
met stenen gooien’.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Spreker
Pieter Mur. Feest van de navolging/
avondmaal. Crèche voor de kleinsten, speciaal programma oudere
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. N. Visse,
Heemstede en om 16.30u. ds. A.
Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst ds. Gabe Hoekema. Jeugddag. Extra collecte voor St. VPSG. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Om 19u. br. R. Griffioen,
Bunschoten.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
10u. ds. T.H.P. Prins, Triumphatorkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst dhr. Rob Hondsmerk.
Oost:. 10u. H. Slok, Veenendaal.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10. ds. Prof. W. Balke, Den Haag.
18.30u. ds J. Plomp, Putten.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst om 16u. past. Jaap Spaans
en past. Dick Schoon.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Karmelkapel euch.
viering olv karmelieten. Om 17u. in
Kloosterhof viering. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
vg. N. Kuiper.
Zondag 10.30u. Karmelkerk Gezinsviering met L. Seeboldt en mmv Mirakeltjes.
Rijsenhout: . Zat. geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Dienst om 10u.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst dhr. E.J. Bergman, Katwijk.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. geen viering. Zondag 10.30u.
gezinsviering met kinderkoor. ds. A.
Blonk.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in de Kruiskerk, vd Veerelaan 30a. 19u. kand. Theodoor Meedendorp.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 26 mei: Pastor Bert Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

1.600 Kilo kleding!
Aalsmeer - Op 17 mei heeft Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood
in Rijsenhout een kledinginzamelingsactie gehouden. In totaal
werd er 1.600 kg kleding ingezameld. De organisatie iedereen hartelijk die hieraan heeft bijgedragen.
De opbrengst van de inzamelingsactie komt grotendeels ten goede
aan een voedselzekerheidsproject
in Congo. Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 0736871060.

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

Mannenkoor
Haarlemmermeer
in concert
Nieuw-Vennep - Op zaterdag 24
mei geeft het Interkerkelijk mannenkoor Haarlemmermeer haar jaarlijkse concert in de gereformeerde
kerk in Nieuw-Vennep. Medewerking verlenen het Christelijk mannenkoor uit Dronten, de organisten Theo Griekspoor en Gert van der
Weide en de solo-zangers Bert van
Tol en Jan Buntjer. De algehele leiding is in handen van Joop van der
Linden. Het concert begint om 20.00
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De entree is 5 euro en dit bedrag is
inclusief een kop koffie of thee.

Interkerkelijk
Koor actief
Aalsmeer - Op zaterdag 24
mei zingt het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer in de burgerzaal van het
gemeentehuis om 13.25 uur tijdens
de Rabokorendag. En op zondag 1
juni laat het koor onder leiding van
André Keessen zich zien en horen in
Amstelveen in de grote zaal van de
Schouwburg Amstelveen tijdens de
Beatles muziekdagen. Het optreden
is om 13.00 uur.
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AGENDA

Nieuwe seizoen in nieuwe locatie

Benefiet-gala in Bacchus
met optreden Straatband
Aalsmeer - Het gonsde al een tijdje in Aalsmeer, maar nu is het toch
echt bekend: Cultureel café Bacchus gaat verhuizen. Het kleine,
maar tot in de verre omtrek bekende, café gaat verhuizen naar de kleine zaal boven De Oude Veiling in de
Marktstraat.Streven van de stichting
is om het nieuwe culturele seizoen
te starten op de nieuwe plek. Alle
activiteiten waar Bacchus al zo lang
om bekend staat: film, live-muziek,
cabaret, pubquiz Trivia, literatuur,
poëzie, kunst, toneel en het politiek
café verhuizen gewoon mee naar
de Marktstraat. Net zoals alle vrijwilligers die het culturele café maken tot wat het is. Uiteraard is voor
een verhuizing geld nodig en daarom wordt er op zaterdag 31 mei een

groot benefiet-gala georganiseerd.
Een van de vele activiteiten die
voor deze avond op het programma staan, is de Als-je-maar-vande-straat-band die momenteel een
gigantisch repertoire instudeert om
als levende jukebox te fungeren.
Iedereen die Bacchus een warm hart
toedraagt is welkom om een bijdrage te leveren. Niet alleen financieel, maar ook fysiek. Denk daarbij
aan de diensten die timmermannen,
schilders, electriciëns kunnen leveren. Alle hulp die nodig is om van
de kleine zaal boven de Oude Veiling net zo’n gezellig en knus onderkomen te maken als het ‘oude’ Bacchus, is welkom! Bacchus is op zaterdag 31 mei geopend vanaf 21.00
uur. U/jij komt toch ook?!

Rein en Jan, samen de harde kern van Wildcat. Foto: Marco ten Broek.

Rock van ‘Wildcat’ in Joppe
Aalsmeer - De Aalsmeerse rockformatie Wildcat speelt zondag 25
mei in café Joppe aan de Weteringstraat. Wildcat speelt ‘bluesy’ rock.
De nummers van de band herbergen vele invloeden van onder andere The Rolling Stones, The Faces,
Creedence en Aerosmith. Naast covers van de Stones, CCR en Black
Sabbath worden ook eigen nummers ten hore gebracht.
De band bestaat uit harde kern Rein

van der Zee op gitaar en zang en
Jan Zwetsloot op drums. Sinds vorig
jaar is Wildcat aangevuld met een
nieuwe muzikant uit Aalsmeer. Rob
Sloot is zijn naam en hij speelt basgitaar en neemt de backingvocals
voor zijn rekening. (niet op de foto).
Aanstaande zondag geeft ook gastgitarist Peter Jonkers acte de presénce. De toegang is geheel gratis en het optreden in Joppe begint
omstreeks 19.00 uur.

Verrassend en vernieuwend:
Flora met Smartlappenkoor
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
presenteerde muziekvereniging Flora zich in de burgerzaal van het gemeentehuis. Dit deed het korps samen met haar jeugdorkest, de blokfluitgroep en, met heel verrassend
en vernieuwend, smartlappenkoor
Denk aan de buren. Allereerst was
het podium voor de muziekvereniging zelf. Het in grote getalen gekomen publiek werd welkom geheten met Adventures of the Beaumé,
gevolgd door Shalom!, Beyond the
Sea en Nordic Suite. Swingend waren de uitvoeringen van Two worlds
en Flower Power. Na de pauze lieten het jeugdorkest en de blokfluitgroep zich zien en horen. De groepen namen de bezoekers mee op
reis naar Portugal, Zimbabwe en
Bosnia-Hercegovina. Het optreden
werd besloten met Note March en
Note Rock. Daarna maakten de jon-

gens en meisjes plaats voor de heren en dames van het Aalsmeerse smartlappenkoor Denk aan de
Buren. Het publiek mocht meezingen met onder andere De sluizen
van IJmuiden, Je gaf me je foto, Het
parelsnoer, Johanna en Vaders die
huilen toch niet. Hoogtepunt vond
menig bezoeker het gezamenlijke
optreden van Flora en Denk aan de
Buren. Droomland, Danseresje en
Blijf op me wachten, Maria vormden
een waarlijk slot van een verrassende en vernieuwende concertavond.
Genoten van het concert? Muziekvereniging Flora is op zoek naar donateurs. Al vanaf 12 euro kunt u donateur worden en als donateur ontvangt u elk jaar in ieder geval twee
vrijkaarten voor het voorjaarsconcert. Voor informatie of opgave kan
contact opgenomen worden met
Ton Hol, telefoon 0297-326209.

Voor de pauze is Dick Oussoren in het zonnetje gezet, dit jaar is hij 60 jaar lid
van Flora. In die 60 jaren heeft Dick veel betekend voor de vereniging, hij is jarenlang bestuurslid en penningmeester geweest. Hij is niet alleen bij Flora lid,
maar speelt ook nog in het senioren orkest en is daar zelfs voorzitter. Bij dit
Jubileum hoort natuurlijk een mooie speldje van de muziekbond, een oorkonde en bloemen voor zijn echtgenote..

de band. Door zijn epilepsie lukt het
hem niet te genieten van zijn pasgeboren dochter, die hij kreeg met zijn
vrouw Deborah (Samantha Morton). Ian raakt verstrengeld in een
intensieve liefdesrelatie met de jonge Belgische journaliste Annik Honoré. Een mogelijke scheiding met
Deborah maakt hem echter zo ongelukkig dat hij een zelfmoordpoging doet. Ondertussen zijn de voorbereidingen van de eerste Amerikaanse tour van Joy Division in volle gang.
Zaal open: 20.30 uur. Aanvang film:
21.00 uur. Toegang: 3,50 euro. Bacchus is (nog) gehuisvest in de Gerberastraat op nummer 4..

Exposities
Vanaf 24 mei:
* Overzichtstentoonstelling Belgische beeldhouwer Dirk de Middeleer en etsen van Monique Schep
in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u. Opening zo. 25 mei met
muziek van Bart Quartier. Expositie
duurt tot en met 6 juli.
Tot en met 25 mei:
* Expositie Wereld in mijn zonnebril
door kinderen op Kinderkunstzolder, Oude Raadhuis. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Tot en met 1 juni:
* Keramische objecten van Alexandra Engelfriet en schilderijen en tekeningen van Catharina van der
Werff in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.
23 en 24 mei:
* Kunstroute Kudelstaart. Vrijdag 1722u. en zaterdag 11-19u.
Diversen
Donderdag 22 mei:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Kienen tgv 40 jaar buurtver. Hornmeer in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
Vrijdag 23 mei:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.

Filmhuis Bacchus draait
zaterdag ‘Control’
Aalsmeer - Filmhuis Bacchus
draait op zaterdag 24 mei ‘Control’;
het veelgeprezen debuut van de
succesvolle Nederlandse fotograaf
en vormgever Anton Corbijn (1955).
Gebaseerd op het boek van zijn weduwe Deborah vertelt de film het levensverhaal van de Britse Joy Division zanger Ian Curtis die zelfmoord
pleegde toen hij 23 jaar was.
In het noordoost Engeland van de
jaren ‘70 is de 19-jarige Ian Curtis
vastberaden om van muziek zijn leven te maken. Tijdens een concert
van de Sex Pistols ontmoet hij Bernard Sumner en Peter Hook waarmee hij Joy Division opricht. Hij
wordt de zanger en songwriter van

Muziek/Film
Vrijdag 23 mei:
* Jeugddisco voor 12-15jr. in Bon
Ami, Dreef van 20 tot 23u.
23 en 24 mei:
* Zomerse feestparty’s in De Praam,
Zijdstraat met dj’s Marco en Martijn.
Vrijdag en zaterdag v/a 22u.
Zaterdag 24 mei:
* Rabo Korendag met deelname negen koren in burgerzaal, gemeentehuis, 12-15.30u.
* Concert 25 jaar Caritas in Triumphatorkerk, Ophelialaan v/a 20u.
* Film Control in Bacchus, Gerberastraat. Open 20.30u. Start 21u.
Zondag 25 mei:
* Dazzle live op open podium in The
Beach, Oosteinderweg, 15-18u.
* Optreden Wild Cat in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 19u.
* Orgelconcert Ton van Eck in Bovenkerkse Urbanus v/a 15.30u.
* Zanger Rick van der Kroon in Bon
Ami Live, Dreef v/a 17u.
Vrijdag 30 mei:
* Feest tbv herstelwerkzaamheden
voor/in watertoren met Lou Reed en
De Brulboeien vanaf 20u.
Zaterdag 31 mei:
* Crazy-pianofeest in 40-jarige
Dorpshuis Kudelstaart.

Optreden zanger Rick van
der Kroon in Bon Ami live

Aalsmeer - Zondag 25 mei aanstaande maakt discotheek club Bon
Ami zich weer op voor een leuke
dansmiddag/avond voor de ouderen jongeren in Aalsmeer en omgeving. Steeds meer gasten komen
genieten van de live muziek aangevuld door dj Ger van den Brink die
de jaren zeventig, tachtig en negentig doet herleven. Op zondag 25 mei
komt zanger Rick van der Kroon optreden. Onder andere heeft hij vijf
jaar lang gezongen in het café van
Peter Beense in Amsterdam. Gezelligheid staat bij Rick voorop, dus

meezingers zijn aan de orde van de
dag. Maar niet alleen de liedjes met
een hoog meezinggehalte doen het
goed, ook een gevoelige balled gaat
er bij het zeer gevarieerde publiek
vast en zeker wel in. De deuren van
Bon Ami zullen om 16.00 open gaan
en vanaf ongeveer 17.00 gaat het
optreden van de zangers beginnen.
Voor meer informatie: www.bonami.
nl en/of www.rickvanderkroon.nl.
Tijdens de zomerperiode van juni
tot en met augustus zal er geen Bon
Ami Live zijn. Een knallende heropening is gepland in september.

* Klaverjasavond om kampioenschap Hornmeer in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Bingo-avond in Proosdijhal, Kudelstaart. Start 20.30u. Open 19.30u
Zaterdag 24 mei:
* Open springinstuif Omnia in Proosdijhal Kudelstaart, 9.30-11.30u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Zondag 25 mei:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Solextoertocht vanuit Kudelstaart.
Vertrek vanaf Dorpshuis 10.30u.
* Rabo Stratenvoetbaltoernooi bij
DES, Wim Kandreef, 9.30-16.30u.
Dinsdag 27 mei:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 28 mei:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Maarktstraat voor kinderen 2-5jr.
van 15 tot 16u.
* Introductiemiddag voetbal voor 45jr. bij VVA aan Dreef v/a 15u.
* Nationale straatspeeldag in Graaf
Willemlaan en Proosdijstraat, Kudelstaart van 14 tot 16u.
Donderdag 29 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
Zaterdag 31 mei:
* Dag van de bouw. N201-project open, 10-16u. Melden kantoor,
Aalsmeerderweg 141.
* Reünie gospelgroep Eltheo met
dankdienst 19-20.30u. in Dorpskerk
en receptie in Irene, Kanaalstraat.
* Onderlinge wedstrijden recreatiegymnastiek sv Omnia 2000 in Proosdijhal, Kudelstaart vanaf 9.30u.
* Kelnerrace in centrum, horeca gaat
strijdt aan met live-muziek.
Vergaderingen
Donderdag 22 mei:
* Bijzondere avond over jeugd en
gezin CDA Aalsmeer in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
* Thema-bijeenkomst Trade Centre
Aalsmeer voor leden over brandveiligheid in De Legakker, Turfstekerstraat vanaf 16u.
Dinsdag 27 mei:
* Jaarvergadering stichting De Bovenlanden in kantoor op terrein
Dragt, Stommeerweg v/a 20u.
Donderdag 29 mei:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein vanaf 20u.
Maandag 2 juni:
* Inspraakavond over Dorpshaven
(Lijnbaangebied) in gemeentehuis
van 19.30 tot 21.30u..

STAGE
MUSIC SHOP
‘CORT’ KLASSIEKE GITAAR % 135,00
HOES, SNAREN, VOETENBANK
EN STEMFLUIT: % 39,95
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Kudelstaart goes crazy

Zomerse feestparty’s dit
weekend in de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 23 en zaterdag
24 mei presenteren de dj’s Marco en Martijn zomerse feestpartyavonden in danscafé de Praam in de
Zijdstraat. Het tweetal garandeert
honderd procent feest en honderd
procent dansplezier. Beie avonden
beginnen om 22.00 uur en de toegang is gratis.
Dj Marco is zijn carrière begonnen
als radiomaker.
Maar na het draaien van een aantal
jaren op diverse radiostations vond
hij dat het tijd werd om eens wat anders te gaan doen. Hij wilde graag
draaien voor ‘echt’ publiek en via
een aantal kleine kroegen stroomde hij al snel door naar grotere discotheken en evenementen. Zo heeft
hij gedraaid in Ahoy en onder ande-

re in de Brabanthallen. Ook is hij regelmatig te vinden op diverse buitenlandse bestemmingen. Wekelijks
werkt hij mee aan het samenstellen
van de party hitlijst van Nederland,
samen met grote namen uit de radiowereld.
Dj Martijn is 28 jaar jong, maar heeft
al heel wat jaren ervaring als dj en
entertainer. Gedraaid op verschillende schoolfeesten, tentfeesten.,
bij sportverenigingen, op bruiloften,
bedrijfsfeesten en voor verschillende landelijk opererende drive-in
shows in diverse horecabedrijven in
Nederland. Een jarenzeventig feest,
een après-skiparty of een Hollandse
feestavond: Martijn is van alle markten thuis. Wees vrijdag en/of zaterdag op tijd in de Praam, vol is vol.

Kudelstaart - Op zaterdag 31 mei
gaat Kudelstaart volledig uit zijn
dak. Dit gaat een onvergetelijke
avond worden, waarbij de mensen
in de zaal de muziekkeuze bepalen.
Anders gezegd, wat het publiek wil
horen wordt gespeeld! Twee kleurige piano’s staan deze avond in het
sfeervol aangeklede Dorpshuis opgesteld. Rond en zelfs op de piano’s
zal het feest zich afspelen. Twee pianisten met razendsnelle vingers
zorgen samen met een weergaloze
drummer voor opzwepende ritmes.
De hele avond puur entertainment,
dat toewerkt naar een schitterende
climax. Muziek en show zoals het
publiek het liefst hoort en ziet. Niet
alleen door de muziekkeuze van
het publiek zelf, maar ook door het
rechtstreeks betrekken van het pu-

bliek bij het entertainment. Live gespeeld door meesterlijke pianisten,
die ieder aangevraagd nummer blindelings kunnen spelen en zingen. Zij
draaien hun hand niet om voor een
onvervalste Nederlandse meezinger
van Andre Hazes of Guus Meeuwis.
Maar ook Robbie Williams of Anouk,
behoren tot het repertoire en komen
op deze avond voorbij. Sterker nog,
als je zelf boven op een piano wilt
zingen, kan dat op deze avond. Dit
feest is al weer het derde feest vanwege het 40-jarige jubileum van het
Dorpshuis in Kudelstaart. Voor de
feesten waren kaarten in de voorverkoop. Maar helaas zijn er geen
kaarten meer beschikbaar. Ook aan
de deur zullen er geen kaarten meer
verkocht worden. Zaal gaat open
om 20:00 uur.

Kaarten om kampioenschap

Aalsmeer - Het kaarten afgelopen
vrijdagavond bij buurtvereniging
Hornmeer stond geheel in de voorbereiding van het kampioenschap
van de Hornmeer. Er zijn in totaal
acht verschillende combinaties van
het klaverjassen uitgeprobeerd, de
meest gangbare was wel de Lichtensteiner insmijt methode. Deze
variant lijkt heel veel op de Leidse
methode, met dit verschil dat je op

de Leidse methode op je beurt moet
wachten en op de Lichtensteiner
niet. Het belooft aanstaande vrijdag
23 mei een heel spektakel te worden. Iedereen uit Aalsmeer en omstreken kan en mag meedoen. Kom
naar het buurthuis in de Roerdomplaan 3 en laat zien wat je waard
ben. Het klaverjassen om het kampioenschap begint om 20.00 uur. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur.

Blije gezichten en dansende mensen

‘Bommetje vol’ tijdens 1e
30+dansfeest in ‘Ouwe’
Aalsmeer -– Martijn en Leon waren behoorlijk zenuwachtig voor
aanvang van het eerste 30+dansfeest met dj-legend Ben Liebrand
afgelopen zaterdag in De Oude Veiling. Slaat de party aan en hoeveel
bezoekers zouden er komen? Na afloop twee breed lachende organisatoren, want de ‘tent’ was uitverkocht.
“Om negen uur begon de zaal vol te
stromen en een half uur later was
het bommetje vol”, vertelt Martijn.
“Om klokslag tien uur begon Ben

Liebrand aan zijn set met danceclassics en vanaf dat moment was
de sfeer top en hebben we alleen
maar blije gezichten en dansende
mensen gezien. Helemaal top.”
Niet alleen Martijn en Leon hebben genoten, ook het publiek sprak
na afloop van een geweldige avond
met veel ontmoetingen met leeftijdgenoten. Precies waar het feest voor
bedoeld was: 30+Plussers een gezellige, swingende avond bieden!

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 22 mei 2008

22 mei 2008

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 27 mei en 10 juni. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER
EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

Beleidsregels Wet Inburgering 2008
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 13 mei jl.
ingestemd met de beleidsregels Wet Inburgering 2008. De beleidsregels Wet Inburgering 2008 liggen, op grond van afdeling 3:4 van
de Algemene wet bestuursrecht, tot en met 4 juli ter inzage op het
gemeentehuis.
Voorgenomen aanwijzing (ontwerp)
bestemmingsplangebied “Noordvork”
In het raadsbesluit van de gemeente Aalsmeer d.d. 10 mei 2007 zijn
de percelen, gelegen in de deelplangebieden “Polderzoom”, “Spoorlaan/Stommeerkade”, “Ophelialaan” en “Zwarteweg 1” alle deel uitmakende van het plangebied “Huidig tracé N201” aangewezen als
gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (hierna Wvg) van toepassing zijn. Deze
aanwijzing vond haar grondslag in artikel 2 lid 1 van de Wvg met
als planologische basis het structuurplan “Herinrichting omgeving
Burgemeester Kasteleinweg 2020” van 10 mei 2007. Dit raadsbesluit
kan eenmalig met ten hoogste één jaar door de gemeenteraad verlengd worden (ingevolge artikel 2 lid 4 van de Wvg).
Omdat de gemeente voornemens is om in augustus 2008 het ontwerp
bestemmingsplan “Noordvork” ter inzage te leggen is ons college,
ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, verplicht
om, ten aanzien van de (delen van) percelen gelegen binnen bovengenoemde bestemmingsplangebied, (opnieuw) tot aanwijzing te
besluiten. Ons college wil hiertoe in augustus overgaan en daarmee
de gronden gelegen binnen het (ontwerp) bestemmingsplangebied
“Noordvork” ingevolge artikel 6 van de Wvg (opnieuw) aanwijzen als
gronden waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wvg van
toepassing zijn. Dit besluit heeft een werkingsduur van 5 maanden.
Vervolgens kan verlenging van het voorkeursrecht ten aanzien van
die (delen) van percelen uitsluitend plaatsvinden op basis van een
vastgesteld bestemmingsplan.
De bij deze voorgenomen aanwijzing betrokken gronden zijn gelegen in de Stommeerpolder tussen de kruising van de Stommeerkade-Aalsmeerderweg-Ophelialaan (toekomstige Zevensprong) en de
kruising Stommeerkade-Burgemeester Kasteleinweg (N201).
De resterende (delen van) percelen blijven (ook) aangewezen ingevolge de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wvg op basis van het
structuurplan “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg
2020” van 10 mei 2007 ingevolge het vorengenoemde raadsbesluit
d.d. 10 mei 2007.
Aanbiedingsplicht
Indien ons college besluit tot verlenging van het voorkeursrecht dan
blijft de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van
kracht. De betrokken eigenaren en zakelijk gerechtigden blijven dan
verplicht om de (rechten op de) aangewezen percelen eerst aan de
gemeente aan te bieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.
Rechtsbescherming/Zienswijzen
Op het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalsmeer tot het opnieuw aanwijzen
van de percelen gelegen in het (ontwerp) bestemmingsplangebied
“Noordvork” als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, is
de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van
toepassing. Dit houdt in dat vanaf 26 mei 2008 gedurende zes weken zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer naar voren kunnen worden gebracht. Indien
men mondeling zienswijzen naar voren wil brengen dan kunt u t/m
vrijdag 27 juni 2008, contact opnemen met de heer C. Maarsen, tel.
0297-387589.
Inzage in de stukken
Het concept collegebesluit op basis waarvan het voorkeursrecht
verlengd zou kunnen worden en de daarbij behorende stukken (de
lijst en de kadastrale kaart van aangewezen percelen) liggen vanaf
maandag 26 mei 2008 gedurende zes weken bij de afdeling Dienstverlening ter inzage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Maarsen van de afdeling Bestuursondersteuning.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige garage en
de functie wijzigen in woonfunctie;
• Stommeerweg 75, het wijzigen van de gevel;
• Uiterweg 294, het geheel plaatsen van een beschoeiing;
• Zwarteweg 59, het bouwen van een dubbel woonhuis.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:

• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Stommeerweg 103, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 214, het plaatsen van acht blokhutten;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning.
• Wilgenlaan 20a, het plaatsen van een berging/carport;
• Wilgenlaan 20b, het verbouwen van een atelier.
Bouwvergunning 2e fase
• Uiterweg 310, het bouwen van een woning;
Verzenddatum bouwvergunningen: 27 mei 2008.
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”,
voor het plaatsen van een carport, Kudelstaartseweg 247a;
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1969”, voor het vergroten van een bestaande brug/dam, Aalsmeerderweg 449 en 451;
• Het bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde uitwerkingsplan 3 deel
1”, voor het vergroten van de woning, Citroenvlinderstraat 14.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”,
voor het bouwen van een woning, Oranjestraat 25;
Artikel 17 WRO (tijdelijke vrijstelling)
• Het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005”,
voor het inrichten van een bouwterrein, Lijnbaangebied.

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Dorpsstraat 112, het slopen van een woning;
Dit besluit worden op 27 mei 2008 verzonden.
Bekendmaking ingevolge artikel 3:40
Algemene wet bestuursrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 1 januari 2008
in werking is getreden de gemeenschappelijke regeling Openbare
Gezondheidszorg Amstelland. De Algemene Wet bestuursrecht biedt
geen mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen of het instellen van bezwaar of beroep. Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met mevrouw M. Mol. Vanaf 1 juli 2008 kunt u contact
opnemen met de heer M. Hillebrink, tel. 0297 – 387653.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 21
t/m 22 mei
t/m 23 mei
t/m 27 mei
t/m 29 mei
t/m 30 mei

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning;
• Wilgenlaan 20a, het plaatsen van een berging/carport;
• Wilgenlaan 20b, het verbouwen van een atelier.
Deze besluiten worden op 27 mei 2008 verzonden.
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan
Uiterweg-Plasoevers 2005 Wijziging II:
Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a en 152”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken op grond van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in combinatie
met afd. 3:4 Awb bekend dat zij het ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005 Wijziging II: Bouwlocatie
Kudelstaartseweg, tussen 150a en 152” ter inzage leggen. In het
ontwerp-wijzigingsplan wordt de in het vigerende bestemmingsplan
“Uiterweg-Plasoevers 2005” opgenomen bestemming “bedrijfsdoeleinden” ter plaatse van Kudelstaartseweg 150a-152 gewijzigd
in “woondoeleinden, niet gestapeld” en “verkeersdoeleinden” met
toepassing van wijzigingsbevoegdheid II uit het bestemmingsplan.
Het wijzigingsplan geeft o.a. bouw- en gebruiksvoorschriften voor
de bouw van maximaal 5 woningen op het perceel.
Het ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers
2005 Wijziging II: Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a en
152” liggen met ingang van 23 mei 2008 gedurende een periode
van 6 weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden bij
de afdeling dienstverlening. Voor het overige is het plan in te zien
op afspraak.
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder tegen dit ontwerp-wijzigingsplan een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij
het college van Burgemeester & wethouders.
Archeologie
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht en is de gemeente verplicht archeologiebeleid
in het ruimtelijke ordeningsproces op te nemen. In principe dient
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden bij bodemverstoringen kleiner dan 100 m2. De gemeente is evenwel bevoegd andere
criteria vast te stellen. Gezien het feit dat het grondgebied van de
gemeente Aalsmeer overeenkomstig de Archis2kaart van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten hoofdzakelijk bestaat uit gebieden met een (zeer) lage trefkans bestaat
er aanleiding dit beleid te versoepelen. Deze nieuwe criteria liggen
vanaf vrijdag 23 mei 2008 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid een inspraakreactie in
te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer. Na inspraak zullen deze criteria, met de daarop
ingebrachte inspraakreacties, ter vaststelling aan de Raad worden
aangeboden.

t/m 30 mei

t/m 9 juni
t/m 10 juni
t/m 12 juni
t/m 13 juni
t/m 13 juni

t/m 19 juni

t/m 4 juli
t/m 4 juli
t/m 4 juli
t/m 6 juli

Wet milieubeheer: een melding van Tuincentrum Het
Oosten B.V;
Verkeersbesluiten: Leeghwaterstraat 78; Mendelstraat
88;
Uitwegvergunningen: Stommeerweg 58;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 elzen; Mozartlaan 63, 2 berken:
Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit voor
het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de Zwarteweg 77a te Aalsmeer;
Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt verklaard voor
voertuigen breder dan 2,20 m. Met verkeersbesluit
nr.2008/5276 wordt de Stommeerkade tussen de
Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten verklaard voor
vrachtwagens;
Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats hoek Weteringstraat en Seringenstraat;
Kapvergunningen: Lakenblekerstraat 2, 7 eiken; Locatellihof 6, 1 conifeer; Oosteinderweg 308, 1 blauwspar;
Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen woonschepen;
Beleidsregels bijzondere bijstand 2008;
Kapvergunningen: Hornweg 53, 1 wilg; Kerkweg 3, 1
spar, 1 dennenboom; Uranusstraat 17, 1 naaldboom;
Westeinderplassen H 2657, 1 eik, 1 berk; Westeinderplassen , H 2737, 2 berken;
Verkeersbesluiten: op het parkeerterrein aan de Bilderdammerweg, nabij tennisvereniging Kudelstaart, worden twee parkeerplaatsen aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats d.m.v. plaatsen van borden; de toegangsweg achter Ophelialaan 2-36 en Stommeerweg
63-71 wordt aangewezen als parkeerterrein d.m.v. het
plaatsen van bord E4;
Beleidsregels Wet Inburgering 2008;
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan UiterwegPlasoevers 2005 Wijziging II: Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a en 152”
Wet milieubeheer: ontwerpbesluit KPN-RES, Lakenblekerstraat 13;
Voorgenomen aanwijzing (ontwerp) bestemmingsplangebied “Noordvork”

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 23 mei 2008
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 281, het plaatsen van een verdiepingsvloer;
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een
bouwplaatsvoorziening.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 30 mei 2008
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clusiusstraat 26, het vergroten van de woning
en het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 291, het bouwen van een woning;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 224, het herbouwen van een woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 6 juni 2008
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 13 juni 2008
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 20 juni 2008
• Herenweg 82, het bouwen van een botenhuis en steigers.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 27 juni 2008
• Horntocht t.h.v. de nieuwe N201, het plaatsen
van twee doorvaarbare duikers;
• Rietwijkeroordweg 69, het vergroten van kassen;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een boothuis met garage;
• Uiterweg 323, het vergroten van de woning aan de voorzijde;
• Uranusstraat 17, het vergroten van de woning.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Je kunt diabetes type 2
krijgen van je vader of moeder.
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Elke oplossing begint met onderzoek.
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Jan Walch speelt hoofdrol in Lichtemaankweker:

“We mogen best trots zijn op
de geschiedenis van Aalsmeer”

Kunst- en Atelierroute met
Kudelkunstcafé 23 en 24 mei
Kudelstaart - Na twee jaar geleden voor het eerst de Kudelstaartst
Kunstroute te hebben georganiseerd is Stichting Kudelkunst terug
met een nieuw evenement. Waar
het vorige keer een heel weekend in
beslag nam, heeft Kudelkunst besloten om het dit keer in een iets
andere vorm te gieten. Op vrijdagavond 23 mei is vanaf 17.00 uur het
Kudelkunstcafé geopend in het
dorpshuis aan de Kudelstaartseweg
239. Om 17.30 uur opent wethouder
Jaap Overbeek hier onder het genot
van een hapje, drankje en live muziek officieel het nieuwe kunstevenement. Waren het twee jaar geleden rond de 17 deelnemers, dit jaar
verwelkomt de stichting meer dan
25 kunstenaars. Een aantal hebben
twee jaar geleden ook meegedaan,
maar exposeren deze keer hun
nieuwe werken. Op de openingsavond is van elke deelnemer slechts
één werk te zien en zijn alle kunstenaars aanwezig in het café om mee
kennis te maken.

Groeten uit
Op zaterdag 24 mei van 11.00 tot
19.00 uur zijn van alle deelnemers
meerdere werken te bezichtigen. De
locaties zijn dit keer geconcentreerd
rondom de kerk en het dorpshuis
van Kudelstaart met een paar uitzonderingen richting Leimuiden en
De Kwakel.
In het dorpshuis is dan ook de hele dag het Kudelkunstcafé geopend,
een mooi startpunt om ook op zaterdag een indruk van de verschillende stijlen van de deelnemers te
krijgen. Verder is op die dag in het
dorpshuis fotografe Astrid Mulder
aanwezig. Zij fotografeert u met
als achtergrond ‘groeten uit Kudelstaart’. Ook in het dorpshuis aanwezig is Minke de Vries met haar
bijzondere objecten. Stichting de
Binding is aanwezig voor de jongste bezoekers.
De kinderen kunnen knutselen en
samen werken aan een schilderij
wat vervolgens aangeboden wordt

aan de burgemeester voor zijn nieuwe werkkamer. Irene Kramer, Daphne Derlagen en Engelien van der
Weijden exposeren hun schilderijen en Eveline Palmer laat hier haar
beelden zien.

Tussen kandelaars en iconen
In de RK kerk St Jan Geboorte die
vlak naast het dorpshuis staat hangen de schilderijen van Diana Thijssen, Anita Lamers en Leni Buisma.
Van Jacqueline van Kooten zijn er
intuïtieve tekeningen te zien en Carla Huson en Milly Brouwer tonen
hun keramiek waaronder kandelaars en iconen.
Ook hangt er een geloofsdoek, deze is door een aantal dames van de
parochie onder leiding van Engelien
van Weijden gemaakt van oude kazuifels.
Op de Kudelstaartseweg 217a exposeren Trudy Wahlen met bronzen beelden en Nel Spaargaren met
schilderijen. Daar vlak tegenover,
op de Kudelstaartseweg 216, showt
Margriet Zwarthoed keramiek en
sieraden.
Bij restaurant de Stoute Schoen
op de Kudelstaartseweg 222 hangen de schilderijen van Kitty van
Rijn. Aan de overkant bij de Fysiotherapiepraktijk op nummer 243

kan kennis gemaakt worden met de
schilderijen van Ria Bruine de Bruin
en restaurant Kempers Roef aan de
Kudelstaartseweg 228 wordt opgeluisterd met schilderijen van Claudia
Lenk, tekeningen van Richard Logger en beelden van Margot Tepas.
Ook heeft Kempers Roef, net zoals
twee jaar geleden, een speciale Kudelkunst Kaart.
Potten bakken en graffiti
Als u vervolgens een stukje verder
gaat, op de Herenweg 47 Leimuiden, vindt u Pottenbakkerij Patch
of Heaven, waar Leontien Zethof en
Laura Brambach demonstraties pottenbakken geven.
Gaat u richting De Kwakel dan vindt
u aan het Jaagpad 9 het Beeldeneiland van Femke Kempkes. Een stukje verderop op de Banken 1, is het
atelier van Mark van Kuppevelt. Hier
zijn de beelden van Mark en graffiti schilderijen van Sander Bosman
te zien. Ook geeft Sander demonstraties.
Kudelkunst hoopt dit jaar weer veel
oude en nieuwe bezoekers te trekken. Op de site www.kudelkunst.
com kunt u verdere informatie vinden over met name de kunstenaars
en hier kan ook de flyer met alle locaties gedownload worden.

Aalsmeer - Op 13 juni gaat het locatie-theaterstuk ‘Lichtemaankweker’ in première: vijf avonden lang
worden twee voorstellingen gespeeld in de Historische Tuin aan
de Uiterweg. Eén van de acteurs
is geboren en getogen Aalsmeerder Jan Walch (50 jaar), die speciaal voor het stuk zelfs zijn snor liet
staan én het oude brilletje van zijn
opa opzocht. In het dagelijks leven
werkt Jan Walch bij een internationale handelsfirma in scheepsartikelen en –onderdelen, waar hij in de
logistiek zit. Hij is dus beslist geen
acteur van beroep. Maar, het was
wel een stille wens van hem om ooit
nog zoiets te doen. Jan: “Ik zing al
een tijdje in een mannenkoor (ontstaan uit het Smartlappenkoor) en
dat gaat me best goed af . Een paar
maanden geleden werd ik 50 en
dacht: ik sta op een soort drempel.
Ik ben dan weliswaar geen 20 meer,
maar ik kan nog van alles. Dus toen
er een smartlap geschreven moest
worden over oud Aalsmeer, heb ik
de tekst gemaakt, het bandje ingezongen en dat op mijn verjaardag voor het eerst laten horen. Men
was laaiend enthousiast! Dus toen
ik een paar weken daarna werd
gebeld met de vraag of ik zin had
om naar de eerste workshop voor
Lichtemaankweker te komen, dacht
ik: waarom niet? Acteren (en improviseren) is immers ook een stille wens van me. Bovendien kende
ik twee andere mannen al van het
koor en accordeonist Cor Trommel
was ook geen onbekende.”
Improviseren
Die eerste bijeenkomst werd er inderdaad al driftig geimproviseerd.
Jan Walch: “Eerst dacht ik nog even:
wat moet dit worden? Maar gaandeweg raakte ik er meer van overtuigd dat het wel goed zou komen
met het stuk. De regisseur (Ton Offerman), de spelcoach (David Meijer) en scriptschrijver (Kevin Jolly)
waren bovendien vakmensen én er
zouden ook nog een koor en een
band bij komen.
Het basisidee van het stuk lag weliswaar vast, maar al improviserend
konden wij een hoop zelf invullen
en dat is erg leuk. Al repeterend
kreeg iedereen bovendien een rol
en personage die hem of haar op
het lijf geschreven is, het viel echt
als een puzzel in elkaar. En zo werd
ik dus de vader in het stuk: een wat
norse, sikkeneurige, hardwerkende
man. Er zit hem al het één en ander tegen en dan gaat zijn dochter er ook nog met de verkeerde
man vandoor. Eigenlijk is het een
klassiek gegeven: Romeo & Julia,
de Westside-story, noem ze allemaal maar op, maar dan geplaatst
in het Aalsmeer van 1900. De eerste repetities vonden nog plaats in
de schuur van Cor Trommel, omdat
het toen nog te koud en te nat was
om buiten te repeteren, maar sinds
we oefenen in de Historische Tuin,
waar het stuk ook opgevoerd gaat

worden, kreeg het ineens veel meer
gestalte. Dat hebben de anderen
volgens mij ook zo ervaren, al moet
er nog wel flink geoefend worden
op de tekst, hoor!”
Ideale locatie
Als geboren en getogen Aalsmeerder vindt Jan Walch het enig om
juist in de Historische Tuin te kunnen spelen. “Mijn opa en vader zaten allebei in de kassenbouw, dus
dan is deze plaats extra leuk. Maar
ook de opa van mijn moeders kant
zat in de bloemen: hij was één van
de eersten die met een doos rozen onder z’n arm naar Schiphol
ging en dus al bezig was met exporteren. In dat licht is de Historische Tuin dus de ideale plaats om
een verhaal te spelen dat de situatie van een Aalsmeers kwekersgezin
in 1900 moet voorstellen. Wat past
beter tegen die achtergrond dan de
tuin en wat past beter bij de tuin
dan een dergelijk stuk? Het is een
stukje geschiedenis van Aalsmeer
en ik vind het een uitdaging om dat
te kunnen laten zien. Want als je iets
van de historie van Aalsmeer weet
en hoe het dorp in 1900 was, vallen de dingen ook nu in 2008 juist
op hun plaats en kunnen bezoekers
nog meer oog krijgen voor de huidige situatie. En zeg nou zelf: wat hier
in het verleden ontstaan is, heeft inmiddels wereldwijde bekendheid
gekregen, daar mogen we best trots
op zijn!”
Een projectsnor
Verder vindt Jan Walch het ook belangrijk dat er gelachen kan worden
om Lichtemaankweker. “Het is ook
persiflage en gelukkig is er ruimte
voor humor. Want natuurlijk was er
in die tijd armoede en haat & nijd,
maar er mag ook gelachen worden.
Als spelers waren we daar eerst nog
wat onzeker over (zijn die teksten
wel leuk?), maar toen er laatst wat

mensen bij een repetitie kwamen
kijken en af en toe hartelijk moesten lachen, wisten wij dat we op de
goede weg waren. Bovendien hebben we geleerd dat we ook met lichaamstaal veel kunnen toevoegen.
Alles bij elkaar is dit dus verschrikkelijk leuk om te doen. Je ziet het
stuk ook groeien nu, naarmate de
repetities vorderen. Het is ook een
bijzondere groep mensen bij elkaar
en vanaf het begin heerste er meteen een groepgevoel. Vooral David,
de spelcoach, had daar belangrijk
aandeel in. Hij was ook degene die
tegen me zei: kun je geen snor laten staan? Eerst dacht ik: zal ik dat
nou wel doen? Maar even later had
ik iets van: ik ben nu 50, wat kan mij
het schelen, laat ik het maar eens
proberen! Al is dit natuurlijk niet
zomaar een snor, maar een ‘projectsnor’.”
Tot slot: is Jan nerveus voor de
voorstellingen? “Een beetje plankenkoorst is er altijd wel. Ik wil het
graag goed doen, daarom zit ik ‘s
avonds voor het slapen ook nog
driftig mijn tekst te leren, want dat
moet er natuurlijk wel goed in zitten.
Verder ben ik gewoon nieuwsgierig
hoe het zal gaan en of het publiek
het zal oppakken en waarderen.
Maar gezien alle energie die we er
in stoppen móet dat haast wel goed
gaan. Nu alleen nog mooi weer, dat
is het enige wat we niet in de hand
hebben.”
Lichtemaankweker wordt gespeeld
op 13,14,19, 20 en 21 juni, alle dagen twee voorstellingen om 19.30
én om 21.00 uur.
Kaarten à 8 euro zijn te bestellen
via www.kunstencultuuraalsmeer.
nl (klik op Lichtemaankweker) en
verkrijgbaar bij de Historische Tuin
aan de Uiterweg, de bibliotheken
in Aalsmeer en Kudelstaart, bij de
Read Shop in de Ophelialaan en de
Plantage Boekhandel in de Zijdstraat.

Foto’s watertoren gezocht!
Aalsmeer - De watertoren van
Aalsmeer is in 1928 officieel in gebruik genomen en dat betekent dat
de toren in 2008 tachtig jaar bestaat.
Tegenwoordig is de watertoren geregeld open voor publiek. Dit is te
danken aan de Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000. Al vele mensen bezochten de watertoren en
klommen omhoog voor een prachtig uitzicht over Aalsmeer.

Historische verkoeling

Stichting Oud Aalsmeer
opent nieuwe expositie ‘IJs!’
Aalsmeer - - Afgelopen weekend
opende de stichting Oud Aalsmeer
een nieuwe thematentoonstelling
‘ÍJs!’ in haar Historische Centrum
Aalsmeer op de Historische Tuin.
Aan de vooravond van een hete zomer, zorgt Oud Aalsmeer voor historische verkoeling. Bestuursleden
Hans Alderden en Karin Eveleens
stelden aan de hand van oude beelden en teksten een expositie samen
over winters in Aalsmeer. De expositie opent met een levensgroot,
zwierig geschreven gedicht dat Dirk
Willem Keessen maakte in 1803. Hij
verhaalt daarin, bijna van dag tot
dag, de overlevering over een van
de strengste winters die Aalsmeer
ooit kende, die van 1667. De oudste afbeelding in de tentoonstelling is van kort daarvoor en laat Kudelstaart (toen bij Vrouwentroost)
omstreeks 1650 zien. Op het schilderij van J. Beerstraten wordt druk
geschaatst rond de middeleeuwse
kerk met de skyline van Aalsmeer
op de achtergrond. Deze periode
valt middenin wat wel wordt ge-

noemd ‘de kleine ijstijd’, in westelijk
Europa een relatief koude periode
tussen de vijftiende en negentiende
eeuw. Een ander gedicht verhaalt
over nog zo’n strenge winter in deze periode, die van 1798. Aalsmeerders zagen over het stijf dichtgevroren Haarlemmermeer zwaar beladen sleeën het vervoer tussen Amsterdam en Leiden verzorgen.
Winterse overlast
Op tal van grote foto’s is te zien hoe
de winters niet alleen voor vermaak
(ijszeilen of schaatsen) zorgden,
maar ook voor overlast. Zo wordt
getoond hoe stoomboten van rederij Goedkoop als ijsbrekers de Ringvaart proberen open te houden.
Of hoe tientallen mannen een ijsbrekend vaartuig door de ringsloot
langs de Uiterweg trekken om de
pramen met bloemen en planten
doorgang te verlenen naar de bloemenveiling aan de Van Cleeffkade.
En als dat niet lukte, werden smalle
platte wagens hoog opgeladen om
over de smalle en glibberige Uiter-

weg naar de veiling te rijden. Ook
dat wordt in beeld gebracht. Op zes
panelen wordt een fris historische
beeld van Aalsmeer en Kudelstaart
geschetst. Dat wordt nog versterkt
door tal van winterse attributen in
vitrines en een heus arrensleetje en
een Aalsmeerse prikbur. De afbeeldingen van de tentoonstelling zijn
door Oud Aalsmeer samengebracht
in een klein boekje dat (gesponsord door EKZ Makelaars en Drukkerij Cocu) voor slechts 1,20 euro
verkrijgbaar is aan de kassa van de
Historische Tuin. De tentoonstelling
‘IJs!’ is de vijfde thematische expositie die de stichting Oud Aalsmeer
organiseert tegenover de vaste expositie ‘Reis door de tijd’, waarin de
geschiedenis van Aalsmeer, Kalslagen en Kudelstaart in de vorm van
krantenpagina’s per eeuw in beeld
wordt gebracht. Eerdere thematentoonstellingen belichtten onder
meer Aalsmeerse bodemschatten,
boerderijtypen, vaartuigen, pijpenkoppen en hoofddeksels. Het Historisch Centrum Aalsmeer is gelegen
op de Historische Tuin.
Het bezoek is gratis als onderdeel
van een bezoek aan de Historische
Tuin, (ingang Praamplein). Openingstijden daarvan zijn dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 16.30
uur en in het weekend vanaf 13.30
uur.

Boek in de maak
Tijdens de openstelling is duidelijk
geworden dat er veel belangstelling
is voor de toren. Iets dat niet alleen
blijkt uit de bezoekersaantallen,
maar ook uit de vele vragen die er
zijn over de historie, de werking en
andere wetenswaardigheden. Reden genoeg om voor het eerst een
boek samen te stellen over de watertoren. Leuk om te kopen na een
bezoek aan de watertoren, om alle
informatie nog eens rustig door te
lezen. En ook leuk om als cadeau te
geven aan iemand.
Het boek is een initiatief van C.T.C.
Hoffscholte Journalistiek en Communicatie.
Voor de illustraties wordt uw hulp
gevraagd. Er zijn foto’s nodig van de
watertoren in de afgelopen tachtig
jaar. Foto’s van de bouw, het ontwerp, uit de tijd dat het dak nog niet
groen was,
in de verschillende seizoenen, van
het interieur, het uitzicht, de architect ir. Sangster en de bouwkundig ingenieur de heer Van Nievelt,
van de opening, en natuurlijk van
speciale gelegenheden, zoals vuurwerk bij de watertoren, de watertoren met verlichting en de eerste
bruiloft in de watertoren.
Expositie
Uit de inzendingen wordt door een

vakjury onder leiding van fotograaf
Kees Steegman de beste foto’s uitgekozen. De mooiste foto’s worden
geëxposeerd in de watertoren en
geveild in het weekend van 4 en 5
oktober.
De opbrengst van deze veiling komt
ten goede aan de Stichting Watertoren Aalsmeer. Uw foto moet vóór
maandag 30 juni binnen zijn.
De foto’s kunnen digitaal worden
aangeleverd (in een zo hoog mogelijke resolutie in JPEG of TIF), maar
natuurlijk kan ook een ‘ouderwetse’
foto aangeleverd worden.

Deze foto’s worden digitaal gekopieerd en het origineel krijgt u retour.
Let op: door het insturen van een of
meerdere foto’s geeft u C.T.C. Hoffscholte Journalistiek en Communicatie het recht om deze eventueel af
te drukken in het boek en om deze
te gebruiken voor de expositie.
Uw foto kunt u sturen/brengen
naar: C.T.C. Hoffscholte Journalistiek en Communicatie, Schoolstraat
9d, 1431 BG Aalsmeer of mailen
naar choffscholte@kabelfoon.nl.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar tel. 0297-361669.

Inschrijven nog mogelijk

Braderie 6 juni in Kudelstaart
Kudelstaart - Op vrijdag 6 juni
vindt op de Kudelstaartseweg nabij het Dorpshuis de jaarlijkse braderie plaats.
Verenigingen of commerciële partijen die willen deelnemen kunnen
nog een kraam reserveren.
De braderie vormt samen met een
groot beachvolleybaltoernooi op zaterdag 7 juni het ‘feestweekend’ dat
wordt georganiseerd door De Pretpeurders. In voorgaande jaren vond
rond deze tijd de Kudelstaartse
feestweek plaats.
Doordat het steeds moeilijker is om
voldoende mankracht en middelen
voor de organisatie bijeen te krijgen,
is dit jaar besloten deze feestweek
in te krimpen tot een feestweekend
waarin twee van de meest succesvolle activiteiten centraal staan.
Op vrijdag 6 juni wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar een braderie gehouden op de Kudelstaartseweg.

Vorig jaar waren hier ongeveer zestig kramen te vinden van zowel bedrijven als niet-commerciële organisaties. Ook dit jaar kunnen ondernemers en standhouders maar ook
verenigingen zich weer aanmelden.
Naast de vele kraampjes is er ook
muziek, vermaak voor kinderen en
eten en drinken. De braderie begint
om 14.00 uur en duurt tot ongeveer
21.00 uur.
Kraam huren
Inschrijven voor de braderie is nog
mogelijk bij organisatiebureau Natural Solutions van Kudelstaarter
Theo van der Hoek: thvdh@kabelfoon.net, tel. 0297-322825 of 0615303433.
Verenigingen en niet-commerciële
deelnemers betalen slechts 30 euro
voor een kraam, terwijl commerciële deelnemers al voor 50 euro hun
waar mogen uitstallen (30 euro voor
een grondplaats).
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Brulboeien bouwen feestje
bij Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op vrijdagavond 16 mei
heeft het Aalsmeerse shantykoor De
Brulboeien een optreden verzorgd
in Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Om half acht verzamelden de
bewoners zich verwachtingsvol in de
zaal en daarna gingen de Brulboeien van start. Al na een paar pakkende zeemansliederen als meezingers, zoals ‘Op de Sluizen van IJmuiden’ en ‘Ketelbinkie’, begon de stemming er in te zitten. ‘Op de woelige
baren’ werd vrolijk meegezongen
en zelfs gingen hier en daar de voetjes van de vloer. Na een korte pauze
werd het programma vervolgd met

Zaterdag zevende Korendag met
Marconisten en Con Amore
Aalsmeer - Negen koren nemen
deel aan alweer de zevende Rabokorendag die aanstaande zaterdag
24 mei gehouden wordt in de burgerzaal van het gemeentehuis. De
organisatie presenteert tussen 12.00
en 15.30 uur een keur aan muzikale
variatie, van zowel klassiek tot popmuziek en van gospel tot smartlappen. Jong en oud wordt uitgenodigd
te komen genieten.
Het dameskoor Vivace opent de korendag met een lied. Daarna zal de
Rabobank in een korte toespraak
toelichten waarom zij de plaatselijke
koren deze gelegenheid biedt. Vervolgens is alle aandacht weer voor
Vivace, die twintig minuten gaat optreden. Naast Vivace kan gekeken

onder andere ‘Curaçao’ en ‘West
Zuid West van Ameland’. Het koor
was ondertussen vanuit het publiek
versterkt met Jan en Kees, die prima
meededen. ‘Het kleine café aan de
haven’ bracht de stemming er definitief in. Na de zeemansliedjes werd
het programma afgesloten met een
medley van bekende Amsterdamse
liedjes, door Cor Trommel uit zijn accordeon getoverd. Het enthousiasme mondde hierbij uit in een vrolijke polonaise door de zaal. Iedereen
was het er over eens: Een bijzonder
geslaagde gezellige avond, een herhaling waard.
Sculptuur van Dirk de Middeleer.

Overzichtsexpositie beeldhouwer
Dirk de Middeleer in Sous-Terre

Nieuwe thema-avond in poolcafé

Vrijgezellen donderdag
welkom in The Fifties
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties organiseert vanaf heden elke donderdag een singles night. Vrijgezelle dames en heren kunnen zich opgeven voor een avond waarop het
ontmoeten van andere vrijgezellen centraal staat. Deelnemers krijgen een mixdrankje aangeboden
van het poolcafé. Op het programma voor de singles night staat elke week een spelactiviteit om elkaar
beter te leren kennen. Presentator
Soedesh ‘Funky’ Jankie neemt tijdens het spel interviews af, zodat iedereen weet wat voor leuke dames
en heren er aanwezig zijn in The Fifties. De winnaar en winnares van
het spel krijgen ieder een drankje
aangeboden van The Fifties en wie
weet ontstaat er een ‘click’ tussen

beiden. Maar voor de verliezers niet
getreurd, er is ruimschoots de tijd
om andere vrijgezellen te ontmoeten en een drankje te drinken in het
poolcafé. Elke deelnemer krijgt tevens van The Fifties een gratis love
shot (mixdrankje). De singles night
is een vervolg op de succesvolle introductie van andere thema-avonden in The Fifties, zoals de maandelijkse smoke free nights en de pooltoernooien. De singles night start
elke donderdagavond om 21.00 uur.
Alle vrijgezellen mannen en vrouwen kunnen zich opgeven voor deze liefdevolle thema-avond. Voor
deelname of meer informatie kunt
u bellen met het café: 0297-343946.
Poolcafé The Fifties is gevestigd in
de Marktstraat 22.

Yuri en Jalijssa waren het winnende koppel op de eerste singles night van
The Fifties.

Aalsmeer - Galerie Sous-Terre aan
de Kudelstaartseweg laat vanaf 24
mei bezoekers kennis maken met
het werk van een bijzondere man en
een zeer getalenteerde kunstenaar.
De Belgische beeldhouwer Dirk de
Middeleer (1954) heeft zijn sporen
verdiend in binnen- en buitenland.
Sous-Terre biedt een expositie met
daarin aandacht voor zijn hele oeuvre over de afgelopen 35 jaar. Dirk
is wat hij zelf noemt een ‘beelddenker’, hij ziet beelden bij verhalen en
poëzie. Hij laat zich inspireren door
filosofen als Plato en Nietzsche en
schrijvers als Jozef Deleu en Herman Hesse, van wie hij de verhalen
verwerkt in zijn beeldtaal. Zijn monumentale sculpturen in marmer,
brons en cortenstaal zijn zodanig
geëxposeerd dat de bezoeker meegevoerd wordt in de gedachtewereld van de beeldhouwer. “De beelden kijken naar de mensen en als
de mensen zich openstellen gaan zij
een dialoog aan met het werk”, aldus Dirk. Voor bezoekers die ‘mee
willen stappen in zijn verhaal’ heeft
de beeldhouwer een boekje gemaakt met begeleidende teksten,
waarin de thema’s van waaruit hij
werkt verwoord worden, maar waarin hij voldoende ruimte laat voor de
eigen interpretatie van de toeschouwer.
Tegelijkertijd met Dirk de Middeleer
exposeert Monique Schep (1954).
Zij heeft een bijzondere band met
de beeldhouwer en heeft speciaal
voor deze expositie nieuw werk gemaakt, waarmee zij reageert op het
werk van Dirk.
Voor haar werk gebruikt zij een vrije
vorm van etstechnieken. Zij zegt
hierover: “Mijn werk is een uitdrukking van de diepe beleving van de
ziel, ‘de onbewuste inhouden’. Aangesloten op dit veld ontstaan mijn
prenten, waarvan ik niet altijd de totale inhoud besef. Een grote bron
van inspiratie is de Keltische cultuur.
Al werkend haal ik weg, voeg toe en
luister naar mijn intuïtie. Niets staat
vast. Vanuit mijn rust en aandacht
volgen de etsdrukken, krassen, sjabloondrukken vanzelf. De prenten
zijn gelaagd en doorleefd, zoals het
leven gaat.”

der het genot van een hapje en een
drankje, zal de Belgische muzikant
en componist Bart Quartier (1961)
muziek ten gehore brengen, die hij
speciaal voor het werk van Dirk de
Middeleer heeft gecomponeerd.
Bart Quartier heeft zich gespecialiseerd in de slaginstrumenten vibrafoon en marimba. Hij doceert deze instrumenten aan het conservatorium in Brussel. Bart verleent zijn
medewerking aan talloze Belgische
professionele orkesten en ensembles en is actief in vele jazz- en bigbandformaties. Naast studiowerk
(een zestigtal cd’s) maakte hij concertreizen door Europa, de Verenigde Staten en Japan. Als componist
kende Bart Quartier wereldwijd succes met Image (20 Childern’s songs
for marimba) en Profils (24 essays
voor vibrafoon en piano). Laat u deze middag verrassen door de combinatie van muziek en beeldende
kunst.
De expositie start op zaterdag 24
mei met een voorbezichtiging en
loopt tot en met 6 juli. Galerie en
beeldentuin Sous-Terre Aalsmeer is
het hele jaar open op zaterdag en
zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur of
op afspraak: tel. 0297-364400, mail:
info@galerie-sous-terre.nl.

Dazzle zondag op open
podium in The Beach

Captains gezocht voor
botendag gehandicapten
Kaartverkoop voor musical
‘Joseph’ start maandag
Kudelstaart - Met nog een kleine maand te gaan voor de première van de musical ‘Joseph and the
amazing technicolor dreamcoat’,
wordt maandag de kaartverkoop
gestart. Inmiddels zijn bijna honderd mensen uit Kudelstaart en omgeving in training voor het leveren
van een muzikale topprestatie: een
speciaal voor Kudelstaart vertaalde, en dus geheel Nederlandstalige versie, van deze musical van de
bekende componist Andrew Lloyd
Webber. Het muzikale spektakelstuk
wordt op vrijdag 13 en zaterdag 14
juni opgevoerd in de Sint Jan kerk
van Kudelstaart. Aanleiding is het
150-jarig bestaan van de RK Parochie Kudelstaart.
Burgemeester schenkt
Omdat er per voorstelling maximaal
300 mensen in de kerk kunnen,
wordt men aangeraden om kaartjes snel aan te schaffen. Daarvoor
kunnen muziekliefhebbers uit Kudelstaart en wijde omgeving
vanaf 26 mei terecht op een select
aantal adressen. Bij Gall & Gall en
het Bloemenwinkeltje van Joop &
Ria van Leeuwen in het Winkelcentrum Kudelstaart. In Aalsmeer worden de kaarten verkocht door bij de
Plantentuin Joop & Ria van Leeuwen, Zijdstraat 64 en in het Winkelcentrum Leimuiden bij Bloementuin
Joop & Ria van Leeuwen. De kaar-

ten kosten 15 euro per stuk en dat is
inclusief koffie op thee in de pauze
van de musical. Om het weer voor te
zijn, wordt op het kerkplein een grote tent neergezet die geheel in de
sfeer van het decor van het muziekstuk wordt gebracht, zodat het binnen- en buitengebeuren op elkaar
aansluiten. Speciale attractie daar:
burgemeester Pieter Litjens schenkt
koffie. Daarvoor werd hij ‘ingehuurd’
tijdens de veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart.
Grimeurs gezocht
‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’ is een megaproductie waarin de zangers en koorleden regelmatig kostuumwisselingen ondergaan. Dat betekent een
enorm aantal kledingstukken die
speciaal voor de musical zijn gemaakt door de naaigroep. Het naaien van de kleding door vrijwilligers
vordert dan ook gestaag. Medeorganisator Garry Scholte-Remmerswaal: “Waar we echter nog wel behoefte aan hebben, zijn mensen
die voor en tijdens de voorstellingen willen helpen met het grimeren van de zangers en zangeressen.
We praten over 85 mensen die gegrimeerd moeten worden, dus wat
extra steun voor de vrijwilligers van
de Toneelgroep Kudelstaart is erg
welkom.” Haar telefoonnummer: 0613409523.

Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti is één van de deelnemers aan de
Rabokorendag aanstaande zaterdag 24 mei.
Rond 15.00 zullen de 15 dames met hun dirigent Lorenzo Papolo op het podium staan van de burgerzaal in het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Dit
podium is voor Davanti een plek met goede herinneringen.
Tijdens de Rabokorendag van vorig jaar kwam televisiepresentator Hennie
Huisman het koor verrassen met de bekendmaking van hun deelname aan het
tv-programma Korenslag.
Davanti bereikte daarin uiteindelijk een prima resultaat. “Jong, fris en een perfecte zangtechniek, zeer muzikaal bezig en alsof er een engeltje in m’n oor
piest,” luidde het oordeel van de vakjury. In juni werkt Davanti mee aan het locatietheater Lichtemaankweker van regiseur Ton Offerman.
De voorstellingen vinden plaats op de Historische tuin in Aalsmeer op 13, 14,
19, 20 en 21 juni.
Davanti zal vocale invulling geven aan het theaterstuk door het zingen van een
aantal passende liedjes. Meer informatie over Davanti en haar optredens is te
vinden op www.davanti.nl.

Ets van Monique Schep.

Opening met muziek
Tijdens de feestelijke opening van
de expositie op zondag 25 mei, on-

Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven is op zoek naar enthousiaste booteigenaren die 14 juni mee
willen varen met de traditionele botendag, waarvoor lichamelijk en/of
verstandelijk gehandicapten worden uitgenodigd. Dit jaar organiseert Stichting Dag van je Leven dit
leuke evenement voor de vijfde keer
en hoopt vele boten te vinden die
tussen 11 uur en 1 uur een rondje willen varen met hele dankbare
gasten met hun familie of begeleiding aan boord. In samenwerking

en geluisterd worden naar Denk
aan de Buren, Simply West, het Interkerkelijk koor Aalsmeer, de Amstel River Singers, de Marconisten,
het Alsmar Popkoor, Davanti en de
dag wordt afgesloten met enkele
toppers uit het jubileumconcert door
mannenkoor Con Amore. Tussen de
optredens is er koffie, thee en fris te
koop. De voorzitter van Aalsmeers
mannenkoor Con Amore zal optreden als spreekstalmeester, maar er
zijn ook koren die dit zelf doen. De
Rabokorendag kan gezien worden
als een royale dwars doorsnede van
de koor cultuur uit Aalsmeer en omstreken. Meer informatie is verkrijgbaar bij de organisatie, mannenkoor
Con Amore via 0297-323847.

Aalsmeer - Zondag 25 Mei organiseert The Beach in samenwerking
met Saskia Veenswijk het open podium ‘Plug ‘n Play’ in The Beach!
Bandjes, muzikanten, zanger en
zangeressen, die hun repertoire live
aan het publiek willen laten horen,
worden van harte uitgenodigd hun
kunsten te komen vertonen. Graag
wel van te voren inschrijven via internet: www.thebeach.nl.
Dit keer zal de band Dazzle ook een
set spelen op deze muzikale middag. Dazzle is een negenmaands/
vrouw formatie bestaande uit Jaap
Vogelaar en Martijn Vogelaar op gitaar, Dick Kuin op gitaar en zang,

Arjo Lanser op toetsen, Nico van
Staaveren op drums, Bob Hoogenboom op basgitaar,en Charles Preeker, Colette Lanser en Martha Hoffschlag vullen de zangpartijen in.
Dazzle is een band met veel ervaring in het verzorgen van een goed
optreden in een open en leuke sfeer.
De muziek is vooral georiënteerd op
classic-rock en blues-rock. Daarom ook geschikt voor de wat oudere jongeren onder ons.
Het open podium in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a is zondag
van 15.00 tot 18.00 uur. Iedereen is
van harte welkom. De toegang is
gratis.

met Stichting Ons Tweede Thuis en
jachthaven Kempers in Leimuiden
wordt deze botentocht georganiseerd. Wilt u ook gastheer of gastvrouw zijn voor een paar uurtjes en
zo bijdragen aan een gezellige dag
voor gehandicapten? Kijk dan voor
meer informatie en aanmelding op
www.dagvanjeleven.org,.
U kunt ook een email sturen aan
info@dagvanjeleven.org met uw
naam, adres, type en grootte van uw
boot of bel met ons secretariaat op
0297-365038.

Rode Kruis nodigt mensen
uit voor boottocht!
Aalsmeer - Gezien het grote succes van de boottocht vorig jaar organiseert het Rode Kruis Aalsmeer
ook dit jaar een boottocht voor ouderen, mensen met een handicap en
chronisch zieken. Op vrijdag 20 juni zal er, in navolging van vorig jaar,
met een grote partyboot, die goed
toegankelijk is voor rolstoelen, een
tocht gemaakt worden over de Kagerplassen en het Braassemermeer.
De gasten kunnen ook dan weer genieten van de boottocht, maar ook
van koffie of thee met gebak en
het diner aan boord terwijl er op de
terug weg van een heerlijk drankje kan worden genoten. De boot
kan alleen uitvaren als er minimaal
80 gasten aan boord meevaren, zodat in ieder geval de kosten kunnen
worden gedekt. De kosten voor deze dag varen plus drankjes en een

goede warme maaltijd komen op 35
euro per persoon, waarvan het Rode Kruis een bedrag van 5 euro per
persoon voor haar rekening neemt
en het overige bedrag van 30 euro
per persoon voor rekening van de
gast zal zijn.
De mensen die gebonden zijn aan
een rolstoel worden met de rolstoelbus van het Rode Kruis van huis opgehaald.
Ook kunnen mensen die moeilijk lopen door vrijwilligers het Rode Kruis
van huis opgehaald en weer thuisgebracht worden. Aanmelden kan
bij Ineke Hoogeveen, tel. 328613 of
Suus Hartmann, tel. 880828. Graag
bij het aanmelden aangeven of men
van huis opgehaald wenst te worden. De aanmelding moet uiterlijk
maandag 26 mei aanstaande binnen zijn.

Zondag Solex toertocht
Kudelstaart - Aanstaande zondag
25 mei organiseren drie fanatieke
Solexfanaten uit Kudelstaart een Solex toertocht. Vertrek en eindpunt is
het dorpshuis aan de Kudelstaartseweg 239. Deelnemers kunnen vanaf 10.30 uur vertrekken. Inschrijven
kan vanaf 9.30 uur in de achterste
zaal van het dorpshuis.
Het inschrijfgeld bedraagt 6,00 euro en dit bedrag is inclusief koffie
met appelgebak voor aanvang van
de tocht. De tocht is ongeveer 75 à
80 kilometer lang, zonder stoplichten en de lunchstop is in Hazerswoude om plusminus 13.00 uur. Er

rijdt een volgauto mee voor eventuele panne onderweg. De organisatie heeft medewerking en sponsoring van solexclub Het Rolletje in
Akersloot, Wahlen & Jongkind uit
De Kwakel en de Supportersvereniging Kudelstaart.
Voor inlichtingen kan gebeld worden naar Frans van den Aardweg,
tel. 06-22808708, Jan van Oostwaard, tel. 06-29341875 of Jan
van der Schouw, tel. 06-16156069.
Naast deelnemers is uiteraard ook
publiek welkom om de solexen te
bewonderen en de deelnemers aan
de toertocht uit te zwaaien.
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Kom je buiten spelen?

Geslaagd jeugdtoernooi RKDES

Nationale straatspeeldag
in Graaf Willemlaan
Kudelstaart - Op woensdag 28 mei
aanstaande organiseert Stichting de
Binding de nationale straatspeeldag
in Kudelstaart.
De nationale straatspeeldag is een
initiatief van de Veilig Verkeer Nederland. Tijdens deze dag kunnen
in heel Nederland kinderen veilig
op straat spelen zonder rekening te
hoeven houden met het verkeer op
straat. Net zoals vorig 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. Mariëlle Buskermolen komt
gezellig dansen, de bibiliotheek gaat
knutselen en voorlezen. Maar ook
scoutinggroep TIFLO komt broodjes
bakken, en je kan je bij ’t Gilde laten schminken.
Er wordt een reuze schilderij gemaakt en er zijn diverse spelletjes om aan mee te doen. Ook kan

je mee doen aan een vuilniszakken
modeshow. De straatspeeldag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Vanaf 13.00
uur is een deel van de Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat afgesloten
voor verkeer.
Vrijwilligers gezocht!
Om deze dag mogelijk te maken is
er nog wel hulp nodig! Daarom is De
Binding op zoek naar mensen die
het leuk vinden om die dag vrijwillig te helpen! Het gaat om assistentie bij spelletjes en activiteiten. De
hulp is nodig tussen 13.00 en 17.00
uur. Lijkt het u/ jou leuk om te helpen tijdens deze middag?
Neem dan contact op met Kim Verschueren van Stichting de Binding. Dit kan via kim@debinding.nl.
Of bel van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 18.00 uur naar
0297-892091.

Introductietraining op 28 mei

Blauw Witte Welpen van
VVA komen eraan
Aalsmeer - De Blauw Witte Welpen
van VV Aalsmeer zijn een feit!
Naast de pupillencompetities wordt
er namelijk volgende seizoen 20082009 bij VV Aalsmeer begonnen met
minivoetbal voor de jongste jeugd.
Jongens en meisjes jonger dan 6
jaar mogen dan op zaterdag en/
of woensdag komen voetballen bij
de Blauwwitte Welpen of te wel de
jongste Blauwwitte Leeuwen van VV
Aalsmeer.
Op woensdagmiddag 28 mei wordt
er in samenwerking met de KNVB
een introductiemiddag georganiseerd. Alle jongens en meisjes in
de leeftijd van 4 en 5 jaar mogen
bij VV Aalsmeer deelnemen aan
deze introductietraining. De training zal worden gegeven door Peter Wittebol, jeugdcoördinator van
VV Aalsmeer en Sebastiaan Kleijberg van de KNVB. Samen met enkele andere jeugdtrainers zullen zij

de kinderen wegwijs maken op het
voetbalveld.
Deze training en volgend seizoen
het minivoetbal bij de Blauwwitte Welpen van VV Aalsmeer, welke
overigens gratis voor de deelnemers
is, heeft als doel om de kinderen op
speelse wijze kennis te laten maken
met het voetbalspel. Alles is er op
gericht dat de kinderen plezier hebben, dus niets moet!
De introductie training wordt gehouden op het voetbalcomplex van
VV Aalsmeer aan de Dreef en start
om 15.00 uur.
Vanaf 14.45 uur is iedereen welkom
en is er gelegenheid tot omkleden.
Ben jij al bekend met VV Aalsmeer
of kom je voor het eerst, een vriendje of vriendinnetje mag je ook meenemen. Voor de ouders/verzorgers
of de opa’s en oma’s is de kantine geopend voor een lekker bakkie koffie.

Tweede plaats voor Tim van der Linden uit Kudelstaart.

Judoka’s presteren goed
op toernooi in Almere
Kudelstaart - Op zaterdag 17 mei
hebben de wedstrijdjudoka’s van
Pijloo Sports deelgenomen aan het
sterke Open Almeerse judotoernooi
te Almere dat werd georganiseerd
in het pas geopende moderne topsportcentrum.
Het was tevens het eerste moment
dat de wedstrijdjudoka’s zich presenteerden in hun gloednieuwe
wedstrijdpak met een gepersonaliseerd rugembleem op de rug. De
supermooie sporthal en het gloednieuwe judopak konden wel eens
de ideale ingrediënten zijn voor successen. En succes was er opnieuw
voor de judoka’s van Pijloo Sports.
Trainer Freddy Pijloo zag zijn pupillen goed presteren: “Ik kijk niet alleen naar het resultaat maar ook
naar de persoonlijke ontwikkelingen. Op dit soort sterke toernooien kun je niet altijd winnen gezien
het sterkte deelnemersveld. En ik
ben blij om te zien dat mijn judo-

ka’s technisch goed staan te judoën,
veel variëren en durven aan te vallen met nieuwe technieken”. De jongere judoka’s presteerden dit keer
het beste. Justin Dobbelaar, Tim van
der Linden en Yassir Belmalha behaalden allen een tweede plaats in
hun gewichtsklasse. Yoni Pach ging
huiswaarts met een derde plaats.
De overige judoka’s stonden lekker
te judoën maar strandden allen net
voor de podium plaatsen. Over twee
weken staan de judoka’s van Pijloo
Sports alweer op het volgende judotoernooi en op zondag 1 juni geven
zij een demonstratie in Badhoevedorp tijdens het volleybal stratentoernooi, dat plaatsvindt op het terrein van de Kombij. Na de demonstratie is er een workshop waaraan
kinderen gratis kunnen deelnemen.
Wil je hier aan mee doen kom dan
op zondag 1 juni 2008 naar de Kombij om 10.30 uur. Voor overige info
kijk op www.pijloosports.nl.

X-Box voetbaltoernooi
voor jeugd in De Binding
Aalsmeer - Jongens en meisjes van
12 jaar tot 18 jaar kunnen zich opgeven voor een X- box 1 voetbaltoernooi in De Binding in de Zijdstraat. Stuur een mailtje naar brendan@debinding.nl met je naam
en leeftijd en je voorkeur van land
waarmee je wilt spelen.
De voorrondes duren vijf minuten per spel, de halve finale duurt
tien minuten en de finale duurt vijftien minuten. Uiteraard hoef je niet

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
17 mei vond op het RKDES terrein
aan de Wim Kandreef een voetbaltoernooi voor B-, C- en D- junio¬ren
plaats.
In totaal deden er 28 elftallen mee
aan dit toernooi. ’s Morgens waren
de D-junioren aan de beurt en vanaf 13.00 uur de B- en C-junioren.
Ondanks het natte en koude weer
was het opnieuw een zeer geslaagd
toernooi. De eindstanden in de diverse poules waren als volgt:
D-junioren poule 1:
1. Kickers ‘69 D1
5 punten
(doelsaldo 5-2)
2. RKDES D1
5 punten (2-1)
2. Hoofddorp D3
4 punten (3-3)
D-junioren poule 2:
1. Nieuwkoop D1 9 punten (14-2)
2. Altior D1
6 punten (10-4)
3. RKDES D2
3 punten (3-10)
D-junioren poule 3:
1. Altior D2
5 punten (4-1)
2. Hoofddorp D9
4 punten (5-4)
3. RKDES D3
4 punten (4-3)
C-junioren poule 1:
1. VVC C1
6 punten (4-1)
2. RKDES C1
6 punten (4-2)

C-junioren poule 2:
1. RKDES C2
7 punten (7-1)
2. AMVJ C1
6 punten (6-3)
B-junioren poule 1:
1. Aalsmeer B1
9 punten (6-1)
2.RKDES B2
6 punten (3-2)
B-junioren poule 2:
1. ROAC ’79 B1
7 punten (13-2)
2.Nieuwkoop B2
7 punten (6-3)
3. RKDES B2
3 punten (1-6)
Aanstaande zaterdag 24 mei van half
tien tot ongeveer twaalf uur organiseert RKDES nog het afsluitingstoernooi van de LEHA voor kinderen van 6 jaar. Als uw zoon of dochter ook graag bij RKDES wil gaan
voetballen, kom dan zaterdag gerust
even kijken. Als u meer informatie
wilt, zijn leden van de jeugdcommissie in de bestuurskamer aanwezig.
De toernooicommissie wil iedereen bedanken die op een positieve manier heeft meegewerkt om alle toernooien tot een succes te maken. Speciaal mogen de barploegen
wel eens genoemd worden waarvoor het soms flink aanpoten was.
Kees Spaargaren

Veel aanmeldingen
Deelnemersaantal vierde Junior
pramenrace nu al record!
Aalsmeer - Doordat het bestuur
van de Juniorrace dit jaar alle scholen en verenigingen in Aalsmeer,
Kudelstaart en Rijsenhout heeft uitgenodigd met een eigen team deel
te nemen aan de vierde Junior pramenrace stevent de Juniorrace af op
een nieuw deelnemers record. De
uitnodigingen zijn zeer enthousiast
ontvangen waardoor het op 21 juni
een veelbelovende gezellige drukke
pramenracedag gaat worden.
Naast de uitgenodigde scholen en
verenigingen wordt de organisatie ook overspoelt met aanmeldingen van nieuwe en bekende teams.
Maar er zal op zaterdag 14 juni eerst
gesport moeten worden voor het
startnummer.
Dit gebeurt, zoals ook andere jaren,
bij jachthaven Stenhuis aan het eind
van de buurt. Ook bij slecht weer zal
de sportdag doorgaan, omdat Stenhuis een leeg staande botenloods

beschikbaar heeft gesteld om de
sportactiviteiten uit te kunnen voeren.
Tevens zal foto de Boer weer van de
partij zijn, en worden de kinderen
uiteraard verwend met de nodige
versnaperingen.
Nieuw dit jaar is dat de sportdag te
volgen zal zijn via de webcam. Via
de website http://www.junior.pramenrace.nl/ kan worden ingelogd
om de deelnemende teams te volgen.
Is uw kind nog niet aangemeld via
de school of sportvereniging, of
gaat uw kind op 21 juni zijn-haar
verjaarspartijtje vieren? En lijkt het u
leuk om uw kind op 21 juni een onvergetelijke dag te bezorgen, meldt
u dan nu nog aan via het inschrijfformulier, wat te downloaden is op
de website of stuur een email naar
arnoud@pramenrace.nl Inschrijven
kan tot 8 juni!

Jeugdskeeleren groot succes!
Kudelstaart - De kop is eraf, de
eerste skeelerlessen zitten erop.
Ruim negentig kinderen tussen de
zes en twaalf jaar stonden dinsdag
13 mei op skeelers op de skeelerbaan aan de Wim Kandreef in Kudelstaart.
Onder leiding van ervaren schaatsers van de schaatstrainingsgroep
VZOD werd er voor elk niveau skeelertraining gegeven.
Met langs de kant vele enthousiaste ouders als toeschouwer, werden
de eerste rondjes weer afgelegd.
Sommigen kinderen stonden voor
de eerste maal op de schoenen met
wieltjes en moesten duidelijk nog
even wennen.
In de loop van het trainingsuur zag
je toch dat bijna alle nieuwelingen
de slag beter te pakken kregen. Bij

mee te spelen en kan je altijd komen aanmoedigen. Het toernooi is
op vrijdag 23 mei, begint om 20.00
uur en wordt gespeeld in De Binding aan de Zijdstraat 53.
Geef je snel op, want dan heb je voldoende keus uit de verschillende
teams. Daarna kan je alleen kiezen
uit de overgebleven teams. De bar
zal open zijn voor lekkere versnaperingen, maar er zal geen alcohol
verkocht worden.

de deelnemers die vorig jaar ook al
aanwezig waren, konden de trainers
bijna direct verder gaan waar ze vorig jaar geëindigd waren en ze dus
nieuwe oefeningen aanbieden.
Leuk was dat dit jaar niet alleen de
reguliere lessen weer begonnen
maar ook de les voor de kinderen
die zich via de JeugdSportPas hadden opgegeven.
Jonge kinderen krijgen op deze manier de kans om goed en veilig te leren skeeleren. De trainingen gaan
door tot en met dinsdag 16 september, met een korte onderbreking in
de zomervakantie. Kijk voor de precieze trainingsdata /foto’s op: www.
stg.vzod.nl . Voor informatie over de
skeelertraining /aanmelden kunt U
terecht bij: Eline van der Zwaard, tel
322487.

RKAV F6 toch voorjaarskampioen

Laatste lesdag ‘Westplas’
Aalsmeer - Een terugkerend ritueel
op middelbare scholen is de jaarlijkse viering van de laatste lesdag. Op
de Westplas vond dit vrijdag 16 mei
jl. plaats.
Dit jaar hadden de leerlingen op
donderdagavond een grote tent op
het grasveld achter de school geplaatst om daar de avond met zijn
allen gezellig door te brengen. De
omwonenden en de politie hadden
ze keurig via een briefje ingelicht
over hun plannen.

Op vrijdagochtend verscheen een
opblaasbare zeepstormbaan op het
veld. Dat beloofde nattigheid! Die
kwam ook uit de lucht vallen, helaas. Dat weerhield de aanwezigen
er niet van om onder luide aanmoedigingen de stormbaan te nemen.
Nat werden ze toch wel.
Ook leerlingen uit de andere klassen
namen deel aan dit natte spektakel.
Om een uur of twaalf werd het stil
op school. De examenstunt zat erop.
Nu alleen nog examen doen…

Aalsmeer - Dit jaar speelde RKAV
F6 voor het eerst in de competitie
en dan meteen kampioen worden.
Een mooier begin van je voetbalcarrière kan je je niet voorstellen, maar
de jongens (en meisje) van RKAV
F6 hebben het toch voor elkaar gebokst.
Werd er in de eerste wedstrijd van
dit seizoen nog verloren, dit werd
in de wedstrijden hierna meer dan
goed gemaakt. Via drie keer een gelijk spel en zes maal winst kon de
kampioensschaal der 5e klasse dit
jaar naar Rkav gehaald worden.
In het begin waren ze nog wat onwennig op het hele grote veld, maar
na mate het seizoen vorderde zag je
ze als team geweldig groeien, vooral in de verdediging werd er beter
gevoetbald en ook het scoren ging
ze steeds gemakkelijker af wat ze
dan ook een doelsaldo van 40 voor
en maar 13 tegen opleverde.
In de laatste wedstrijd moest op
3 mei de beslissing vallen tegen
de koploper AG B. Helaas door
vakantie`s miste RKAV F6 enkele spelers, zodat ze een beroep
moesten doen op een viertal invallers, Roy, Maurice, Quinsy,en Stijn.
Gespannen bekkies voor de wedstrijd en de vraag of AGB wel zou
komen opdagen, maar ze kwamen
zij het een half uur te laat, dit had
echter geen invloed op het spel van
RKAV F6. Via een vloeiende com-

binatie wist Berend de eerste goal
via een mooi geplaatst schot te scoren. Door een doelpunt van Brandon
en Coen stond RKAV F6 binnen 15
minuten met een comfortabele 3-0
voor. Roy wist met een mooie goal
de 4-0 erin te schieten en toen was
de goede verdediging van RKAV F6
even in de war wist AGB de rust
stand te bepalen op 4-1.
Na de limo pauze wist Quincy met
een mooie rush de 5-1 binnen te
prikken, maar toen was de concentratie bij RKAV F6 even ver te zoeken en kwamen de bezoekers nog
terug tot 5-3. Echter het was Brandon die met twee mooie treffers de
eindstand op 7-3 wist te brengen en
daarmee het kampioenschap wist
binnen te halen.
Berend, Coen, Jim, Mitsy, Douwe, Bram, Malou, Tobias en Brandon zijn de spelers en speelster van
RKAV F6 die samen met de coaches Jos Lips en Ronald Stevens het
kampioenschap hebben binnengehaald.
Omdat op zaterdag 3 mei jl. het
team niet compleet was, werd het
kampioensfeestje uitgesteld tot zaterdag 17 mei jl. Na het spelen van
het toernooi werd RKAV F6 in de
bloemen en op de foto gezet. Op de
disco van zatedag 24 mei aanstaande worden ze samen met de andere kampioenen,RKAV E1 en F2, nogmaals in het zonnetje gezet.

Trampoline instuif voor jeugd
Aalsmeer - De productgroep trampolinespringen van sv Omnia 2000
organiseert, evenals voorgaande jaren, een open springinstuif. Deze
wordt gehouden op zaterdag 24 mei
van 9.30 tot 11.30 uur in sporthal de
Proosdijhal te Kudelstaart.
De instuif staat onder leiding van
Rien de Ruiter. Dit is een unieke ge-

legenheid voor kinderen die eens op
een echte grote wedstrijd-trampoline willen springen. De toegang is
gratis en bedoeld voor de jeugd die
nog nooit op een trampoline heeft
gesprongen.
Ben je 6 jaar of ouder, dan ben je
van harte welkom! Er wordt op sokken gesprongen!
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Zeilevenement voor jeugd

Combi Amsterdam dit
weekend in Aalsmeer
Aalsmeer - Het jaarlijkse zeilevenement voor de jeugd wordt dit jaar
in Aalsmeer gehouden op 24 en
25 mei. De organisatie is, zoals altijd, in handen van de watersportverenigingen De Nieuwe Meer en
Aalsmeer, beide gevestigd aan de
Kleine Poel in Aalsmeer. Zaterdag
is er in de haven van de watersport
verenging Aalsmeer om 10.00 uur
een palaver en de eerste start is gepland om 11.00 uur. De zeilwedstrijden staan open voor de zeilers in de
Optimistenklasse A, B en C , alsmede de Splash A en B. De beginners
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varen op de Kleine Poel, de gevorderden op de Grote Poel. Er is tevens inschrijving voor de Flash-klasse, dat is de Splash met een vergoot grootzeil en de nieuwe O’pen
Bic Klasse. Ook de RS Feva klasse
is vertegenwoordigd. Per dag zijn
er drie of vier starts gepland, dit afhankelijk van de weersomstandigheden. Op de wal is er een groot
gebeuren, waaronder een grill buffet en een unieke bingo met nautische prijzen. Meer informatie via
www.combiamsterdam.nl en www.
wvaalsmeer.nl.

Groep zeven van De Brug
ontdekt Amsterdam
Aalsmeer - Vorige week zijn de
kinderen van groep zeven van basisschool de Brug op excursie naar
het Amsterdams Historisch museum geweest. Dit schooljaar hebben
zij van alles over de gouden eeuw
en het VOC verleden van Nederland
tijdens hun geschiedenis lessen geleerd. Het bezoek was daarom een

Aalsmeer - Zondag 20 mei stond er
na twee weken rust weer een wedstrijd op het schema voor de jongens B2 van FIQAS Aalsmeer. Deze
wedstrijd moest worden gespeeld
bij S.D.S´99. Remco deed deze week
mee zodat er toch een team stond,
want door de afwezigheid van Jan,
Coen, Michael en Thomas zou het
team anders spelers te kort komen.
Voor de wedstrijd zei Kees de jongens gewoon geconcentreerd te
blijven aangezien. Er kon namelijk niet gewisseld worden omdat
er maar zeven spelers waren. Toch
begon de wedstrijd wat ongeconcentreerd en hierdoor kon S.D.S
makkelijk bij blijven en af en toe
een voorsprong van één punt nemen. Maar vlak voor rust schakelden de jongens van FIQAS toch een
tandje bij en gingen snelle aanvallen spelen, breaks gooien en sterk

verdedigen. Na rust raakte S.D.S
hierdoor misschien wat geïrriteerd,
maar Aalsmeer bleef het goede spel
vasthouden en Ruben stond sterk
te keepen. Zo kon FIQAS Aalsmeer
de voorsprong steeds verder uitbouwen.
De aanvallen van S.D.S’99 werden
trager waardoor verdedigen soms
toch wat lastig werd, want de jongens gingen meer 1-op-1 verdedigen. S.D.S kon daar wat voordeel
uithalen door een paar doelpunten
te maken maar dat maakte voor de
uitslag niets meer uit. Einduitslag:
35-23 in het voordeel van FIQAS
B2. Aankomende zondag staat de
laatste wedstrijd van dit buitenseizoen gepland, en als de B2 die wint
worden ze gedeeld kampioen met
de B1 van Lotus. Deze wedstrijd is
om 11.30 uur bij de Bloemhof aan
de Hornweg.

herkenning en bevestiging voor ze.
Ze leerden ook over het Amsterdam
uit die tijd en zagen hoe de stad er
toen uit zag en hoe men leefde. Vervolgens zijn ze met een gids Amsterdam ingegaan en zagen wat er
nog over is uit die tijd en dat bleek
nog best veel te zijn! Het was een
leerzame en ook hele leuke dag.

Nieuwe sponsor RKDES D1
Kudelstaart - De meisje van RKDES D1 hebben een nieuwe shirtsponsor. In shirts met logo’s van P.
Hoekwater B.V. en www.lampenweb.nl vertonen de meiden wekelijks hun handbal kunsten. En het
gaat ze werkelijk heel goed af in
hun nieuwe kleding. Ongeslagen

staan ze in de buiten competitie bovenaan. Onder leiding van Franka
van Bemmelen en Maartje Sparnaaij
wordt er wekelijks getraind om het
kampioenschap veilig te stellen. Een
geweldige prestatie. Het mag duidelijk zijn dat de sponsors bijzonder
trots zijn op deze team presstatie.

Meisjesvoetbal bij VV Aalsmeer

Demo-lessen bij de Hint
Aalsmeer - Kunstencentrum de
Hint houdt in de week van 26 tot 30
mei demonstratielessen. Voor wie
altijd al een instrument wilde spelen
kan daar een kijkje in de keuken van
de Hint krijgen. Dat maakt de keuze voor een van de muzieklessen,
die na de zomer weer starten, wat
gemakkelijker. De demonstratieles-

sen worden in Uithoorn, Mijdrecht
en Vinkeveen gegeven. Door de beperkte ruimte in de lokalen verzoekt
De Hint belangstellenden zich aan
te melden voor de demonstratielessen. Demonstratielessen worden
gegeven voor de algemene, muzikale oriëntatiecursus en voor de instrumenten viool, blok

In volle gang bij VVA aan Dreef

Schoolvoetbaltoernooi met
zo’n 1100 deelnemers!
Aalsmeer - Deze week vindt
het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats bij Voetbal Vereniging
Aalsmeer aan de Dreef. De gehele week zijn er tussen 18.00 en circa 20.15 uur wedstrijden, waarbij de
plaatselijke tien scholen strijden om
de hoogste eer. Natuurlijk is de ene
school groter dan de andere, maar
dat hoeft dan niet te betekenen dat
deze school dan ook beter is. Afgelopen maandag is begonnen met de
kleinste jongens van groep 5 en 6,
evenals met de oudste meisjes van
groep 7 en 8. Dinsdagavond speelde
de oudste jongens van groep 7 en 8.
Ook de jongste meisjes van groep 5
en 6. Mede dankzij het weer en de
goede strakke organisatie verloopt
het toernooi prima. Veel enthousiaste (groot-) ouders langs de lijnen.
Ook zijn er de vriendjes en vriendinnen aanwezig. Aan het toernooi nemen zo’n 1100 kinderen deel, verdeeld over ruim 230 teams. Gisteren, woensdag 21 mei, is vanaf 13.00
uur het mini toernooi gestart voor

de jongens en meisjes van groep 4.
’s Avonds is het toernooi voortgezet
met dezelfde groepen van maandag.
Op donderdag 22 mei is dan weer
de groep van dinsdag aan de beurt.
Vrijdagavond is de finale avond.
Dit jaar is er door burgemeester Pieter Litjens, voor het eerst ook een
Fairplay-cup beschikbaar gesteld.
Op vrijdagavond zal deze aan de
school beschikbaar gesteld worden
waarvan de scheidsrechters met elkaar bepalen wie hiervoor in aanmerking komt.
VVA nodigt eenieder uit naar het
sportcomplex aan de Dreef te komen en mee te genieten van al deze talentjes die met zeer veel energie en inspanning strijd leveren voor
de beste plek.
Kunt u niet komen, dan kunt u het
toernooi toch volgen via de website
die daarvoor opgezet is. Veel foto’s
zijn er inmiddels gemaakt. U kunt
ook eigen foto’s in zenden. U leest
er meer over op de website van http://www.schoolvoetbalaalsmeer.nl.

Aalsmeerder karter Kay wint
internationale wedstrijd
Aalsmeer - De uit Aalsmeer afkomstige karter Kay van Kemenade, heeft in zijn eerste internationale
race in de Rotax Max Junior klasse
meteen goed van zich laten horen.
Afgelopen weekend was de tweede
editie van de BNL cup. Dit is een internationale kart competitie die op
zes wedstrijd dagen gereden wordt
in verschillende Europese landen.
Afgelopen weekend was de tweede editie in het Brabantse Berghem. Zaterdag was de eerste race
dag en voor van Kemenade was het
even wennen, veel Belgen, Duitsers,
Fransen en zelfs Engelsen stonden
op de startgrid. Maar van Kemenade voelde zich al snel als een vis in
het water, het regende en dat zijn
de weersomstandigheden waarin hij
zich opper best voelt. Met een tweede tijd in de kwalificatie was dit een
redelijk goed begin voor een spannend weekend. In de eerste manche moest van Kemenade van een
tweede plaatst vertrekken, maar dat
deerde hem niet, hij kent het circuit
van Berghem als zijn eigen broekzak en na vier ronden achter Mitch
Goyvaerts aangereden te hebben vond van Kemenade het welletjes en haalde hij de leider in de
wedstrijd in en had de leiding van
de wedstrijd in handen. De tweede
race leek een droge race te worden,
echter 10 minuten voor de start begon het wederom te regenen en de
regenbanden werden er weer onder
geschroefd. Van Kemenade mocht
nu vanaf pole vertrekken, achter
hem werd flink gestreden echter de
positie van Van Kemenade kwam
niet meer in gevaar en hij finishte
met ruim 5 seconden voorsprong op
de uit België afkomstige Dylan Lahaye. Zondag was een mooie stralende dag en voor van Kemenade
was het, als uistekende regenrijder,
een zware opgave om zijn leiding in
het dagklassement te kunnen behouden.
Voor de tweede racedag moest er
om de startpositie te bepalen wederom een kwalificatie gereden
worden. Hier gebeurde iets wat
zelden of nooit voorkomt, namelijk
twee rijders met tot op een duizendste van een seconde exact de zelf-

de tijd. Door loting werd bepaald
dat de andere rijder pole position
kreeg en van Kemenade moest wederom vanuit de tweede positie vertrekken. Hij vond dit niet erg wat na
de start komt er redelijk snel een
tweede bocht en die is meestal in
het voordeel van de man in op de
tweede startplaats, echter nu niet
en van Kemenade moest genoegen neen met een tweede positie.
Na twee ronden vond er het nodige
trek en duw werk plaats en van Kemenade verloor twee plaatsten, Hij
vocht zich in de twee volgende rondes uistekend terug naar een derde positie. In de vijfde ronde kreeg
van Kemenade links achter een flinke duw en tolde met zo’n 90 kilometer per uur om zijn as van de baan.
Gelukkig kwam hij nergens tegen
aan en kon zijn races vanaf de elfde
plaats weer oppakken. Het was een
wedstrijd tegen zich zelf, hij had nog
maar 9 ronden te gaan om weer aan
te kunnen sluiten bij de kopgroep.
Door de snelste ronde tijd neer te
zetten lukte dit hem dit deels want
hij kwam binnen op de negende
plaats. Voor de laatste manche gierde de adrenaline door het lichaam
van Van Kemenade, hij was gebeten op de overwinning want het was
mogelijk. Hij had telkens de snelste
tijd neer gezet, dus het kon. Ook zijn
monteur Paul Konings van het Kombikart racingteam was er overtuigd
van dat het kon. Na een spectaculaire start waar van Kemenade van
plaats negen na de tweede bocht
op plaats vijf zat begon wederom
het gevecht bij snelheden die ruim
boven de 100 kilometer per uur lagen. Na 6 ronden wist van Kemenade de tweede positie te bereiken en in de tiende ronde nam hij
de leiding in de wedstrijd over van
de uit België afkomstige Mitch Goyvaerts. Een weekend met totaal drie
manche overwinningen en een negende plaats gaf voldoende punten om eerste te worden in het algemeen dagklassement. Over drie
weken moet van Kemenade wederom aan de bak, want dan wordt er
gestreden om het Nederlands Kampioensschap op het circuit Landsart
te Eindhoven.

Aalsmeer - Als je naar het voetballen kijkt, lijkt het dat veel jongens
erop uit gekeken zijn. Meisjes daarentegen vinden voetbal steeds leuker. Kijk maar naar het minivoetbal
toernooi deze week bij Voetbal Vereniging Aalsmeer. Dit jaar doen er
al 55 meisjes teams mee, tegenover
69 jongens teams. Deze tendens
ziet VVA ook als vereniging. Daarom worden meisjes vanaf 9 à 10
jaar tot 15 à 16 jaar uitgenodigd om
mee te doen aan het meisjesvoetbal bij VVAalsmeer. Heb je interesse,
of wil je eerst meer weten over het
meisjesvoetbal? Kijk dan eens op de

website. http://www.vvaalsmeer.nl.
Je kunt je ook deze week laten informeren door de vele vrijwilligers
die rond lopen op het voetbal terrein
van VVAalsmeer of in de bestuurskamer aanwezig zijn.
Neem contact op en hoor hoe je
lid kunt worden of kunt gaan meetrainen in het komende seizoen. De
eerste meisjes hebben zich al aangemeld. Wees er snel bij, want als
de groep vol is, dan is die vol. Kom
ook kijken en kennismaken op de
afsluitdag van het seizoen op zaterdag 24 mei rond de klok van 16.00
uur. Je bent van harte welkom.

Jarige Hornmeer trakteert op
gratis jeugddisco in Bon Ami
Aalsmeer - Vrijdag 23 mei wordt
er weer een disco georganiseerd
voor de jeugd vanaf 12 tot en met
15 jaar in discotheek club Bon Ami.
De welbekende jeugddisco wordt
mede georganiseerd door Wijkraad Hornmeer vanwege hun 40 jarig bestaan. Het jubileum wordt onder andere gevierd met gratis entree voor iedereen die woonachtig
is in de Hornmeer. Wie het strookje
van de in de wijk verstuurde flyer inlevert, krijgt ook nog eens twee gratis consumptiebonnen van de wijkraad. Het strookje van de flyer dien

je voor vrijdag 23 mei ingeleverd te
hebben op de Roerdomplaan 46 of
48. Heb je zin in een gratis swingende disco-avond? Kom dan vrijdag 23
mei naar discotheek Bon Ami in de
Hornmeer.
De aanvang is 20.00 uur en de avond
zal om 23.00 afgelopen zijn.
Je kunt tot 21.00 uur naar binnen
komen. Er wordt binnen niet gerookt en er wordt geen alcohol geschonken. Tevens dien je een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen.
Voor meer informatie kun je terecht
op de website: www.bonami.nl

Open huis bij swimsuit-lessen
in de Waterlelie
Aalsmeer - Naast de reguliere
groepslessen en privé-lessen van
zwembad De Waterlelie wordt sinds
twee jaar ook gezwommen met behulp van een speciaal zwempakje,
de Swimsuit-lessen. Bewegingsvrijheid en vooral veiligheid zijn dé centrale begrippen binnen de Swimsuit-lesmethode, die afkomstig is uit
Australië. Het is een hulpmiddel om
kinderen op een zelfverzekerde, veilige en prettige manier in aanraking
te laten komen met het water. De
kinderen zwemmen met behulp van
een speciaal zwempakje, dat is gevuld met flexibel schuimrubber. Het
pakje zorgt ervoor dat een kind blijft
drijven in het water. Het zwempakje is verkrijgbaar voor verschillende lengtes en gewichten. De kinderen die zwemmen met dit zwempakje aan krijgen vanaf de eerste minuut zwemles in diep water. Samen
met de begeleidende zwemonderwijzer worden de eerste stapjes op

weg naar het zwemdiploma gezet.
In zwembad De Waterlelie zijn nu
zeven groepen volgens deze nieuwe zwemmethode aan het werk. Zij
krijgen een keer per week 45 minuten of een uur les op verschillende
dagen in de week in een groep van
maximaal 8 kinderen. Met ingang
van het nieuwe seizoen worden deze lesgroepen uitgebreid. Voor alle ouders en kinderen die eens een
kijkje willen komen nemen bij deze nieuwe manier van zwemles,
wordt op woensdag 28 mei open
huis gegeven bij de lessen tussen
12.45 tot 15.45 uur. Er worden op
deze middag diverse lessen gegeven van 60 minuten. Martijn Mastenbroek en Marjorie Meijer, Hoofden Zwemzaken van ESA BV zijn
dan in de zwemzaal aanwezig om
tekst en uitleg te geven over deze
nieuwe zwemlesmethode. Meer info: www.esa-aalsmeer.nl of bell met
0297-322022.
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Fietsen door groene hart
tijdens Dorpentocht

Van boer
tot vreugd
Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 2008
vijftien jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten,
de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Schapen doen jasje uit
Aalsmeer - Als de dagen beginnen te lengen en de zon steeds warmer wordt, is het tijd voor ons om
de winterkleren de kast uit te gooien en de zomerkleren uit de mottenballen te halen. Voor de schapen geldt in zekere zin hetzelfde, alleen hebben zij daar onze hulp bij
nodig. Zelfs ons Kameroenschaap
Otje, een schapenras dat onder de
“haarschapen” valt; zij heeft een harige vacht die in het voorjaar begint
uit te vallen en niet geschoren hoeft
te worden. Met een grove kam kammen we haar flink en helpen haar op
die manier van het overtollige haar
af. Er moet bij gezegd worden, dat
de kauwen ook een handje helpen;
de haren die zij uit de vacht trekken gebruiken ze als bekleding voor
hun nest. Heel makkelijk voor ons
en lekker voor haar, want ze staat te
genieten van dat gekriebel op haar
rug. Ieder jaar is het een terugkerend ritueel om eind april, begin mei
een datum te prikken (meestal op
een woensdagmiddag) waarop we
de dames en een enkele heer van de
warme vacht ontdoen. De messen
van de veetondeuse zijn geslepen
en dan is het een kwestie van scheren maar. Het scheren is nog best
een flinke klus: je moet het schaap
op de kont zetten en tegenhouden,
de huid strak trekken en dan met de
tondeuse manoeuvreren van de kop
af naar de achterkant toe. De tondeuse weegt een kilo of twee en zeker als je het scheren niet vaak doet
weegt het ding na een kwartier als
lood en ook de rug, armen en benen
laten zich voelen. Daarnaast is er altijd een kans dat je een stukje vel
van het schaap meeneemt. Dat kan
echter geen kwaad: het wolvet in de
vacht werkt ontsmettend, wondjes
trekken snel dicht en genezen vlot.
Niet voor niets wordt wolvet gebruikt in medicinale zalf voor menselijk gebruik. Een aantal jaar terug
liepen er op de kinderboerderij twee
Angorageiten, geit Gowina en bok
Silver. Dit ras heeft een lange, witte en krullende vacht en het haar
is heel zacht. Hierdoor kan het snel
vervilten én de dieren zijn, door de
dichte structuur van de vacht, ge-

voelig voor luizen. Om te voorkomen
dat de Angora’s vacht- en huidproblemen krijgen moeten zij minimaal
twee keer per jaar geschoren worden. Jammer genoeg zit dit geitenras nogal ruim in het vel, waardoor
het mes van de tondeuse soms geen
stukje, maar een reepje vel mee
neemt. Dat is me paar keer overkomen en het heeft mij doen besluiten
naar de schaar te grijpen. Met een
speciale, zelfslijpende schaar knip
je dan de vacht; het is eigenlijk zoals
men het vroeger deed, in de tijd dat
er nog geen elektra was. Het werken met de schaar geeft me het idee
dat ik meer controle over het werk
heb, en ik durf beter in de buurt van
ogen, oren en klok en hamerspel te
komen. En zonder liegen: ik ben met
de schaar net zo snel als mijn collega met de tondeuse.
Op zaterdag 18 mei j.l. ging de kinderboerderij Down under met als
thema Australië. Rondom het schapenscheren waren allerlei activiteiten in de vorm van spelletjes, er waren verschillende kraampjes, een
poppenkast, een didgeree-doo speler liet het geluid van een echte
Aboriginal instrument horen en ook
werd de nieuwe bijenstal officieel
geopend door de burgemeester. Tijdens het scheren hebben we beide
manieren laten zien, met de tondeuse en met de schaar. Onder het werk
werd er uitleg gegeven over waarom
schapen geschoren worden, waar je
op moet letten tijdens het scheren,
hoe je een schaap rustig kunt houden (als ze op hun zij op de grond
liggen klem je de onderste voorpoot
tussen je knieholte) en ook het verschil tussen een vrouw (ooi) en een
man (ram) kwam aan de orde. Een
ram heeft een plasser en een portemonnee met wat geld voor een ijsje. Je staat er niet bij stil hoe kinderen dit soort uitleg opvangen. Nadat de ram geschoren was kwam
een erg bezorgd jongetje vragen of
het schaap toch echt wel zijn portemonnee had meegenomen. Voor de
zekerheid is hij het nog even gaan
checken in de wei…
Monique van der Linden

Collecte epilepsiebestrijding
start deze maandag!
Aalsmeer - In de week van maandag 26 tot en met zaterdag 31 mei
gaan 30.000 vrijwilligers op pad om
huis-aan-huis te collecteren voor
het Nationaal Epilepsie Fonds. Het
thema van de nationale collecteweek is: Aanvallen.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten,
het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie
en individuele hulp.
Het thema ‘Aanvallen’ geeft kernachtig aan waar mensen met epilepsie last van kunnen hebben.
Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen, die zich uit
in aanvallen.
Met voetbaltrainer Erwin Koeman
als ambassadeur en het Europees
Kampioenschap Voetbal in het vooruitzicht legt het Nationaal Epilepsie Fonds de link van een ‘sportieve
aanval’ naar epileptische aanvallen.
De collectecampagne is een oproep
om mensen met epilepsie te steunen. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig en het Nationaal
Epilepsie Fonds krijgt geen subsidie

van de overheid.
Er is geld nodig voor onderzoek: hoe
epilepsie ontstaat, is nog steeds niet
bekend. Maar zeker ook voor voorlichting: 1 op de 150 mensen heeft
epilepsie maar ondertussen weten
veel mensen niets over deze aandoening.
Naast onderzoek en voorlichting
ziet het Nationaal Epilepsie Fonds
het als haar taak om vakanties voor
mensen met epilepsie te organiseren. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mogelijkheid
om op vakantie te gaan. Het epilepsiefonds financiert daarnaast nog
enkele projecten in ontwikkelingslanden.
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op veel terreinen. Om dit te kunnen blijven
doen, is geld nodig. Daarom komen
de collectanten in de week van 26
mei om een vrijwillige bijdrage aan
de deur.
Voor meer informatie over de collecte kan contact opgenomen worden
met de contactpersoon van het Nationaal Epilepsie Fonds, Ria Verhoef,
tel. 0297-340700.

Rechts mevrouw Tsjimmie Veenstra van De Schakel en voorzitter Klaas Keessen van Postzegelvereniging Aalsmeer. Foto: Joop Eveleens.

Postzegelvereniging bedankt
Tsjimmie van De Schakel
Aalsmeer - In de maand mei moest
Postzegelvereniging Aalsmeer het
gaan beleven, de laatste verenigingsavond en de andere activiteiten in het zo vertrouwde gebouw
De Schakel. Afscheid nemen na
negentien seizoenen van het vertrouwde gebouw, de Cyclamenstraat en van beheerster Tsjimmie
Veenstra. Negentien jaren was zij
gastvrouw, tijdens vele verenigingsavonden, tijdens vele ruilbeurzen,
vele jeugdavonden, tientallen vergaderingen en zelfs drie tentoonstellingen. Tsjimmie had wat te stellen met de leden van de Postzegelverenging door de jaren heen, maar,
ze kon veel hebben. Met de gekste
ideeën kwamen bestuursleden vaak
bij haar aan en zij wist het dan tot
een voor alle partijen aanvaardbaar
iets te maken. Tijdens de verenigingavond van Postzegelvereniging
Aalsmeer op maandag 5 mei jl. is
Tsjimmie eens extra in het zonnetje
gezet en uitvoerig door iedereen bedankt. Naast een schitterend boeket bloemen ontving zij namens de
leden en het bestuur een heel spe-

ciaal cadeau. Voor Tsjimmie Veenstra was bij de Koninklijke T.N.T.
Post een speciale postzegel aangemaakt met haar beeltenis erop. Zo
bestaan er vanaf nu, naast postzegels van Koningin Beatrix, Willem
Drees en Frans Bauer, ook postzegels van Tsjimmie Veenstra. Uit aller naam dankte de voorzitter bij het
overhandigen van het cadeau haar
voor de gastvrijheid tijdens 171 verenigingsavonden, 154 ruilbeurzen,
117 Zegelkids-avonden, 3 tentoonstellingen en tijdens tientallen vergaderingen.
“We zullen Tsjimmie en de gezellige
Schakel gaan missen”, aldus voorzitter Klaas Keessen.
Door het sluiten van gebouw De
Schakel zullen alle verenigingsactiviteiten van Postzegelvereniging
Aalsmeer gaan verhuizen. Vanaf de
eerste verenigingsavond op maandag 1 september zullen alle activiteiten gaan plaats vinden in ’t Parochiehuis in de Gerberastraat . Informatie hierover kunt u verkrijgen via;
Postzegelvereniging Aalsmeer, Postbus 249, 1430AE Aalsmeer.

Kalender Kudelstaartse
kunstenaar voor Nepal
Aalsmeer - De Kudelstaartse kunstenares Engelien van der Weijden
heeft een verjaardagskalender ontworpen, met als thema de indrukwekkende natuur en cultuur van
Nepal. De kalender, die in een gelimiteerde oplage is gedrukt, is exclusief te verkrijgen op de Kunstroute in Kudelstaart op 23 en 24 mei en
enkele verkoopadressen. Per verkochte kalender gaat eenderde van
de opbrengst naar kindertehuis Ketaaketighar Nepaalmaa in Sauraha, Nepal (www.ketaaketighar.org).
Sinds enkele jaren heeft Engelien
een warme vriendschap met Nepal,
en in het bijzonder met het kindertehuis. Zij steunde dit mooie initiatief al via eerdere Aalsmeerse benefietconcerten in N201. In november 2007 is ze zelf naar Nepal afgereisd om met eigen ogen de kinderen en hun cultuur te leren kennen. Die hebben, net als het Himalayagebergte, een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. En dit stelde haar in staat de bijzondere schilderijen te maken die nu op deze kalender staan afgebeeld. De ‘Happy Birthday Calendar’ zit in een bijpassende enveloppe waardoor deze
heel eenvoudig als cadeautje of relatiegeschenk gegeven kan worden.
Maar als je van sprekende, kleurrijke kunst houdt, overweeg dan ook
om hem aan jezelf cadeau te doen
en hiermee tegelijkertijd de hartendiefjes van Sauraha meer toekomst
te geven. De kalender is verkrijgbaar bij fotografie Gerard Eijsbouts
in de Zijdstraat, galerie Coq Scheltens in de Chrysantenstraat, Compaenen de Oogst in de Ophelialaan
en in Kudelstaart bij slijterij Gall &
Gall. Op de Kudelstaartse Kunstrou-

te op 23 en 24 mei wordt de kalender gepresenteerd. Zolang de voorraad strekt is de kalender ook te bestellen per e-mail. Mail hiervoor Engelien op: 51engelien@gmail.com

de ‘echte’ Dorpentocht en is speciaal bedoeld voor mensen die graag
de Dorpentocht willen fietsen, maar
voor wie de langere afstand toch
net even te veel is. Op elke controleen startplaats ontvangen de deelnemers een stempel met een letter
op een deelnemerskaart. De letters
vormen samen het codewoord van
de dag en dit woord heeft zoals altijd te maken met het goede doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar No
Kidding, het landelijke netwerk tegen kindermishandeling. In Nederland worden per jaar 80.000 kinderen mishandeld. Iedere week overlijdt er een kind aan de gevolgen
van dit geweld. No Kidding werkt
om alle Nederlanders hiervan bewust te maken. Want wanneer we
weten wat er speelt, kunnen we
samen kindermishandeling tegengaan. Ook een goede reden om deel
te nemen aan de Dorpentocht. Na
afloop van de fietstocht ontvangen
de deelnemers als herinnering en
bewijs van deelname en het bekende fraai uitgevoerde erelint. De kosten van deelname zijn 4 euro op de
dag van de tocht en 3 euro bij aanschaf van een deelnemerskaart in
de voorverkoop. In Aalsmeer zijn bij
de Bruna in de Zijdstraat deelnemerskaarten te koop. Startplaats in
Aalsmeer, voor zowel 35 als 55 kilometer, is camping Amsterdamse
Bos aan de Kleine Noorddijk, hoek
Schinkeldijkje. Er is voldoende parkeergelegenheid. Starten kan 1 juni
tussen 9.30 en 14.00 uur. De posten
sluiten om 18.00 uur. Meer informatie: www.dorpentocht.nl.

Inschrijven kan tot 3 juni

Doe mee aan beachvolleybal
kampioenschappen Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 7 juni wordt er weer de jaarlijkse Kudelstaartse Beachvolleybal Kampioenschappen gehouden. Dit jaarlijks
terugkerend evenement groeit ieder jaar in deelnemende teams en is
vorig jaar gewonnen door het team
van Veld2. Na een spannende finale was dit team uiteindelijk de beste
van alle andere twaalf deelnemende teams. Naast een prijs voor de
eerste plaats, kregen zij ook de bijbehorende wisselbeker die dit jaar
weer verdedigd moet worden.
De deelnemende teams worden ingedeeld in poules, waarvan uiteindelijk de sterkste teams overblijven voor kruisfinales, halve finales
en finales. De eerste ronde zal rond

14.00 uur aanvangen en de finale zal
rond 20.00 uur gespeeld gaan worden.
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams dit jaar, wordt er besloten of er gespeeld wordt op twee
of drie velden tijdens de Beachvolleybal Kampioenschappen. De inschrijving voor de teams is gestart
en sluit op uiterlijk op 3 juni. Inschrijven kan door een mailtje te
sturen naar beach.kudelstaart@
gmail.com.
Een team bestaat uit minimaal zes
deelnemers, waaronder één dame.
Ook in het veld zal minimaal één dame per wedstrijd moeten staan. De
inschrijfkosten bedragen 30 euro
per team van zes deelnemers.

Thema-avond alweer druk
in jeugdhonk Bon Ami

Kienen/kaarten
in de Hornmeer
Aalsmeer - Omdat de wijk De
Hornmeer en Buurtvereniging De
Hornmeer 40 jaar bestaan wordt
op donderdag 22 mei een grandioze kienavond gehouden. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.15 open. Op vrijdag 23 mei
gaan de klaverjassers strijden om
het kampioenschap van de Hornmeer. De kienavond en het klaverjassen zijn natuurlijk in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Levensechte brandoefening
in Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Vrijdagochtend 23
mei zal er van 8.00 tot 13.00 uur een
grote, levensechte brandoefening
in het OK-complex van Ziekenhuis
Amstelland plaatsvinden. Brandweer, bedrijfshulpverleners (BHVers), slachtoffers en een rookkanon
staan op scherp om een levensechte situatie na te bootsen. Bezoekers
worden bij de ingang geïnformeerd
over de nagebootste situatie in het
complex. Recente branden in ziekenhuizen zijn ook Ziekenhuis Amstelland niet ontgaan. Het ziekenhuisgebouw van Ziekenhuis Amstelland is brandveilig doordat het
in compartimenten met brandvertragende muren is verdeeld. Zeker

Aalsmeer - Na het uitbundige jubileumfeest van 2007, dat velen zich
ongetwijfeld nog zullen herinneren,
organiseert het stichtingsbestuur
op zondag 1 juni alweer de 31e editie van de inmiddels in heel Nederland bekende Dorpentocht; dé recreatieve fietstocht voor het gehele
gezin en de sportieve fietser. Ook dit
jaar kan gekozen worden uit twee
afstanden; 35 of 55 kilometer. Deze keuze hoeft pas gemaakt te worden bij de splitsing van de tocht.
Dus afhankelijk van bijvoorbeeld de
weersomstandigheden van de dag
kiest u op het allerlaatste moment
voor de traditionele afstand van 55
kilometer of de kortere afstand. Het
is aan u. Dit jaar zijn er zeven startplaatsen. Bij meerdere start- en/of
controleposten is het mogelijk om
iets te eten en/of te drinken of om
van een sanitaire voorzieningen gebruik te maken. In de routebeschrijving zijn deze plaatsen aangeduid.
De Dorpentocht staat bekend om
de goede organisatie en brengt de
deelnemers langs de meest schitterende plekken van de omgeving
van onder andere het Groene Hart
van Nederland. Laat u weer eens
verrassen door bijvoorbeeld de polder van Amstelveen, het immense
voetbalstadion Arena Amsterdam,
het uitbundige groen van Amsterdam Zuid Oost, het idyllische gebied
langs de riviertjes Gein, Winkel en
Oude Waver, het pittoreske Abcoude en Stokkelaarsbrug, waar de tijd
lijkt stilgestaan te hebben. De kortere tocht doet wat schoonheid en bijzonderheid betreft niet onder voor

sinds de nieuwbouw is de brandveiligheid van het gebouw aan de
Laan van de Helende Meesters geoptimaliseerd. Daarnaast worden
de bedrijfshulpverleners regelmatig
getraind om tijdens de eerste tien
minuten na de brandmelding eerste
hulp te verlenen. De aandacht is gericht op deze 10 minuten aangezien
daarna het commando wordt overgegeven aan de brandweer. Gezien
de regelmatige trainingen wordt er
van uitgegaan dat de oefening op
vrijdag goed zal verlopen. Doel van
de oefening is om te kijken óf en
waar nog verbeterpunten liggen op
het gebied van ontruiming, hulpverlening en samenwerking.

Aalsmeer - Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet is Jeugdhonk
Bon Ami iedere woensdag en donderdagavond geopend vanaf 19.00
tot 23.00 uur voor de jeugd van
Aalsmeer en omstreken.
De gemeente Aalsmeer, Stichting
Cardanus en Bon Ami wilden de
jeugd een veilige thuishaven gaan
bieden en dit blijkt een groot succes. V
eel jeugd uit Aalsmeer en omstreken komt trouw iedere week naar
het Jeugdhonk in de Hornmeer om
gewoon lekker te kletsen, een spelletje te spelen of mee te doen aan
speciale thema’s veelal zelf uitgekozen door de jeugd.
Afgelopen week is er een legale graffitiwedstrijd gehouden en
de winnaar mocht de Bus uit Ku-

delstaart bespuiten met zijn uitgekozen ontwerp.
Eind mei staat er weer iets leuk op
stapel met als afsluiting een Panna
toernooi met een heuse barbecue.
Veel jeugd zal hier waarschijnlijk weer aanwezig zijn, maar vinden donderdag 29 mei vast ook heel
spannend om naar het gemeentehuis te gaan.
De politiek uit Aalsmeer beslist deze avond namelijk of dit succesvolle
jongerenproject blijft voortbestaan.
Zo niet, dan zal dit een grote domper voor de jeugd en ouders uit
Aalsmeer en omstreken zijn. De
jeugd en de medewerkers van Bon
Ami wachten het wijze besluit van
de bestuurders met spanning af.
Voor meer informatie: www.bonami.nl.

Vogelbeurs in Aalsmeer
A a l s m e e r - Vo g e l v e r e n i g i n g
Aalsmeer en Omstreken organiseert
op zondag 25 mei een grootse vogelbeurs in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3.
De beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur en heeft een andere opstelling
waarbij de vele bezoekers gemakkelijker hun weg kunnen vinden. Iedere vogelliefhebber is welkom om
vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of om rond te kijken en vragen
te stellen over hun hobby betref-

fende vogels, voedsel en huisvesting. De entree bedraagt 50 eurocent voor iedereen die komt kijken
of kopen. Wie vogels wil verkopen,
betaalt 1,20 euro.
Handelaren zijn aanwezig (alleen op
uitnodiging) met diverse soorten vogels, zoals tropische vogels, kanarie’s en kromsnavels.
Er is ook een handelaar aanwezig
met diverse soorten voer, zoals zaden, zaadmengsels, meelwormen en
andere vogel benodigdheden.

10.000 Euro dankzij bazaar en
rad van avontuur Dorpskerk
Aalsmeer - Op 17 mei was ‘s avonds
een grote happening met het rad
van avontuur in de Dorpskerk. De
opkomst van oost, zuid en dorpelingen was groot. Dit bleek ook uit
het eindresultaat. Het totaalbedrag,
inclusief de verloting en sponsorloop is 10.000 euro geworden. Fantastisch! Daarvoor wil de organisatie
iedereen heel hartelijk bedanken en
ook alle sponsors en medewerkers

die hier aan hebben meegewerkt.
De winnende lotnummers zijn: 5904,
7166, 5369, 6808, 5736, 3728, 5252,
2833, 2611, 31, 6344, 4715, 4907,
2413, 362, 3810, 1197, 5259, 3457,
5833, 4365, 3192, 3261, 5354, 5619,
5286, 7489, 7463, 1765, 5124, 6923,
4238, 3617, 3366 en 6536.
De prijzen kunnen opgehaald worden bij Gerard v.d. Velden aan de Uiterweg 351, tel. 06-23309041.
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Reactie op uitspraken WVAC ‘knip’
Gemeente: “Groot deel inwoners
is niet afhankelijk van N201”
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst
op 23 april over het Aalsmeers Verkeer- en vervoerplan in het gemeentehuis heeft de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum (WVAC)
een notitie ingebracht over ‘de knip’
in de huidige N201 tussen de 1e
J.C. Mensinglaan en de Ophelialaan, waarover de Raad op 25 januari 2007 een besluit heeft genomen.
In de notitie van de winkeliers stellen zij dat de effecten van de knip
nooit goed zijn onderzocht en dat er
nooit een goed inspraaktraject heeft
plaatsgevonden. Zo stelt de WVAC
onder meer dat de knip enorme gevolgen heeft voor veel inwoners van
Aalsmeer die gebruik maken van de
huidige N201 gebruik om naar het
centrum te komen. De winkeliersvereniging verwacht dat deze mensen via de Kudelstaartseweg en de
Stommeerweg zullen gaan rijden en
dat de omliggende wegen, zoals de
Ophelialaan en de Hortensialaan,
helemaal dicht zullen slibben.
Volgens de gemeente is een belangrijk deel van de inwoners juist niet
afhankelijk van de huidige N201
om in het Dorp van Aalsmeer te komen. Als je de bereikbaarheid nu en
in de toekomst analyseert dan blijkt
dat mensen uit Oosteinde nu via de
Oosteinderweg of via de Aalsmeerderweg en Stommeerkade naar het
Dorp rijden. De Hornmeer rijdt grotendeels via de Stommerweg naar
het Dorp en vanuit Kudelstaart zijn
er drie routes waarvan de route over
de huidige N201 het langst en gezien de verkeerslichten niet de snelste route naar het Dorp is. Voor de
wijk Stommeer betekent de toekom-

Verhuizing padden en financiën
In 2007 heeft de Bovenlanden twee
percelen in de Rijsen en in Oost aan
de provincie ter beschikking gesteld
om een biotoop te creëren voor de
rugstreeppadden die moesten verhuizen vanwege de aanleg van de
nieuwe N201. Overigens bleek toen
actie werd ondernomen om de padden te verhuizen, ze al de benen
hadden genomen. In de nieuwe biotoop zijn overigens nog geen rugstreeppadden gesignaleerd. Ook in
2007 heeft de stichting meegedongen naar de Landschapsprijs van

Mooi Aalsmeer
Dorp

stige situatie een lichte verbetering
vanwege de Noordvork. De conclusie van de gemeente luidt dan ook
dat de bereikbaarheid van het Dorp
voor de inwoners van de gemeente per saldo niet verslechtert met de
verkeerstructuur zoals vastgelegd in
de Kadernota Verkeer- en vervoer.
Inspraak
Een ander belangrijk punt van de
winkeliers betreft de inspraak rondom de knip. De winkeliers stellen
dat er ‘ondanks alle eerdere zogenaamde inspraaktrajecten er op dit
punt totaal niet is geluisterd naar de
inbreng van de ondernemers en vele belangstellenden’. De gemeente stelt dat in het participatietraject
voor de kadernota vier verschillende
bijeenkomsten georganiseerd waarop iedereen in Aalsmeer zijn inbreng
en oordeel heeft kunnen geven. Op
16 oktober 2006 heeft de gemeente specifiek voor de ondernemers
in Aalsmeer een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de OVA en de
WVAC aanwezig waren. Bij de behandeling in het Beraad zijn nog vele vragen van de leden van de Raad
over specifieke zaken beantwoord
en heeft iedereen de gelegenheid
gehad (drie keer) om in te spreken.
Van dit inspreekrecht heeft de OVA
gebruik gemaakt. De WVAC kan dus
onmogelijk stellen dat er niet geluisterd is. Dat de leden van Raad een
andere belangenafweging maken
dan de ondernemers doet daar niets
aan af. De oplossing van de WVAC
om de beslissing over wel of geen
knip open te laten, wordt door de
gemeente niet overgenomen.

Jaarvergadering Bovenlanden
Aalsmeer - Op 27 mei houdt stichting de Bovenlanden haar algemene jaarvergadering. Deze begint om
20.00 uur en is in het kantoor op het
terrein van jachthaven Dragt aan de
Stommeerweg. Onder andere staat
een herbenoeming van bestuursleden op de agenda. Aftredend en
herkiesbaar zijn John Beintema namens MEP, mevrouw Janny Oosterloo namens de donateurs en de
heer M.J. Alderden namens de trekheesterwerkgroep. De stichting kijkt
terug op een inspannend 2007. Er
zijn diverse ‘zaken’ aangepakt, zoals het storten van bagger en planten van riet bij het reigersbos nabij Leimuiden en beheer- en onderhoudsklussen aan eigendommen.
Het bestuur heeft wel ondervonden
dat het beheer en onderhoud van de
(natuur)gebieden steeds meer door
professionals moet worden uitgevoerd vanwege het noodzakelijke
gebruik van speciale apparatuur.

Van de hak
op de tak

de provincie Noord-Holland met het
project in het Reigersbos. Samen
met acht andere organisaties was
de Bovenlanden genomineerd. Bij
de uiteindelijke jurering is de stichting niet in de prijzen vallen, maar
genomineerd worden uit totaal 78
inzendingen zegt wel het een en ander over het belang en de inzet van
het werk van de stichting. De behandeling van de jaarstukken wordt
besloten met de financiële perikelen. Uit het accountantsverslag is tot
uitdrukking gekomen dat de stichting de financiën op orde heeft en
de financiële positie van de Bovenlanden als gezond kan worden aangemerkt.
Lezing over ijsvogels
Na de pauze is er ontspanning in de
vorm van een lezing. IJsvogelspecialist en oud-bestuurslid Jelle Harder geeft een lezing over ijsvogels.
Harder vertoont een film over het
leven van ijsvogels langs de rivier
en vertelt hoe de vogels leven, hoe
hun broedgedrag is en onder andere over de verzorging van de jongen.
De vergadering wordt besloten met
het stellen van vragen en het naar
voren brengen van ideeën en wensen. Alvast een notitie waard: Op
vrijdag 15 augustus vindt de jaarlijkse boottocht voor donateurs plaats.
Het vertrek is om 18.30 uur vanaf
de tuin van het zorgcentrum in de
Kanaalstraat. Dit jaar gaat de tocht
richting de rietlanden bij Leimuiden.
Aanmelden kan al tijdens de jaarvergadering.

Burgemeester Pieter Litjens krijgt petitie aangeboden van ouders en buurtbewoners in Oost.

Ouders en buurtbewoners Aalsmeer-Oost in petitie

“Wij willen een jongerencentrum in onze wijk”
Aalsmeer - Ouders en buurtbewoners van jongeren uit Aalsmeer-Oost
hebben afgelopen donderdag 15
mei namens hun kinderen een petitie aangeboden aan het gemeentebestuur en een afvaardiging van de
jongeren had plaatsgenomen op de
publieke tribune om het belangrijke
moment bij te wonen. De tekst van
de petitie werd door één van de jongeren, Tim Troost, voorgelezen. “Wij
zijn ouders van jongeren uit Oost,
een leuke nette buurt in Aalsmeer.
Velen wonen hier al jaren en tot een
paar jaar geleden ging het goed.
We hadden een goed contact met
de buurtbewoners en onze kinderen
speelden vrolijk in de wijk.”
Geen plek meer
“Nu kunnen wij op sommige plekken in de wijk niet eens meer de
hond uitlaten zonder weggehoond
te worden. Wat is er gebeurd? Onze kinderen werden groot. Zij zijn de
wipkip en de schommel ontgroeid
en toch al op een leeftijd dat je zoekende bent naar je eigen plek en eigen identiteit en dan blijkt er geen
plek meer voor deze kinderen te zijn
in de wijk.
Overal worden ze weggestuurd,
op “de Bergen” (Bernhardstraat,
bankjes weggehaald), “Turkenplein” (Emmastraat, doeltjes weggehaald), “Skatepark” (Christinastraat, bankjes weggehaald),
“Speeltuin” (Clauslaan, huisje weggehaald), “Steiger” (Clauslaan),
“Bloemhof”(Machineweg), “Schoolplein” (Willem Alexanderstraat),
“Poortje” (Machineweg) en “Boomgaard”. Maar er is toch een plek, de
Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)
bij de Bloemhof. Kom daar op een
regenachtige dag maar eens langs.
Het is er koud, nat en winderig en

er staan geen prullenbakken en er
is geen of nauwelijks verlichting. De
andere (nieuwe) JOP wordt alweer
weggehaald. Onze kinderen staan
nu op hoeken van straten op grasveldjes en natuurlijk slaat de verveling toe, maar daarmee willen we
grensoverschrijdend gedrag zeker
niet goed praten. Onze kinderen
hebben behoefte aan een plek om
elkaar te ontmoeten. Onze kinderen
staan bij de gemeente en de politie bekend als kinderen die rottigheid uithalen en overlast veroorzaken. Wij zien echter jonge mensen
die samen willen zijn en een dartje
willen gooien of een pooltje leggen.
Dat is toch geen raar verzoek van
deze jonge mensen. Er zijn in onze
wijk echter geen faciliteiten om dit
te kunnen doen.”
Jongerencentrum
“Er zijn in de afgelopen jaren al vele
gesprekken geweest tussen buurtbewoners, de wethouder(s) en de
burgemeester(s) in samenwerking met het jongerenwerk of het
opbouwwerk van Cardanus, maar
nog steeds is er niets gerealiseerd
voor onze jongeren en daarom hebben diverse ouders aangegeven
niet meer aan gesprekken te willen deelnemen. Wat willen wij concreet? Wij willen een jongerencentrum in onze wijk, een plek waar we
onze kinderen veilig naar toe kunnen laten gaan. Wij, maar ook onze jongeren, willen best en steentje bijdrage in de realisatie hiervan
(schilderwerk, inrichting, enz.). We
horen van de burgemeester en de
wethouder dat er geen plek is voor
een dergelijk centrum en ook geen
geld. We hebben de mogelijkheden
geïnventariseerd en komen bijvoorbeeld uit op de Takkade of het land

waar nu nog het huis van de familie
Van der Laarse staat. Mocht het zo
zijn dat er inderdaad geen geschikte
plek is, laat dan de jongerenbus van
Cardanus uitrukken, net als in Kudelstaart. Dat is weliswaar een middel en geen doel op zich, maar er
is nu helemaal niets voor jongeren
vanaf 14 jaar en onze jongens zijn
dan al wat ouder, maar de volgende generatie jongeren komt er alweer aan.
Een jongerencentrum is dus een investering op de lange termijn. De
spanning loopt op in de wijk. We
proberen nog wel in gesprek met
buurtbewoners te gaan, maar lijken
steeds in een impasse te belanden.
We hebben ook wel begrip voor deze buurtbewoners en hebben ook
het idee dat zijn niet negatief tegen
een plek voor jongeren in de wijk
staan. Zij zijn er wel van doordrongen dat hun probleem een oplossing
krijgt als er ruimte voor de jeugd gecreëerd wordt. Gun ook onze jongeren een plek in de wijk. Zoals het er
nu voor staat heeft de jeugd de toekomst, maar niet het heden. Geachte raadsleden, u vertegenwoordigt
de bevolking van Aalsmeer! Vertegenwoordigt u ons en onze kinderen ook?” aldus ouders en buurtbewoners Aalsmeer-Oost. Wethouder
Jaap Overbeek gaf aan nog eens te
willen kijken naar eventuele renovatie van de JOP bij de Bloemhof. “Dat
zullen we met elkaar bespreken, we
zullen keuzes maken en financiën
moeten vinden.” Burgemeester Pieter Litjens gaf aan dat er op korte
termijn concrete maatregelen genomen moeten worden. Voor de zomer
staat de behandeling in de raad van
de Nota Jeugd- en gezinsbeleid nog
gepland.
Door: Jan Peterse.

Auto-inbrekers actief in Aalsmeer

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 mei is ingebroken in een langs de Oosteinderweg geparkeerde auto. Een ruit
van de wagen is ingeslagen. Ontvreemd zijn de radiocd-speler en
een navigatiesysteem. De inbraak
heeft tussen zes uur in de avond en
negen uur ’s ochtends plaatsgevonden. Op woensdag 14 mei is tussen
half tien in de ochtend en half tien ’s
avonds een ruit ingeslagen van een
langs de Oosteinderweg geparkeerde Peugeot. De dieven zijn de auto ingestapt, het dasboardkastje is
geopend. Er is niets ontvreemd. Op
vrijdag 16 mei is tussen half zes en
half twaalf in de avond ingebroken
in een, eveneens langs de Oosteinderweg geparkeerde, auto. De dieven zijn er vandoor gegaan met een

laptop, rijbewijs, paspoort en kenteken van de eigenaar. In de nacht van
zondag 18 op maandag 19 mei zijn
nog twee auto-inbraken gepleegd.
Uit een in Ketelhuis geparkeerde
auto is ingebouwde navigatie-apparatuur gestolen. Het slot van de
Kia is geforceerd. De diefstal moet
enige tijd in beslag genomen hebben, mogelijk zijn er getuigen. De
politie is bereikbaar via 0900-8844.
De andere auto-inbraak is gepleegd
in het Maarsse & Kroonhof. De dieven hebben zich toegang verschaft
in een Chevrolet en zijn er vandoor
gegaan met de radiocd-speler. Verder hebben inbrekers zich tussen 16
en 19 mei toegang verschaft tot een
bedrijventerrein aan de Lakenblekerstraat. Uit een hier geparkeerde
auto is de radiocd-speler gestolen.

Coq Scheltens

Daders nemen de benen

Ophef om nepbotsing

Aalsmeer - Om dinsdag 13 mei om
twee uur in de middag is geprobeerd een botsing in scène te zetten
op het Surfeiland. Een automobilist
wilde weg rijden uit een parkeervak en voor dit plaatsje meldde zich
gelijk een andere bestuurder. Deze
stapte uit en loosde via gebaren de
achteruit rijdende auto uit het vak.
Vervolgens begon deze man op-

Motor uit
schuur gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 15
mei is overdag ingebroken in een
schuur aan de Snoekbaarsstraat in
Oost. Op de schuur zijn braakspo-

hef te maken dat de bestuurder tegen zijn wagen was gereden en er
schade was ontstaan. De bestuurder wist zeker dat er geen botsing
had plaatsgevonden, is weggereden
en heeft melding gemaakt van deze mogelijke nieuwe vorm van oplichting bij de politie. Blijf alert en
laat u zich geen nep-botsing in de
maag splitsen.

ren aangetroffen. Uit de schuur is
zilverkleurige Suzuki motor gestolen
met kenteken MN-PZ-51. De motor
stond op slot, mogelijk is voor vervoer gebruik gemaakt van een ander vervoermiddel. Uit de schuur is
tevens motorkleding ontvreemd.

Aalsmeer - De lange bouwschutting aan de Zijdstraat is alweer met
fraaie taferelen beschilderd nadat de
(prima) graffiti verwijderd was. Het
is een goed idee dat er aan de Zijdstraatkant en bij het Molenplein nog
een stukje graffiti overgebleven is.
Ik heb de groep schilders bezig gezien terwijl ze, na een zonnige periode, ook onder een klein dekzeiltje, in regenbuien doorwerkten. De
knusse nostalgische schilderijen die
nu op de schutting zijn geschilderd,
vormen een mooie bijdrage aan het
straatbeeld.
Voorwaar een artistieke prestatie
van de Kudelstaartse Leontien Zethof. Met haar vrijwillige schilderende
groep mensen is er een mooie buiten
expositie ontstaan in de Zijdstraat,
nabij de korenmolen ‘de Leeuw’.
Er is, naast deze kunstzinnige schutting toch een aantal bijzondere ‘dingen’ te bekijken in en om het dorpscentrum. Kunst en cultuur ontbreken
er niet en dat maakt het daar juist
apart. Er staat gelukkig nog steeds
een aantal oude pandjes waarin nering is gevestigd, dit geeft de Zijdstraat en Dorpsstraat een speciaal
sfeertje; een herinnering aan weleer.
Ik ben echter wel angstig dat er door
de heftige bouwlust, toch enkele oude, beeld bepalende, pandjes zullen
verdwijnen of veranderen doordat
bijvoorbeeld de gevel wordt gemoderniseerd. Wat dat betreft is er in de
afgelopen jaren veel verdwenen...
Het bijzondere van de Zijdstraat is,
naast de nostalgische winkelpandjes, dat er ‘zomaar’ een schitterende Doopsgezinde Kerk staat met een
monumentaal muurtje ervoor en een
dikke oude boom waarvan het bladerdak over de straat reikt. Verderop
staat, aan het Molenplein, de fraaie
korenmolen ‘de Leeuw’. Je kunt de
molen in op dinsdag en zaterdag.
Dan, aan het einde, of begin zo je
wilt, van de Zijdstraat/hoek Dorpsstraat, staat de monumentale Dorpskerk. De kerk heeft de ingang aan
de Kanaalstraat en aan het einde van
dit straatje kun je op de keramieken
kunstbank van Anneke Harting verpozen en naar de voorbij varende
boten op de Ringvaart kijken. In de
Dorpsstraat is nóg een aantal fraaie
panden te vinden. Kijk naar het oude huisje op de hoek en stap het gemeentelijk expositiecentrum in dat in
een, eveneens, monumentaal pand
gevestigd is. Het gebouw bekijken,
de tuin en de kunst, het kan allemaal
in het centrum. Of: wat denk je van
een toch maken over de Westeinder?
Aan het Praamplein, grenzend aan
de Zijdstraat, is de aanlegsteiger van
de Westeinder rondvaart. Even verderop aan het Praamplein kun je via
de brug de Historische Tuin bezoeken. Er zijn in het centrum, naast een
diversiteit aan winkels en terrasjes,
leuke dingen te doen, vooral als het
zonnetje schijnt.
Natuurlijk kan het nog ‘mooier’ worden in het centrum. Dan noem ik het
Raadhuisplein, de Van Cleeffkade
die aan een dringende vernieuwing
toe is... De brug die terug komt over
de Van Cleeffkade en de Kerkwetering. Je kunt zelfs een groter plan van
aanpak maken over dát deel van het
centrum. Als je toch bezig bent zou
je verregaand kunnen fantaseren.
Stel dat je de Rabobank, twee panden, wegdenkt. Op die plaats ga je
graven en breng daar water terug dat
met de sloot aan de Van Cleeffkade/Raadhuisplein, verbonden wordt.
Brug bouwen over de Stationsweg
die hoog genoeg is om er met een
boot door te varen en aan te leggen
aan de Van Cleeffkade en het Raadhuisplein. De brug bij het gemeentehuis moet zeker blijven, maar aangepast worden, evenals de brug verderop in de Stationsweg. Dat zou
een goed en drastisch plan zijn dat
ten goede komt aan een actief centrum. Boten kunnen dan van en naar
de kleine Poel varen. In het centrum
zou het een stuk levendiger worden,
daar moet je aan denken, ik zie het in
een groot geheel. Het zal wel bij dromen blijven, ik ben me ervan bewust
dat dit niet onmogelijk is, maar wellicht een brug te ver gaat...

Vernieling aan
borden
Werkzaamheden in Hornmeerpark

Kunstgrasveld in de maak
Aalsmeer - De voorbereidingen voor het aan te leggen kunstgrasveld bij RKAV zijn in volle gang. Nu er niet meer gespeeld hoeft te worden op het eerste veld van de voetbalvereniging, maakt het natuurgras plaats voor kunstgras dat
voor 1 augustus dit jaar aangelegd moet zijn. Er is nog meer ‘bedrijvigheid’ in het Hornmeerpark op dit moment. Want
op steenworp afstand van het RKAV-veld zal het nieuwe onderkomen van de dierenbescherming verrijzen. Gewoonlijk
is het een oase van rust in het park, maar met de werkzaamheden voor het veld en het gebouw, is er wat meer reuring in het groenste deel van de Hornmeer.

Aalsmeer - Op donderdag 15 mei
om vijf uur in de ochtend kreeg de
politie melding dat enkele personen verkeersborden aan het vernielen waren in de Clauslaan. Agenten
waren snel ter plaatse, maar de daders namen allen snel de benen.
Eén fiets bleef liggen en deze heeft
de politie meegenomen naar het
bureau aan de Dreef. In de loop van
de dag kwam iemand aangifte doen
van diefstal van zijn fiets. Agenten hoopten één der vernielers in
de kraag gevat te hebben, maar de
persoon heeft verklaard niets met
de vernielingen van doen te hebben.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 22 mei 2008

Herinrichting Marktstraat
pas na de bouwvakantie
Aalsmeer - De herinrichting van de
Marktstraat wat de bestrating betreft, laat langer op zich wachten.
In eerste instantie had de gemeente de nieuwe inrichting dit voorjaar
gepland.
Echter uit een verkennend onderzoek naar de milieukundige kwaliteit van de fundering van de weg
begin dit jaar, kwam naar voren dat
een aanvullend onderzoek nodig is.
En uit dit onderzoek is nu gebleken
dat de fundering eerst moet worden
gesaneerd wil de gemeente mogen
aanvangen met de nieuwe inrichting.
Voor de sanering is een vergunning

Waarschuwing
voor advertentieverkopers!

Aalsmeer - Politie Amsterdam-Amstelland waarschuwt voor de verkoop van advertentieruimte op bureauleggers van het bedrijf Euromedia Nederland. Het bedrijf biedt onder de naam Politie Media 112 advertentiemogelijkheden aan waarvan de opbrengst ten gunste zou
komen van Slachtofferhulp Nederland. Politie Amsterdam-Amstelland is niet bekend met dit bedrijf
dat zich heeft gevestigd in Valkenswaard. De bureauleggers zouden
bestemd zijn voor Hulpverleningsdiensten Politie Regio AmsterdamAmstelland. Politie Amsterdam-Amstelland benadrukt met klem dat zij
niet bekend is met Euromedia Nederland nog dat daarmee wordt samengewerkt.

van de Provincie Noord-Holland nodig. Het verkrijgen van deze benodigde vergunning laat enkele weken
op zich wachten, waardoor aanpak
voor de start van de bouwvakantie
niet meer haalbaar is. Ook vanwege
het feit dat de gemeente tijd nodig
heeft om de uitvoering voor te bereiden, is besloten de herinrichting
uit te stellen.
De herinrichting staat nu na de
bouwvakantie, in augustus, bij de
gemeente ingepland. De gemeente heeft beloofd de bewoners en betrokkenen tijdig over de exacte aanvangstijd te informeren.

Beraad en Raad in het kort

Aalsmeer - Alvorens Pierre Tuning (PACT) afgelopen donderdag
15 mei de bijeenkomst van het Beraad mocht openen kreeg burgemeester Pieter Litjens de gelegenheid eerst een korte raadsvergadering te houden. Dit naar aanleiding
van het overlijden van oud-raadslid
Henk Ophorst op 5 mei. Henk Ophorst was namens het CDA van 1974
tot 1998 lid van de gemeenteraad en
in die 24 jaar was hij vier jaar fractievoorzitter. Met respect en waardering denkt de gemeenteraad van
Aalsmeer terug aan zijn inzet voor
en de maatschappelijke betrokkenheid bij de Aalsmeerse samenleving.
Niet alleen op politiek gebied maar
ook zijn betrokkenheid bij de toneelkunstbeoefening speelde in zijn
leven een grote rol. Ook daar zette
Henk Ophorst zich onvermoeibaar
voor in. Met een minuut stilte werd
op passende wijze afscheid genomen van het oud-raadslid en bestuurslid voor het CDA Aalsmeer.Als
tweede agendapunt stond de overhandiging van een petitie van ouders en buurtbewoners in Aalsmeer
op de agenda en elders in deze editie is hier meer over te lezen. Na een
korte schorsing kon Pierre Tuning
het Beraad openen.
Geheimhouding
Het beraad werd geopend met een
ingelast agendapunt, door de fractie
van AB, over het onderwerp bespreking al dan niet handhaving vertrouwelijkheid geheimhouding. Behandeling over het al dan niet opheffen dient in het presidium plaats
te vinden naar de mening van de
PACT-fractie en krijgt daarbij de
steun van de fracties van CDA en
VVD. De AB-fractie betreurt dit ten
zeerste want behandeling hoeft niet
per definitie in het presidium plaats
te vinden, dat kan ook in de raad.
Het agendapunt wordt niet in behandeling genomen.
Vervolgens werd AB in de gelegenheid gesteld een rapport met betrekking tot de woningmarktanalyse in Aalsmeer te overhandigen aan
de fractievoorzitters van de overige
partijen. Eerder op de dag was het
rapport, in het bijzijn van de pers,
officieel overhandigd aan het College van B&W. De fractie van AB
hoopt met de door makelaarskantoor EKZ uitgevoerde woningmarktanalyse een impuls te geven aan de
discussie over nieuw volkshuisvestingsbeleid in Aalsmeer. Verder vertrouwt de AB-fractie er op dat het
een basis vormt voor debat in de gemeenteraad waarna het College kan
starten met het maken van het zo
noodzakelijke nieuwe beleid.
De hamerstukken termijn ter inzagelegging conceptcriteria voor archeologisch onderzoek, delegatie
voorbereiden onteigeningsprocedure en vrijstelling ten behoeve van
het herbouwen van de woning Uiterweg 224 worden door alle fracties akkoord bevonden. Het hamerstuk garantstelling 2008 voor &2=1
bij de BNG wordt op verzoek van de
fractie van AB overgeheveld naar
een behandelstuk.
Brede School
Het onderwerp Brede School: stimuleringssubsidie beheer De Mikado heeft al twee keer op de agenda
gestaan en op 24 april is het voorstel teruggenomen en door het college aangepast. Het college stelt
voor in te stemmen met een stimuleringsbijdrage van 30 duizend euro
aan stichting De Mikado voor 2008
en 2009 ter gedeeltelijke dekking
van de kosten van een huismeester/
conciërge en het daarmee gelijktijdig dekken van het gat in de exploitatiebegroting van De Mikado. De
gevolgen voor 2009 worden meegenomen in de kadernota 2008. Het
beheer van De Mikado is een verantwoordelijkheid van de hoofdge-

Wafels (niet)
voor school
Aalsmeer - Op maandagavond 19
mei hebben twee mannen in de Emmastraat geprobeerd huis-aan-huis
wafels te verkopen. De mannen zei-

Hoofdwond
na aanval
Aalsmeer - Maandag jl. om kwart
over vier in de middag heeft een

bruikers en zij richten een beheerstichting op en zullen een beheerder (ESA) aanstellen om het beheer daadwerkelijk met de gebruikers vorm te geven. De voorbereiding van de exploitatie van algemene ruimten in het gebouw ten behoeve van gebruik door de wijk zal
ter hand genomen moeten worden.
Voor de maatschappelijke functie
(het gebruik door de wijk) zal een
beheer- en exploitatieplan gemaakt
moeten worden. In het tweede jaar
kan dan de invulling van de maatschappelijke functie gerealiseerd
worden.
Gebleken is dat de exploitatiebegroting van de Brede School niet
sluitend is. Er is een stimuleringssubsidie van twee jaar noodzakelijk om het gat in de begroting (ter
grootte van het bedrag voor de beheerder) te dekken. Centraal oogmerk van deze stimuleringssubsidie
is om de opbouw van het beheer en
het realiseren van de maatschappelijke functie (gebruik door de
wijk) van deze bijzondere voorziening in Aalsmeer, de Brede School,
een impuls te geven. Na een jaar zal
een evaluatie plaatsvinden, die uitsluitsel moet geven of de doelstelling van de stimuleringssubsidie bereikt wordt. De VVD-fractie kan zich
vinden in de nieuwe formulering,
maar dat geldt niet voor de AB. Deze fractie is de mening toegedaan
dat de vraag was financiële middelen te genereren voor een beheerder en niet voor een stimuleringsbijdrage. Waarom heeft de wethouder niet gemeld dat er een tekort
was en heeft hij geen krediet aangevraagd. Dat is een onbegrijpelijke manier en daarmee heeft de wethouder de raad willens en wetens
op het verkeerde been willen zetten. De vertrouwelijkheid en integriteit zijn op deze manier aangetast.
Wethouder Jaap Overbeek vond de
gekozen woorden overigens veel
te zwaar aangezet en kreeg steun
uit de hoek van de CDA-fractie. De
PACT-fractie was de mening toegedaan dat de opmerkingen van AB in
de categorie “spijkers op laag water
zoeken” thuis hoorde. “Dit is absoluut niet aan de orde”. Ook de VVDfractie kon zich niet in de bewoordingen van AB vinden. Met drie
fracties voor (CDA, PACT en VVD)
en de fractie van AB tegen werd later op de avond het voorstel aangenomen.
Kunstgrasveld RKAV
Bij de behandeling van het onderwerp krediet kunstgrasveld RKAV
bleken er nog twee pijnpunten in
het voorstel te zitten. Niet voor de
fracties van AB en CDA, maar wel
voor de fracties PACT en VVD. De
kredietaanvraag is gedaan op basis van het feit dat RKAV de stichtingsvorm gaat hanteren, waardoor
de btw en integratieheffing voor de
gemeente is terug te halen. RKAV
heeft in gesprekken aangegeven
dat zij hun scepsis hebben laten
varen. Op dit moment is nog onzeker of de stichting er daadwerkelijk
komt omdat er nog een ledenvergadering bij RKAV moet worden gehouden. Indien de uitkomst van deze vergadering is, dat er geen stichtingsvorm komt dan betekent dit dat
de btw en integratieheffing alsnog
ten laste van de gemeente zou komen. Een andere onzekere factor
in de kredietberekening is de verwerking van de afgegraven grond.
Op dit moment worden alternatieven gezocht om deze grond te hergebruiken op het sportcomplex en
omstreken.
Mocht dit niet (geheel) lukken, dan
kan zich hier een extra kostenpost
voordoen. Later op de avond werd
het voorstel met de fracties van AB
en CDA (10 stemmen) voor en PACT
en VVD (8 stemmen) tegen aangenomen.

den de koeken te verkopen voor de
bakkersschool.
Eén der bewoners vertrouwde het
niet en vroeg de mannen hun vergunning te laten zien. Deze konden zij niet tonen. Het betreft twee
mannen met een Pakistaans/Indiaans uiterlijk.
man een behoorlijke hoofdwond
opgelopen na een val in de Ophelialaan. Hij viel na een epileptische
aanval. Door een medewerker van
de slagerij is eerste hulp verleend.
De man is na de komst van de ambulance vervoerd naar het Spaarne.

De zonneboot is zondag jl. op het Surfstrandje gedoopt door Timo en Marielle Koopstra.

Solar zonneboot vaart proef
voor race in Friesland

Aalsmeer - Afgelopen zondag is de in Aalsmeer gebouwde ‘zonneboot’, Solar Mata gedoopt. Deze speciale boot, varend op zonnecellen, is gemaakt door Jan Koopstra, die samen met zijn zoon Timo zal deelnemen aan de Frisian Solar Challenge. Deze race, met deelnemers uit de hele wereld, wordt gehouden van 23 t/m 28 juni en heeft een afstand
van 200 km. De start is in Leeuwarden. De komende weekenden zal de zonneboot regelmatig op de Poel te zien zijn
waar het bijzondere vaartuig proefvaarten maakt.

Beleidsnota Jeugd en Gezin in de maak

Jeugdvoorzieningen blijft
op agenda van het beraad
Aalsmeer - Voor de behandeling
van het onderwerp kredietverlening voor voortzetting projectmatige jeugdvoorzieningen 2008 was tijdens het beraad jl. donderdag een
termijn van dertig minuten uitgetrokken, maar dat bleek te weinig
te zijn. De eigenaar van discotheek
Bon Ami, Marco de Haan, en jongerenwerkster Petra du Prie van Cardanus maakten van de gelegenheid gebruik om in te spreken. Wat
hen betreft is de proef die vijf maanden geleden van start gegaan is in
Bon Ami geslaagd. Er komen steeds
meer jongeren naar de locatie in de
Hornmeer op woensdag en donderdag. Volgens de fracties is er echter
onvoldoende zicht op de resultaten
die bereikt zijn. Waar zijn de cijfers te
vinden. De CDA-fractie zei dan ook
geen goed beeld te hebben. Ook de
PACT-fractie gaf aan geen goed inzicht te hebben. Wat gaat goed, wat
moet beter en hoe functioneert Cardanus? Hoe is gemeten dat het succesvol is en zijn de wijkraden er bij
betrokken geweest? Volgens de
VVD-fractie staat de raad met de
rug tegen de muur. Hoe bereik je de
groep van 12 tot 15 jarigen? Zij zijn
vaak niet op de hoogte welke activiteiten er zijn. “Door zelf de straat
op te gaan, via de lokale kranten en
de jongerenwerkers”, aldus wethouder Jaap Overbeek. De AB-fractie is
het eens met de CDA-fractie en kijkt
halsreikend uit naar de Beleidsnota
Jeugd en Gezin. Verder bestaat bij
deze fractie de indruk dat de N201
buitenspel is gezet en wat is de rol
van Cardanus? Het onderwerp staat
op 29 mei aanstaande wederom op
de agenda als behandelstuk en dat
geldt ook voor het agendapunt de
financiële jaarstukken en toelichting
2007 omdat nog lang niet alle vragen van een antwoord konden wor-

den voorzien.
Gasflessen verbieden
In de rondvraag stelde de AB-fractie een viertal vragen. Zo wil de fractie weten of het mogelijk is om het
plaatsen van gasflessen bovenop
gebouwen buiten de werkuren verboden kan worden via een bouwverordening. Dit naar aanleiding van
een brand bij de in aanbouw zijnde Brede School. Volgens burgemeester Piet Lutjens is dit niet mogelijk. Dat kan via de APV alleen
bij een bouwvergunning op of aan
de openbare weg of bij een bouwplaatsvergunning waarvoor de gemeente opdrachtgever is. In andere gevallen is dat de opdrachtgever
zelf verantwoordelijk en de arbeidsinspectie toezichthouder.
Containers waterskivereniging
De waterskivereniging heeft een tijdelijke voorziening bij het surfeiland gemaakt en er zijn twee groene containers geplaatst voor het opslaan van materiaal. Deze containers staan, kijkend vanaf de Poel,
behoorlijk in het zicht. “Had dat niet
anders gekund?”, vroeg AB zich af.
Verder zijn er palen geslagen in de
Grote Poel om een steiger te plaatsen. Gezien de omvang van de palen lijkt het er op dat het niet om een
tijdelijk, maar om een permanent
bouwwerk gaat. Wethouder Ronald
Fransen geeft aan dat bij het plaatsen van de containers een keuze is
gemaakt en dat er voor gekozen is
een plaats te zoeken die niet vanaf
de weg en zo min mogelijk vanaf de
waterkant zichtbaar is. Voor de steiger is een vergunning verleend tot 1
december. Het is een tijdelijke voorziening en de steiger is alleen bestemd voor leden van de waterskivereniging en dat wordt door bor-

den aangegeven. Dit in verband met
de veiligheid. Volgens de AB-fractie
heeft het ophangen van zomaar een
bord geen rechtsgeldigheid en zou
een en ander geregeld moeten worden conform alle eisen.
Herinrichting Marktstraat
Verder wilde de fractie weten hoe
het zit met de herinrichting van de
Marktstraat. “Wanneer kan het bestraten beginnen?” Wethouder Berry Nijmeijer geeft aan dat er vervuiling is geconstateerd en er is melding van gedaan bij de provincie. Dat betekent dat er de komende vijf weken niet aan gewerkt kan
worden en besloten is na de bouwvakvakantie te starten. De AB-fractie wilde verder nog weten hoe de
planning met de Van Cleeffkade er
voor staat. “Het uitgangspunt is nog
steeds dat er in de bouwvakvakantie begonnen wordt bij de brug naar
de Kerkwetering”, aldus wethouder
Berry Nijmeijer. Hij gaf hierbij aan
dat de werkzaamheden in de Markstraat en de Van Cleeffkade weliswaar samen gaan vallen, maar dat
de Van Cleeffkade, met uitzondering
van de periode bij de brug, wel open
zal blijven.
Pionieren
De VVD-fractie heeft geconstateerd
dat er tussen de Zijdstraat en het
Praamplein een grote bouwput is
ontstaan waar allerlei interessante
dingen zijn te vinden en er zijn diverse personen met detectoren gesignaleerd. De fractie wil weten of
dit niet geborgd kan worden voor
de stichting Oud-Aalsmeer. Volgens
wethouder Berry Nijmeijer is deze stichting ook al aan het pionieren geweest en zijn er diverse zaken, waaronder leuke muntjes, gevonden.

Inspraakavond Dorpshaven
Aalsmeer - Maandagavond 2 juni vindt in de burgerzaal van het
gemeentehuis een inspraakavond
plaats over het voorontwerp uitwerkingsplan Dorpshaven. Dorpshaven
is het toekomstig woongebied rond
de Lijnbaan. In het eerste deel van
de avond worden de omwonenden
en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de stedenbouwkundige inrichting en de planologische
procedure. In het tweede deel , na
de pauze, zal de architect de wo-

ningtypen presenteren. Tijdens de
avond is er de mogelijkheid voor het
stellen van vragen aan de aanwezige deskundigen van de gemeente,
de projectontwikkelaar, de stedenbouwkundige en de architecten. De
avond begint om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 21.30 uur.
Ter inzage periode
Het voorontwerp uitwerkingsplan
Dorpshaven zal van vrijdag 6 juni tot
en met donderdag 17 juli ter inza-

Nachtafsluiting A2-afrit
N201 bij Vinkeveen
Streek - Tot eind 2011 werkt Rijkswaterstaat aan de viaducten bij het
knooppunt Vinkeveen om de verbreding van de A2 mogelijk te maken.
Het verkeer op de provinciale weg
N201 zal hiervan enige hinder ondervinden. In de avond en de nacht
van 6 op 7 juni wordt de af- en toerit Vinkeveen afgesloten vanaf 21.00
uur ’s avonds tot 06.30 uur de volgende ochtend. Het gaat daarbij alleen om de richting Utrecht-Amster-

dam. Het verkeer wordt met borden
omgeleid. Het verkeer uit de richting
Amsterdam kan gebruik blijven maken van de afrit en de N201. Op de
N201 worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer omen-om langs het werk kan worden
geleid. Voor meer informatie kunnen
weggebruikers terecht op www.vanAnaarBeter.nl of bel (gratis) 08008002, de landelijke informatielijn van
Rijkswaterstaat.

ge liggen op het gemeentehuis. Gedurende deze periode is het mogelijk een inspraakreactie in te dienen
op het bestemmingsplan. Meer informatie over bestemmingsplannen
is te krijgen via het cluster Vergunningen van de gemeente Aalsmeer:
0297-387575 of via www.aalsmeer.
nl. Op werkdagen tussen 8.30 uur
en 14.00 uur is het mogelijk zonder
afspraak langs te komen bij de balie
van het cluster Vergunningen in de
publiekshal in het gemeentehuis.

Man slaapt roes
uit in bosjes

Kudelstaart - Op zondag 18 mei
om vijf uur in de ochtend kreeg de
politie een melding dat er mogelijk
een onwel persoon lag in de bosjes bij de Einsteinstraat. Het bleek te
gaan om een inwoner die zijn roes
aan het uitslapen was. Ambulancemedewerkers constateerden na onderzoek dat de man overmatig alcohol had gebruikt. De man heeft een
bekeuring gekregen voor openbare
dronkenschap en er is proces-verbaal opgemaakt omdat hij zijn identiteitsbewijs niet kon tonen.

Koper bij
veiling weg

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 mei is koper gestolen uit een bedrijf op het
Veilingterrein aan de Legmeerdijk.
Gezien is dat de koper werd ingeladen in een vrachtwagen. Het gaat
om tien tot vijftien kilo. Een camera
heeft de diefstal geregistreerd. Het
onderzoek naar de daders is nog in
volle gang.

Aanhangwagens
gestolen
Aalsmeer - Tussen 13 en 15 mei is
vanaf een terrein van een bedrijf aan
de Witteweg een aanhanger gestolen. De aanhanger is voorzien van
het kenteken WY-71-VP. Op vrijdag
16 mei is nog een aanhanger ontvreemd. Deze stond in een bedrijfsruimte aan de Hornweg. De dieven
hadden de toegangsdeur ontwricht.
Ook gestolen hier is een aggregaat
en een zaagmachine. Kenteken van
de aanhanger is WP-63-KX. De dieven zijn snel te werk gegaan, de inbraak en ontvreemding heeft tussen
tien over vier en tien voor half vijf in
de middag plaatsgevonden.

Winkeldief in
kraag gevat

Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei om
half drie in de middag is in een bedrijf aan de Lakenblekerstraat een
winkeldief op heterdaad betrapt
door de bedrijfsbeveiliging. Gezien
was dat de dief een zaklantaarn in
zijn zak stopte. De man is aangehouden en overgedragen door de
beveiligers aan de politie.

Bromfietsen gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei is
tussen half elf en elf uur in de avond
ter hoogte van de horeca-gelegenheden in de Marktstraat een bromfiets gestolen. Het betreft een Puch met kenteken DV-937-L. Dezelfde avond is vanuit de Zijdstraat ook
een snorfiets ontvreemd. De Gilera
sita is blauw van kleur, heeft kenteken 36-FNV-1 en stond halverwege de winkelstraat, nabij het Praamplein gestald. Deze ontvreemding
heeft tussen elf uur in de avond en
drie uur ’s nachts plaatsgevonden.

Vechtpartij
Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei om
tien over elf in de avond is een minderjarige verdachte door de politie opgepakt wegens een vechtpartij bij een horeca-gelegenheid in de
Marktstraat. Twee personen wilden
naar binnen, maar werden staande
gehouden door de portier. Eén van
de twee werd gevraagd zijn pet af
te doen. Dit ontaardde in een vechtpartij. De politie was snel ter plaatse en heeft de verdachte in de kraag
gevat. De tweede had zich reeds uit
de voeten gemaakt. De verdachte is
opgehaald vanaf het bureau door
zijn ouders.

Vernieling aan
autospiegels
Aalsmeer - In de avond/nacht
van vrijdag 16 op zaterdag 17 mei
zijn vernielingen gepleegd aan een
tweetal in het centrum geparkeerde
auto’s. Van een in de Weteringstraat
geparkeerde Citroën zijn spiegelonderdelen gestolen, evenals van
een in de Schoolstraat geparkeerde auto.

Ongeldig rijbewijs
Aalsmeer - Op dinsdag 13 mei is in
Oost een automobilist beboet door
de politie omdat hij niet in het bezit bleek van een geldig rijbewijs.
De man viel op omdat hij met hoge
snelheid langs een controlepost van
agenten reed. De politie is de auto gevolgd en heeft de bestuurder
tot stoppen gemaand. Op dat moment bleek dat de man beschikte
over een ongeldig rijbewijs.
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Heropening Brasserie
‘t Bonte Schort
Aalsmeer - Afgelopen maandag 19
mei heeft het geheel gerenoveerde
pand van brasserie ’t Bonte Schort
haar deuren geopend.
Het gebouw aan de Stommeerweg
heeft de afgelopen twee maanden
een grondige renovatie ondergaan.
De brasserie hoort sinds een half
jaar onder de vlag van HME Group,
waarvan Michelinsterren chef-kok
Ron Blaauw culinair directeur is.
Blaauw is verantwoordelijk voor het
culinaire beleid van alle HME restaurants.
In de keuken zal chef-kok Petja Verweij, eerder chef-kok bij restaurant
ZIN in Loosdrecht, de vernieuwde
menukaart gaan presenteren. Men
kan de traditionele brasserie klassiekers verwachten en gerechten
zoals ’t Bonte Schort dat gewend
is, zoals de côte de boeuf, de rundercarpaccio en het streekproduct;
de gerookte Westeinder paling. Ook
wordt iedere dag happy hour gehouden aan de bar met hapjes uit
de keuken.
De HME Group wilde deze ‘parel van
Aalsmeer’ een nieuw gezicht geven.
Die zorg was toebedeeld aan interieurarchitect Wim Hoopman van HIP
(Hoopman Interior Projects), die tevens ook creatief directeur is van
de HME group. Zijn team heeft het

pand rigoureus gerenoveerd, zodat
het voldoet aan alle huidige eisen
op het gebied van comfort en uitstraling. Een intiem en smaakvol interieur, prachtige bar en een stamtafel, die niet mocht ontbreken. Er
is gebruik gemaakt van mooie warme kleuren, houten sleetse vloeren
en tafels, rijk gestoffeerde banken,
prachtig licht en een indrukwekkende vide, die de begane grond verbind met de eerste etage. Op deze
etage vind men ook het vernieuwde
terras dat een uniek uitzicht heeft
over de Westeinderplassen. Een zomerse plek, waar bezoekers zich ook
’s winters thuis kunnen voelen bij de
grote open haard binnen. Brasserie ’t Bonte Schort staat voor kwaliteit, sfeer, smaak en wil het culinaire
hart van Aalsmeer veroveren.
Zondag open huis
Aanstaande zondag 25 mei is er
open huis bij ’t Bonte Schort voor ieder die nieuwsgierig is geworden en
onder het genot van een hapje en
drankje kennis wil komen maken.
Vanaf 16,00 tot 20.00 uur zijn bezoekers van harte welkom in de brasserie aan de Stommeerweg 91. Voor
meer informatie: tel. 0297-325981
en binnenkort ook via www.bonteschort.nl.

De officiële opening van het compleet vernieuwde Bonte Schort vond dinsdagavond jl. plaats. Voor die gelegenheid had organisator Richard Kilian een
groot aantal gasten uitgenodigd, waaronder de burgemeesters van Aalsmeer,
Pieter Litjens en zijn vrouw, en Uithoorn, Berry Groen. Ook diverse ondernemers kwamen kijken en vooral proeven wat het nieuwe Bonte Schort op culinair gebied te bieden heeft. De bovenverdieping van het Bonte Schort biedt
dit uitzicht...

Speciale activiteit zaterdag 21 juni

Verenigingsleven neemt deel
aan Blooming on Tour

Herinneringen ophalen
bij schilderen in Zijdstraat
Aalsmeer - Met ongelofelijk mooi
weer is Leontien Zethof gestart met
de schilderingen
op de houten schutting bij de nieuwbouw in de Zijdstraat en het Praamplein. “Een hele klus”, vertelt de Kudelstaartse. “Ik zat met vragen als:
Krijg ik het wel rond allemaal en zullen er wel genoeg mensen komen?
Maar vertrouwen had ik er wel
in.” Gelijk bij aanvang meldde een
groepje enthousiaste mensen zich
bij Leontien, die aangaven mee te
willen werken aan het buitenproject
in het centrum. Niek van de Merbel
is Leontiens steun en toe verlaat.
“Elke dag staat hij er weer om mij te
helpen met het verslepen van al de
spullen die in een aanhanger staan.
En Niek schildert met veel plezier.”
Leontien: “De eerste dag dat we
begonnen werd Jan Joren gestrikt
door Niek . Jan kwam langs voor een
praatje, maar al gauw vroeg Niek of
hij kwam helpen. Maar Jan had het
druk en reed op zijn fiets weg. Geen
uur later kwam hij terug. Hij kwam
toch helpen. Geweldig en met Jan in
ons team kwam Ger Lubbers langs
lopen die stond te popelen om een
kwast te pakken. Waar mag ik beginnen”, vroeg hij direct. De reacties van het publiek zijn veelal heel

leuk. Leontien: “Heel veel mensen
reageren op de schilderingen. Ze
komen een praatje maken en halen herinneringen op naar aanleiding van onze oud-Aalsmeerse tafereeltjes. Soms lijkt het wel een reünie. Dinsdagmorgen zaten ze op
een rij te genieten wat we allemaal
op de muur aan het schilderen zijn.
Soms hoor je hele verhalen. Zo ook
een mevrouw die mij vertelde dat
het oude Rustoord helemaal geen
ruimte had en dat de mensen daar
alleen maar een plank hadden voor
hun spullen. Dat hield dus in dat de
schoensmeer naast de boter stond.
Maar niet alleen het zorgcentrum
geniet van al ons werk, ook de leidsters van kinderdagverblijf de Berenboot komen dagelijks met ‘hun’
kinderen langs. En een van de kindertjes die schildert zo af en toe een
kleinstukje mee.” Ondanks alle herinneringen is nog één vraag niet opgelost. Wie zijn de twee dames die
de was doen bij de put op de oude prent? “Wie kan ons vertellen
hoe deze dames heten, misschien
is er nog familie hier in Aalsmeer. Zij
hebben gewoond op de hoek Zijdstraat en Uiterweg”, besluit Leontien. Het antwoord hoort zij en de
vrijwilligers graag van u!

Nieuwe algemeen directeur
bij Hydroplant Aalsmeer
Aalsmeer - Per 13 mei is de heer
Dirk Jan Sauer aangesteld als algemeen directeur van handelskwekerij Hydro Plant Aalsmeer, handelsonderneming Cees Reemst International, Zeger Bax en Agricola Pocosol Ltda gevestigd in Costa Rica.
Dirk Jan Sauer volgt voormalig oprichter, eigenaar en directeur Cees
Reemst op. Cees Reemst blijft betrokken bij het bedrijf als adviseur.
Met de overname wordt er een
nieuw hoofdstuk toegevoegd aan
de historie van voornoemde bedrijven. Dirk Jan Sauer startte zijn carrière als medewerker op het bedrijf
van Cees Reemst op de Aalsmeerderweg. In 1987 trad hij in dienst als
inkoper plantmateriaal bij Shemex.
Hij was medeoprichter van Las Palmas International in 1991 en maakte tot april 2006 deel uit van de directie. Binnen de branche is Dirk
Jan Sauer een bekend gezicht bij
zowel productiebedrijven in Nederland als in het buitenland. Handelskwekerij Hydroplant Aalsmeer werd
in 1970 opgestart. De kwekerij is uitgegroeid tot een efficiënt produc-

tiebedrijf en voert het milieukeurmerk MPS-GAP. In 1988 werd handelskwekerij Cees Reemst International opgericht. De hoofdactiviteit
bestaat uit het importeren en exporteren van tropische planten. Het
plantmateriaal bestaat voornamelijk
uit stekken en halfwasmateriaal. De
producten worden per boot of vliegtuig geïmporteerd vanuit Centraal
Amerika en Azië.
Vanuit Aalsmeer wordt het plantmateriaal verder vervoerd naar klanten
binnen en buiten Europa. Agricola
Pocosol Ltda produceert sinds 1993
het uitgangsmateriaal voor de kwekerij Hydro Plant Aalsmeer en zorgt
sindsdien voor een constante kwaliteit en aanvoer van plantmateriaal. Agricola Pocosol Ltda is MPSA gecertificeerd. Voor Hydroplant
Aalsmeer, Cees Reemst International, Zeger Bax en Agricola Pocosol Ltda betekent de overname een
uitbreiding van toeleveranciers en
een verbetering van hun marktposities. Serviceverlening en betrouwbaarheid blijven ook in de toekomst
hoog in het vaandel staan.

Wittebol geeft Malibike cadeau!
Aalsmeer - Wittebol Wijn heeft na
de aktie weken met Malibu en de
wedstrijd met een slagzin een winnaar verkozen.
Het was zeer moeilijk om uit de vele originele slagzinnen een winnaar
te kiezen. Uiteindelijk is gekozen
voor de slagzin van Samantha Methorst, de gelukkige winnaar van de
fiets! Haar slagzin: “Met mijn Malibike weet ik zeker dat iedereen
naar me kijkt, als ik een fles Malibu

haal bij de slijterij in mijn Aalsmeerse wijk”, heeft het gewonnen van de
rest. Dinsdag heeft Dirk van Zoolingen van Wittebol de fiets aan
haar uitgereikt. De trotse Samantha
is dolblij met haar nieuwe fiets. U
kunt haar herkennen in Aalsmeer
aan de opoefiets met vrolijke Malibu opdruk!
De rest van de deelnemers ontvangen nog wel de originele Malibu Flip
Flops.

Burgemeester Pieter Litjens slaat samen met vestigingsmanager Aalsmeer
Marcel Claessen de eerste paal van het logistieke middelencentrum van FloraHolland.

Feestelijke start logistiek
middelencentrum Flora
Aalsmeer - Op donderdag 15 mei is
de eerste paal geslagen van het logistieke middelencentrum van FloraHolland vestiging Aalsmeer. Tevens was het de eerste paal die geslagen is binnen de nieuwe organisatie FloraHolland. Burgemeester
Pieter Litjens was ter plekke en nam
samen met vestigingsmanager Marcel Claessen de honneurs waar. Arthur Arent (manager Logistiek vestiging Aalsmeer) leidde de ceremonie
en ging in op de rol van het nieuwe middelencentrum voor vestiging
Aalsmeer dat met haar vele voorzieningen en faciliteiten, 10.000 vierkante meter oppervlakte, dertien
docks en ruime buitenverladingsmogeljkheden, een grote kwaliteitsslag
betekent in de dienstverlening voor
relaties van vestiging Aalsmeer. FloraHolland beoogt met de bouw van
het nieuwe middelencentrum een
‘centrum van de toekomst’ neer te
zetten met combinatiemogelijkheden voor logistieke concepten. Me-

dewerkers van het nieuwe gebouw
zullen verbeterde werkomstandigheden ervaren door diverse ergonomische aanpassingen.
Marcel Claessen haakte daarop
aan en sprak over de marktplaats
Aalsmeer, Flowers on Demand en
roemde de Greenport Aalsmeer.
Burgemeester Litjens uitte zijn enthousiasme over de ontwikkelingen
binnen FloraHolland en benadrukte het economisch belang voor de
regio. Ook de toenemende bereikbaarheid door de werkzaamheden
aan de N201 en de N231 kwam ter
sprake.
Na de speeches sloegen Marcel
Claessen en Burgemeester Litjens
gezamenlijk de eerste paal in de
grond in aanwezigheid van relaties
en veilingmedewerkers. Uiteraard
gevolgd door een feestelijke toast
op het nieuwe, innovatieve middelencentrum dat met recht een mijlpaal voor vestiging Aalsmeer is te
noemen!

Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen
Aalsmeer - In mei zijn weer twintig cadeaubonnen van 5 euro uitgereikt aan bloemenzegel-spaarders.
De gelukkigen zijn:
Albers uit Schweitzerstraat 7; T. Batenburg in Chrysantenstraat 4; A.
Bax-Langezaal uit Mendelstraat
44; Jacqueline Bos uit Stuurboord
17; Burgers aan Aalsmeerderweg
13; K.N. Dondertman in Maarse &
Kroonhof 28; W. de Hertog op Geniedijk 26; N. Hofstra aan Graaf Willem-

laan 27; Hoogstraten in Dorpsstraat
114; D. Jongkind uit Weteringstraat
9; N. Joore uit Columbiahof 31; A.A.
Kleijn in Hortensialaan 29; Familie
v.d. Laarse uit Mozartlaan 27; B. de
Paske in Seringenstraat 2; Familie
Schouten aan Kudelstaartseweg 6769; P. Springintveld aan Oosteinderweg 337; L. Tas-Spaargaren uit Begoniastraat 57; A. van Veen in Hortensialaan 58; T. Veenstra uit Cyclamenstraat 8 en N. Zonjee-Waldram
uit Uranusstraat 21.

Aalsmeer - Blooming on Tour komt
steeds dichterbij en dat betekent
dat het programma ook meer gestalte krijgt. Eerder werd al bekend
dat tien voormalige corsocomités
tijdens het evenement een eigen
bloemenobject optuigen. Inmiddels
is duidelijk dat ook het Aalsmeerse verenigingsleven een flinke bijdrage zal leveren aan Blooming on
Tour. Blooming on Tour vindt plaats
van vrijdag 20 tot en met zondag 22
juni. Tijdens dit culturele bloemenfestival is er op zaterdag 21 juni een
groots verenigingsevenement op
het terrein. Op dit moment hebben
zich tien verenigingen uit Aalsmeer
en de regio aangemeld die hier een
bijdrage aan leveren.
De deelnemende verenigingen en
clubs zijn: Aalsmeers Harmonie, Sursum Corda, Show-Jachthoornkorps

Kudelstaart, Con Amore, Sonority,
SV Omnia, accordeonvereniging Het
Oosten (allen uit Aalsmeer), Shantykoor De Marconisten, muziekvereniging Mavileo (beiden uit Leimuiden) en Kunstencentrum de Hint
(Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Venen). Afgelopen zaterdag namen
leden van diverse verenigingen alvast een kijkje op het terrein aan de
Middenweg in Aalsmeer waar het
festival gaat plaatsvinden. Hoewel
de weersomstandigheden niet optimaal waren, was men toch enthousiast over wat er allemaal staat te
gebeuren.
Het programma van het verenigingsevenement zal reeds in de middag
aanvangen. Hou voor meer informatie de website van Blooming on
Tour in de gaten: www.bloomingontour.nl.

Vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen namen zaterdag een
kijkje bij het terrein van Blooming on Tour aan de Middenweg. Foto: Kees
Steegman.

SlenderYou Beautyworld 10 jaar
Aalsmeer - 28 mei 1998 was de
dag dat Anette van Grieken de sleutel overnam van
‘Slender You Aalsmeer’. Dit bedrijf
bestond toen al drie jaar, gevestigd
aan de Hadleystraat op nummer 3.
Slender You was toen heel bekend
door de bewegingsbanken waar
heel wat dames en heren hun centimeters verloren en soepeler in hun
gewrichten werden. Maar Anette
wilde meer, was op zoek naar totaal
cosmetiek en begon met het uitbreiden van de schoonheidssalon. Als
schoonheidsspecialiste en pedicure zag zij de mogelijkheden om de
mensen van top tot teen te behandelen, te verzorgen en aandacht te
geven. En al snel werd de naam veranderd in SlenderYou Beautyworld.
Heel veel mensen hebben de afgelopen 10 jaar hun weg gevonden naar de Hadleystraat en mede
dankzij deze trouwe klanten is het
mogelijk geworden om dit 10 jarig
bestaan te vieren.
Verzorging van top tot teen
Bij Slender You Beautyworld zorgen
twee professionele pedicures ervoor
dat uw voeten geen pijn meer doen.
Likdoorns worden verwijderd, ingegroeide nagels, al het eelt wordt
gesneden en gefraist en de nagels
mooi verzorgd.
De benen, bikini, rug en oksels: Harsen of laser wat wilt u nog meer, weg
dat haar! Met behulp van producten
en behandelingen van Jessica worden klanten aan mooie, verzorgde,
natuurlijke en eigen nagels geholpen. En uw gezicht in handen van
de schoonheidsspecialist? Ook dan
kan bij Beautyworld. Heerlijk verwennen, masseren en ontspannen.
Maar ook verzorgen met de producten van Gatineau en Bergman. Voor
dames maar ook heren, jong en oud
voor ieder zijn er verschillende behandelingen.
Syb is vooral gespecialiseerd in anti rimpel behandelingen met hier
trapsgewijs de mogelijkheden: defiliftbehandeling om de huid cosmetisch te liften; Chemische peeling, de huid wordt dunner gemaakt
zodat oneffenheden fijner worden,
de huid egaler en rimpels minder
diep; Iontophorese is een heel oude methode om werkstoffen in te
sluizen voor een totale huidverbetering; Bio-Skin Jetting, met behulp
van speciale technieken behandelt
Slender You elke rimpel afzonderlijk

zodat de rimpel met 70 procent vermindert. Meso therapie de nieuwste
methode in de anti verouderingsbehandelingen, zorgt voor spectaculaire resultaten. Naast deze behandelingen kunt u bij deze salon in de
Hadleystraat natuurlijk ook terecht
voor epileren, harsen, verven, slenderen, zonnen en worden sinds kort
cursussen Pylatus gegeven. En als
u even moet wachten kunt u heerlijk ontspannen in de massagestoel.
Maar SYB heeft ook specialisaties
in huis, die elektrisch ontharen (vergoed door de zorgverzekeringen) en
Lymfedrainage van het gezicht onder handen nemen.
Droom werkelijkheid
De droom van Anette is waar geworden, zoveel mogelijk soorten
behandelingen onder één dak, het
dak van SlenderYou Beautyworld.
Maar zonder haar trouwe personeel en enthousiaste stagieres had
zij die droom niet waar kunnen maken. Myrna Jensch werkt al sinds de
eerste dag bij SYB, dus zij mag ook
in het zonnetje gezet worden na 10
jaar. Myrna is begonnen als slenderconsulente maar heeft zich via de
manicure opgewerkt tot een volleert
schoonheidsspecialiste. Ook Marion
Groeneveld werkt al 7.5 jaar bij SYB,
dus dit mag ook haar feestje zijn.
Marion is begonnen als slenderconsulente, doet nu de administratie en
is afgestudeerd pedicure. Anette is
dus terecht heel blij met deze twee
kanjers als personeel.
Om het team compleet te maken
werkt sinds kort de oud stagiere
Liza van Velzen als schoonheidsspecialiste bij de schoonheidssalon en
niet te vergeten de gastvrouwen Aty
van Dusschoten en Cora Joore die
de klanten altijd voorzien van een
kopje koffie, u helpen op de banken
en een gezellig praatje aan de bar.
Het hele team staat ook altijd klaar
om de klanten te steunen en te wegen als zij bezig zijn met het Cambridge Diet, het dieet om in korte
tijd op verantwoorde wijze veel af
te vallen.
Zoals u ziet is SlenderYou Beautyworld nog lang niet klaar en maakt
zich op voor de volgende 10 jaar.
De salon blijven veranderen en vernieuwen om de klanten te behouden en hun het beste te geven. Wilt
u meer informatie of gebruik maken
van een van de feestaanbiedingen
kom dan langs of bel 0297-346832.
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Groots jubileumconcert Caritas

Corso bedankt Omnia 2000
Aalsmeer - Dinsdagavond 13 mei
jl. vond er een ontmoeting plaats
tussen afgevaardigden van het bestuur van Stichting Bloemencorso
Aalsmeer en van Sportvereniging
Omnia 2000.
Er werd in de avondzon nog eens
teruggekeken op de geslaagde samenwerking tussen de stichting en
de vereniging gedurende het laatste Corso en de Grande Finale in het
Olympisch Stadion vorig jaar september. Voorzitter Arie Buijs van
Stichting Bloemencorso Aalsmeer
bedankte Maarten Weijers in de
persoon als voorzitter van Sportvereniging Omnia 2000 voor de grandioze inzet van zovele leden van

Sportvereniging Omnia 2000. Als
herinnering en dank daarvoor ontving Maarten Weijers een oorkonde
van de Stichting.
Zonder de inzet van hen zou de Finale in het Stadion minder ‘grande’
zijn geweest. Vooral de korte voorbereidingtijd en dus de tijdsdruk
waaronder choreografen en leiding
het Stadionspektakel hebben weten
te realiseren is zeker het vermelden
waard. Dat alles een groot succes is
geworden, weten de deelnemers en
de mensen die in het Stadion waren
maar al te goed.
Het bleek maar weer eens dat enthousiaste inzet van vele tot grote
prestaties kan leiden.

Proefvaart ‘Ocean Mercury
Londen’ van De Vries

Aalsmeer - Heeft u al kaarten gekocht voor het jubileumconcert van
Caritas? Interkerkelijk Koor Caritas
bestaat dit jaar namelijk 25 jaar en
geeft aanstaande zaterdag 24 mei
een groots jubileumconcert in de
Triumphatorkerk aan de Ophelialaan. Het concert begint om 20.00
uur en zal duren tot ongeveer 21.30
uur. Caritas is een christelijk koor
en bestaat uit ongeveer 45 leden en
heeft een divers repertoire. Het koor
verleent voornamelijk medewerking
aan diverse kerkdiensten in de omgeving. Ook schuwt Caritas het grotere werk niet.
Het koor heeft al diverse musicals
uitgevoerd en heeft op 30 maart jl.
voor de derde keer meegedaan aan

The Jerusalem Passion in De Doelen
in Rotterdam. Caritas zal tijdens het
jubileumconcert zeventien liederen
ten gehore brengen. Zij wordt begeleid door haar eigen combo, dat
bestaat uit piano, keyboard, drums,
dwarsfluit en percussie.
Het combo is voor deze gelegenheid uitgebreid met Jan Raadgever op keyboard, Moniek Eigenhuis
op dwarsfluit en Francisca Groeneveld op saxofoon. Voor het jubileumconcert zijn nog enkele kaarten
te koop bij boekhandel De Plantage
in de Zijdstraat en bij Read Shop in
de Ophelialaan en eventueel zaterdagavond bij de ingang van de Triumphatorkerk. Een toegangskaart
kost 7,50 euro.

Aalsmeer - Maandagmorgen in de schemer vertrok opnieuw een
jacht gebouwd door de trots van Aalsmeer, Scheepsbouw de Vries,
naar Rotterdam om vandaar te gaan proefvaren op zee. Het jacht
werd geassisteerd door twee sleepboten van Van der Wees uit Dordrecht. Samen met de Broedertrouw XV en XV1 kwam het nieuwe
jacht met de naam Ocean Mercury Londen in de namiddag aan in
Rotterdam. Tekst en foto Jan Weij.

Waardering voor moederdag
actie in Ophelialaan

Tevens dienst om 16.00 uur.

Aalsmeer - Op zaterdag 9 mei is
weer een actie van de winkeliersvereniging Ophelia gehouden.
In de Ophelialaan werden moeders,
die in de straat liepen te winkelen,
getrakteerd op een boeketje bloemen of een bijzondere theesoort.
Ondanks de geranium jaarmarkt
en het warme weer was het bijzon-

der druk in de Ophelialaan. De actie werd door alle moeders zeer gewaardeerd.
De volgende actie die gehouden
wordt door winkeliersvereniging Ophelia is voor vaderdag. Dan worden
vaders verrast met een leuke actie.
Voor meer informatie: kijk naar de
site www.opheliaplaze.nl

Zondag bijeenkomst 150
jaar Oud-katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 20 april
heeft burgemeester Pieter Litjens
van Aalsmeer aan de emiraat pastoor Jaap Spaans, de pastoriebewoner en beheerder van de oud-katholieke kerk, de ridderorde uitgereikt vanwege zijn jarenlange en vele culturele en sociale activiteiten.
De onderscheiding is voor de pastoor geen reden om te stoppen met
het organiseren van activiteiten.
Aanstaande zondag 25 mei wil hij
samen met belangstellenden praten en denken over ‘zijn’ kerk. . Op
27 augustus 1861 werd de oud-katholieke kerk aan het Oosteinde te
Aalsmeer gewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, H.J. van
Buul. Het kerkhof achter de kerk
dateerde al van 1855. Kerk, pastorie en kerkhof vormen een prachtig complex met een rijke geschiedenis. De vraag is of dit prachtige
complex van kerk, pastorie en kerkhof zijn 150ste verjaardag in 2011

kan halen? De parochiegemeenschap is in de loop der jaren zó geslonken, dat verkoop of zelfs sloop
van het complex voor de hand ligt.
Maar wat houd je daaraan over, behalve misschien wat geld? Een kleine, enthousiaste, groep probeert
daarom naar nieuwe wegen te zoeken om het unieke kerkcomplex aan
het Oosteinde te behouden voor de
kerk en voor Aalsmeer. Wie over deze belangrijke zaak wil meedenken,
is van harte welkom op een bijeenkomst die zondag 25 mei gehouden
wordt van 14.30 tot 15.45 uur in de
Oud-katholieke kerk aan de Oosteinderweg 392.
Vervolgens begint om 16.00 uur
een kerkdienst. Voorganger is Dick
Schoon, het orgel wordt bespeeld
door Erik van der Does. Ook deze
dienst is voor iedere belangstellende. Informatie bij Han Louman, tel.
020-6944753 of corbier.louman@
hetnet.nl.

Emiraat-pastor Jaap Spaans krijgt onderscheiding uit handen van burgemeester Pieter Litjens.

Aalsmeer Shuttle levert
een topprestatie!

Aalsmeer - De Aalsmeer Shuttle
(het elektrohangbaansysteem van
FloraHolland vestiging Aalsmeer)
heeft tijdens de piekperiode een
topprestatie geleverd. Met uitschieters van 10.542 karren op maandag
5 mei en 11.240 karren op dinsdag
13 mei werd een recordaantal karren bij klanten op VBA-Zuid afgeleverd. Er werden voornamelijk stapelwagens bezorgd, maar ook 1.200
Deense Containers vonden met de
Aalsmeer Shuttle hun weg naar
VBA-Zuid. Een stijging van maar
liefst 15 % in vergelijking met dezelfde periode in 2007. Op de drukste tijden verwerkte de Aalsmeer
Shuttle ruim 1.600 karren per uur.
Dit is vergelijkbaar met meer dan
100 slepen per uur.
Week 19 bleek de drukste week te
zijn. In totaal werden 40.319 karren

afgeleverd door de Aalsmeer Shuttle. Daarnaast werden 32.537 karren, met name lege stapelwagens,
bij klanten afgevoerd.
VBA-Zuid is gebouwd voor en door
grote klanten en de locatie wordt
nog steeds uitgebreid. Samen met
de groei van bestaande klanten zal
dit de komende jaren resulteren in
een hogere toe- en afvoer. En de
Aalsmeer Shuttle is er klaar voor!
Door goede samenwerking tussen
klanten en FloraHolland vestiging
Aalsmeer, juiste inrichting van logistieke processen rondom klantenstations en door gebruik te maken van
betrouwbare techniek functioneert
de Aalsmeer Shuttle ook in piektijden optimaal. Gezamenlijk zorgen
wij ervoor dat de toekomst garant
staat voor nog meer efficiency en
records!

Alcohollucht half
zes ‘s ochtends

sen uit de auto. Agenten spraken
de man hierover aan. Er werd alcohol geroken en de bestuurder is gevraagd te blazen.
De wijzer sloeg positief en de man is
meegenomen naar het bureau voor
een ademanalysetest. De apparatuur stokte bij 625 Ugl. De fietsen
bleken overigens eigendom te zijn
van de automobilist.

Aalsmeer - Op zondag 18 mei om
tien over half zes in de ochtend is
een automobilist door de politie beboet wegens rijden onder invloed
van alcohol. De bestuurder reed
op de Dreef en er staken twee fiet-

The Coney Island Babies zullen Lee Roud (oftewel Tom Meijer, derde van
links) bijstaan tijdens het optreden in de watertoren, volgende week vrijdagavond.

Shanty’s én Lou Reed songs

Brulboeiers en Lee Roud
treden op in watertoren
Aalsmeer - In het kader van het
80-jarig bestaan van de Aalsmeerse watertoren wordt op vrijdag 30
mei een muzikaal optreden georganiseerd. Het belooft een heel afwisselende muziek-avond te worden,
want het shanty-koor de Brulboeiers treedt op én Lee Roud and the
Coney Island Babies laten van zich
zien en horen. Gedurfde combinatie die garant staat voor een gezellige avond, zo voorspelt stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, de beheerder van de watertoren. Uiteraard laten beide groepen apart van
zich horen, dus geen zeemansliedjes van Lee Roud en geen Lou Reedsongs van de Brulboeiers, hoewel je
het nooit zeker weet natuurlijk. Voor
dit concert zijn aan de deur van de
watertoren kaarten te koop, à 5 euro en het principe vol=vol wordt gehanteerd dus op tijd komen voor de
aanvang om 20.30 uur (toren open
om 20.00 uur) is aan te raden. Het
betreft een benefietoptreden, de opbrengst komt ten goede aan de watertoren.
Brulboeiers
De uit 13 man bestaande shantykoor de Brulboeiers is ontstaan
uit een grapje. Herman van Raam,
aanspreekpunt van de Brulboeiers
en degene die het repertoire uitzoekt vertelt dat het koor een voortvloeisel is van het Smartlappenkoor
‘Denk aan de Buren’. Dat koor bestaat echter uit mannen en vrouwen
en zoals de naam doet vermoeden,
worden smartlappen ten gehore gebracht.
Zeemansliedjes passen weer veel
beter bij een shantykoor. “Aan het
eind van het seizoen zongen we wel
eens een paar shantyliedjes en dat
sloeg goed aan”, zegt Herman. Omdat bij bepaalde mensen sterk behoefte aanwezig was om deze gezellige manier van zingen in groepsverband voort te zetten, werden de
Brulboeiers in het leven geroepen.
Dat is nu vijf jaar terug en sindsdien
zijn al vele optredens gegeven. Dan
eens in een zorginstelling, dan in de
open lucht op een praam de Poel op
en volgende week vrijdag dus in de
watertoren, toch een toepasselijke
locatie voor de ‘zeemannen’.
Begeleider op accordeon Cor Trommel zal er ook bij zijn, maar dat
wordt niet de vaste begeleider. De
mannen zijn dus naarstig op zoek

naar een instrumentalist die voor
een muzikale noot op accordeon of
ander instrument kan zorgen. Wie
van het genre zeemansliedjes houdt
moet zeker komen luisteren vrijdag.
“Het zijn de werkliederen van vroeger op schepen. Het werk gaat een
stuk makkelijker als je zingt en dan
altijd over vrouwen en drank natuurlijk”, aldus Herman schertsend.
Hij en zijn mede-shantyzingers hebben er nog altijd lol in om de kelen
te schrapen en het publiek te trakteren op zeemansliedjes die makkelijk
meegezongen kunnen worden.
Lee Rou en Coney Island Babies
Gevarieerd zal de avond zeer zeker
worden, want koorzang is wel even
een ander verhaal dan Lou Reed. De
Amerikaanse zanger is bij het grote publiek bekend van onder andere ‘Walk on the Wild Side’ en ‘Perfect Day’. Met deze hits en zijn vele albums scoorde hij veel hits en
fans. Ook de Aalsmeerse zanger
Tom Meijer is fan. Samen met zeven anderen verzorgde hij tijdens
een van de akoestische avonden in
Bacchus een optreden dat geheel
in teken van Lou Reed stond. De
groep werd ‘Lee Roud en the Coney Island Babies gedoopt en het optreden oogstte succes! De gelegenheidsband had er zoveel lol in dat er
een vervolg in Joppe kwam. Wederom veel applaus en enthousiasme
bij de muziekmakers en zangers en
nu dus het aanstaande optreden in
de watertoren.
De mensen die deel uit maken van
het ‘project’ zijn naast Tom Meijer achter de leadmicrofoon, André Alderden (gitaar), Lenie Zuiderhout (zang), Bart Vreken (drums),
Robbert Tuinof (saxofoon), Jennifer
Roest (zang), Wicher de Boer (basgitaar) en Karin Oostwouder (zang).
De optredens van Lee Roud en
the Coney Island Babies zijn altijd
spraakmakend, de humor spat er
vanaf. Komt dat zien, tezamen met
de brulboeiers op vrijdagavond 30
mei.
Overigens kan tijdens het concert
geen tripje naar boven worden gemaakt. Dat geldt tevens voor het
aanstaand weekend, 24 en 25 mei,
waarop eigenlijk de deuren voor publiek geopend zouden worden. Deze open dagen gaan niet door, in
verband met een broedende valk in
de nestkast bovenin de toren.

Feestweek Hornmeer
voor alle wijkbewoners!
Aalsmeer - Het was gezellig druk
dinsdagmiddag op de receptie van
de Wijkraad Hornmeer. Om het 40jarig bestaan van de Hornmeer te
vieren zijn er deze week activiteiten voor jong en oud in en om het
buurthuis aan de Roerdomplaan. De
receptie vormde het begin van deze
feestelijke week.
Zo’n 70 Hornmeerders en genodigden, ook burgemeester Litjens, feliciteerden de wijkraad en elkaar
met het feit dat de Hornmeer na 40
jaar nog steeds de mooiste wijk van
Aalsmeer is.
Ook het echtpaar uit de Corellihof
dat in januari 1968 als eerste bewoners van de Hornmeer de sleutel van hun huis kreeg gaf acte de
présence. Zij vertelden dat ze begonnen waren in de zandwoestijn, hun huis alleen konden bereiken over loopplanken en moesten schoonmaken met water uit de
sloot, want de aangelegde waterleiding was niet in orde. Ook veel andere aanwezigen bleken al 40 jaar
in de Hornmeer te wonen. Zoals de
voorzitter in zijn toespraak aangaf, is
de Hornmeer een wijk waar mensen
met plezier wonen en blijven wonen.
Er is maar weinig verloop geweest al
die jaren.
De feestweek is mede georganiseerd door de buurtvereniging. Die
trouwens net zo lang bestaat als
de wijk. Want de buurtvereniging
werd opgericht om gezamenlijk het
vraagstuk van de wateroverlast op
te lossen. Dat is al die jaren een heet
hangijzer gebleven, maar daar lijkt
de komende jaren na 40 jaar dan
toch verandering in te komen.
Fototentoonstelling
De receptie liep behoorlijk uit. Veel
herinneringen werden opgehaald

Willem wint de
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het

bij het bekijken van de fototentoonstelling. De kreten “ach weet je nog”,
en “o ja, dat was toen” werden veelvuldig gehoord in de gang van het
buurthuis Hornmeer. Daar zag je
goed dat de wijk in drie delen is gebouwd. Voor onderwijs aan de jonge
kinderen werd meteen gezorgd. Al
tijdens de bouw van het eerste gedeelte van de Hornmeer, was wel de
openbare school al klaar. Daarin is
nu het buurthuis gevestigd.
Deze foto’s blijven nog de hele week
hangen en kunnen bewonderd worden tijdens de andere activiteiten
van de feestweek.
Feestweekprogramma
Ook de laatste dagen van deze week
kunnen er gezamenlijk nog herinneringen worden gemaakt en opgehaald. Zo is er vanavond, donderdag 22 mei, een jubileumbingo voor
55+ers en jongere liefhebbers vanaf 20.00 uur in het buurthuis, staat
vrijdag 23 mei een disco voor jongeren tussen de twaalf en zestien
jaar ivan 19.30 tot 23.00 uur in Bon
Ami op het programma (wel van tevoren opgeven) en wordt dezelfde
avond in het buurthuis vanaf 20.00
uur gestreden om het kaartkampioenschap van Aalsmeer. De feestweek wordt afgesloten met een
feestavond met live muziek op zaterdag 24 mei vanaf 20.00 uur in het
buurthuis.
De entree is 5 euro en dit bedrag is
inclusief drie consumpties. Als deze
avonden net zo goed bezocht worden als de receptie, en minstens zo
gezellig worden, kan de feestweek
niet meer stuk. Ook bewoners die
de laatste jaren na lange tijd vertrokken zijn uit de Hornmeer, maar
de wijk nog een warm hart toedragen, zijn welkom.

klaverjassen gewonnen door Willem
Buskermolen met 5514 punten, gevolgd door Jaap Weij met 5362 punten, Derde werd Jos Thijssen met
5020 punten.
Bij het jokeren werd Bets Teunen
winnares met 95 punten en op de
tweede plaats is Saar Looy geëindigd met 135 punten.

Milieudefensie over luchthaven:

Schiphol biedt omwonenden
sigaar uit eigen doos
Streek - Uit het uitgelekte onderhandelingsvoorstel over de toekomst van Schiphol, waarover de
luchtvaartsector, bestuurders en
omwonenden praten onder leiding
van Hans Alders, blijkt dat de wettelijke geluidsregels wat Schiphol en
de KLM betreft op de schop moeten. “Een ridicuul voorstel”, aldus
Evert Hassink van Milieudefensie.
“Niet de toch al minieme bescherming van omwonenden is het probleem, maar de onwil van Schiphol
om zich aan de wet te houden.”
Schiphol wil zich gaan houden aan
de toch al verplichte vliegroutes.
Een verplichting die vrijwel dagelijks geschonden wordt en voor veel
overlast zorgt. In ruil voor dergelijke vrome beloftes wil de luchthaven af van de huidige, toch al slappe regels die de vlieghinder moeten
beperken, stelt Milieudefensie. Hassink: “Omwonenden krijgen een sigaar uit eigen doos en schieten niks
op met dit voorstel.”

De overlast voor de omgeving beperken kan Schiphol ook zonder
dat voor de zoveelste keer de regels
overhoop te gooien. Vorig jaar is er
al een experimentenwet aangenomen die het mogelijk maakt om geluidsgrenzen bij te stellen als dat in
het belang is van Schiphol en omwonenden. Hassink: “Schiphol presenteert zich graag als ‘normaal bedrijf’ of als ‘goede buurman’. Maar
het uitgelekte conceptakkoord laat
zien dat Schiphol slechts bereid is
zich aan de wet te houden en wat te
doen voor de omwonenden als die
wet naar haar wensen wordt aangepast. Dat is de wereld op zijn kop.”
Milieudefensie roept de politiek op
betrouwbaar te blijven en de wettelijke grenzen die in 2001 werden vastgesteld, niet los te laten.
Een nieuwe discussie over het geluid rond Schiphol zal leiden tot bestuurlijke chaos en tot onzekerheid
voor de honderdduizenden geluidsgehinderden rond de luchthaven.
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Frans van Heteren tweede
bij triatlon in Woerden

Lieselotte en Tanya van Omnia
regiokampioenen toestelspringen

Aalsmeer - Het wedstrijdseizoen
voor de triatleten van het Oceanus/
Multi Supplies Triathlon Team is
goed begonnen. De eerste triatlon
in openwater was op tweede pinksterdag in Woerden. Aalsmeerder
Frans van Heteren behaalde daar
een tweede plek, voor Corné Klein.
Afgelopen weekeinde werden de
broers Freek, Joost en Stef de Boer
bij een teamwedstrijd in Enschede derde met hun team. Carla van
Rooijen werd in het Zeelandse Kruiningen derde dame op een halve
triatlon. Bij de eerste open water triatlon van het seizoen in Woerden
werd gevreesd voor koud water in
de Singelgracht. De zon had goede invloed op het water, waardoor
de temperatuur met 19 graden goed
te doen was. Aalsmeerder Frans van
Heteren en Kwakelaar Corné Klein
kwamen beiden voorin uit het water.
Ook Pieter van der Meer volgde kort
op snelste zwemmers in het veld. Op
de fiets bleven de twee teamgenoten elkaar in het zicht houden, maar
uiteindelijk liep Van Heteren harder
door de straten van Woerden. Hij finishte in 1.48.35 uur, een minuut
voor Klein. In de totaaluitslag werd
Van Heteren tweede en Klein derde.
De Aalsmeerder won daarmee de
wedstrijd in de categorie Heren 40.
Achter Klein finishte Jan van Heteren uit Aalsmeer op een 25e plek in
2.00.44 uur. Op de fiets voelde hij
al kramp op komen, waardoor het
lopen niet meer zo soepel ging bij
hem. Bij Aalsmeerder Pieter van der
Meer verliep het looponderdeel juist
verrassend goed. Op de fiets verloor hij nog veel plekken, maar veel
daarvan maakte hij met een snelle 10 kilometer lopen weer goed. Hij
finishte in 2.02.10 uur op een 33e
plaats. Marcel Krijtenberg uit Uithoorn draaide in Woerden een solide wedstrijd en finishte in 2.27.27
uur.

Aalsmeer - Zondag 18 mei vonden
de toestelspringkampioenschappen
van de regio Noord-Holland plaats
in de Wethouder Verheijhal in Amsterdam-Oost. SV Omnia 2000 deed
met vijf turnsters in de tweede klasse mee met de individuele springkampioenschappen onder leiding
van trainster Anneke Nap. Bij deze
wedstrijd maakt elke turnster twee
verschillende sprongen of sprongseries op vier toestellen: Kast-plank,
paard-minitramp, airtumblingbaan
en minitramp. In totaal worden acht
sprongen gemaakt, die allemaal
meetellen voor het eindresultaat.
Één misser wordt dan ook zwaar
bestraft. Je kunt je dus geen grote
fouten permitteren.
Bij de meisjes tot en met 12 jaar
sprongen Lieselotte van Velzen,
Kirsten Pronk en Anouk Straathof.
Alle drie sprongen ze een goede
wedstrijd en eindigden resp. op de
eerste , tweede en derde plaats! Een
mooi resultaat!
Lieselotte, die op de airtumblingbaan een arabier-salto achterover
en over de breedte van de kast een
hoeksalto voorover met afzet van

tendwedstrijd en een middagserie.
Eerst werd ’s ochtends een individuele triatlon over 175 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 2 kilometer lopen afgelegd. De opgetelde
prestaties van de teamleden bepaalde de startvolgorde voor de middag,
waarin de teams met vier atleten samenwerkten voor een goed resultaat. Zwaanshoeker Freek de Boer
deed in de ochtendserie al goede
zaken door de tweede tijd neer te
zetten. In de middag streed hij samen met zijn broers Joost en Stef en
gelegenheidsteamlid Frank Heestermans uit Ede.
Het was een spannende strijd doordat de zes snelste teams met de
ontstane tijdsverschillen van start
gingen. Alles lag dicht bij elkaar,
maar uiteindelijk was het team met
drie Duitsers het sterkst. Met een
minuutje achterstand eindigde het
team op een derde plek. Carla van
Rooijen koos afgelopen weekeinde
voor een halve triatlon in het Zeelandse Kruiningen. De Aalsmeerse dame finishte de wedstrijd over
2,5 kilometer zwemmen, 76 kilometer fietsen en 20 kilometer lopen in
4.34.57 uur. Daarmee werd ze derde dame, achter een sterke Belgische en een Nederlandse concurrente. Ook voor Van Rooijen begon
het seizoen dus goed.
Pieter van der Meer liep hard in
Woerden.

Op 21 juni is er midzomernacht
zwemmen. Op deze avond opent
het zwembad de poorten om 22.30.
uur Er kan dan worden gezwommen
tot 24.00 uur in een sfeervol verlicht
zwembad.
Op 23 juni start de zwemvierdaagse
voor alle leeftijden, voor het waterpolo toernooi op 16 augustus kunnen teams zich nog aanmelden en
het seizoen wordt besloten op 30
augustus met een groots afzwemfeest. Meer weten? Kijk op www.hetoosterbad.nl. Opgeven voor een aktiviteit kan ook in het zwembad, iedere dag vanaf 13.00 uur.

De vijf turnsters van SV Omnia, die alle vijf in de prijzen vielen: Boven van links
naar rechts: Charon Spring in ’t Veld en Tanya Karoui. Onder van links naar
rechts: Anouk Straathof, Lieselotte van Velzen en Kirsten Pronk.

Open Rijsenhoutse 2008:
tennisweek vol plezier

Dartcompetitie in Dorpshuis

Debutant wint bij Poel’s Eye
waar Danny vaak ten onder gaat
door zijn eigen gemopper gebeurde dit vrijdag niet. Hij was naar de
kapper geweest, wellicht heeft deze
kapper hem ontdaan van een aantal
wilde haren, want Danny was opmerkelijk rustig. En dit was te merken, het kwam zijn spel duidelijk ten
goede. Het genoemde rijtje spelers
stuurde hij met een kluitje het riet
in om vervolgens in de finale aan te
treden tegen de debutant. De finale
bracht Danny Zorn niet wat hij had
gehoopt. Hij kwam nog goed op 1-1,
maar hierna sloeg de debutant toe.
Danny werd verslagen. Twee mooie
planten van de firma Baardse waren
voor de debutant. Zijn naam: Perry
Noordermeer!
Dames en beloften schema
Bij de dames was het Ireen van
Graas die had kunnen voorkomen
dat Margreet Nijp haar zoveelste
avond won. Het lukte niet. Margreet won en heeft al aangegeven
volgend jaar graag met de heren te
willen mee gooien.
Desalniettemin speelde Ireen een
fantastisch toernooi. Henny, Petra en Diny werden aan de zegekar
gebonden. Ook Margreet komt natuurlijk alle lof toe. Marieke, Louise,
Marja en Ireen waren immers niet in
staat de kampioen tegen te houden.
Volgende week meer over het schema der beloftes. De winnaar kan wel
alvast verklapt worden: John Buis is
zijn naam. Jawel, John Buis is deze
week de belofte voor de toekomst.
Het is te hopen dat ‘de toekomst’
zich op korte termijn aandient voor
John.
Hierover meer. Het volgende toernooi is op vrijdag 30 mei. Inschrijving sluit om 19.45 uur. Meer informatie op www.poelseye.nl

Goede tijden voor Oceanus
bij vinzwemmen
Aalsmeer - Op zondag 18 mei
was er weer een vriendschappelijke wedstrijd vinzwemmen in Nieuwerkerk aan de IJssel. Deelnemende verenigingen waren Pontos uit
Wijchen, Plons uit Hoorn, Oceanus
uit Aalsmeer, Orka uit Nieuwerkerk
aan de IJssel en UZSC uit Utrecht.
Oceanus werd vertegenwoordigd
door Daphne Meijer, Michel van
Langeraad en Cassey en Liam Glebbeek Daphne zwom zes afstanden:
25 MV zwom zij een persoonlijk record van 00.13.30. De 25 AD zwom
zij een 00.13.05. Ook op de 50 MV
zwom zij een persoonlijk record in
00.29.24. De 100 MV zwom Daphne in 1.08.66. 100 PL zwom Daphne voor de tweede maal en eindigde
op 01.19.52. Michel zwom ook zes

Aalsmeer - Het Oosterbad heeft
deze zomer een mooi activiteiten
programma samen gesteld. Hierbij
is uitgegaan van het motto ‘Het Oosterbad gaat voor bewegen en sportiviteit’. Het bestuur en de vrijwilligers
hopen met dit programma met name veel bewoners van Oost enthousiast te maken voor één of meerdere sportieve activiteiten in en rond
het zwembad aan de Jac P. Takkade. Op 14 juni wordt een zwemloop
voor de jeugd van 7 tot 14 jaar georganiseerd. Dit is een wedstrijd georganiseerd in samenwerking de Multi Triathlon Groep.

Opgeven kan tot 27 mei

Enschede en Kruiningen
In Enschede stonden triatleten van
het Multi Triathlon Team aan de start
van een bijzondere teamwedstrijd.
De dag was verdeeld in een och-

Kudelstaart - Je moet van goed
huize komen als je als debutant een
speelavond bij Poel’s Eye wil winnen. Wederom was de Bollenstreek
goed vertegenwoordigd op de achttiende speelavond op vrijdag 16 mei.
Binnen was het warm, maar te doen.
De winnende debutant meldde zich
om 19.30 uur, keurig op tijd, aan
de wedstrijdtafel. Wat onwennig bij
Poel’s Eye, maar zijn houding sprak
boekdelen. Dit was geen beginnend
speler die het eens wilde proberen.
Nee, een doorgewinterde darter die
al het een en ander had meegemaakt vóór dit zinderende Poel’s Eye
toernooi. Hij won in de poule onder
andere van Albert Schild, Razende
Rinus Jurka en Huib Gootjes. Soeverein, geen leg tegen. Na de poule
was de beurt aan niemand minder
dan Michael de Vries. Michael had
twee wedstrijdpijlen, maar kon deze niet verzilveren. Hetzelfde gold in
de volgende ronde voor Tim Maas,
twee wedstrijdpijlen maar evenzoveel mis. Ook Bas Aupers kon hem
niet kraken en in de halve finale was
zelfs Ben Blokhuizen niet in staat
de debutant af te stoppen. Hierdoor
volgde zijn eerste Poel’s Eye finale.
Tegenstander: Danny Zorn. Danny
is een jongen die het graag spannend houd. Na en aantal jaar blijkt
hij een constante topper te zijn die
steevast in de top 5, of zelfs top 3
van de ranking eindigt. Vóór vrijdagavond stond Danny op de zesde
plaats, maar hij wilde meer. Een ongekende reeks zette hij neer op weg
naar de finale.
Albert Schild, Floortje van Zanten,
Barry Zander en Wijnand Kool. Allen geen koekenbakkers, maar ze
waren niet bestand tegen de constant scorende Danny. De ene 100
en 140 score na de andere. En daar

Zomeractiviteiten in Oosterbad

een springplank liet zien, scoorde
als hoogste en werd dus regiokampioene bij de meisjes.
In de categorie turnsters-junioren
sprongen Tanya Karoui en Charon
Spring in ’t Veld. Charon sprong
alles op safe, behalve paard-minitramp. Hier wilde de hurksalto voorover niet helemaal lukken en raakte ze heel licht met haar handen het
paard aan. Het eindresultaat was
echter goed voor de derde plaats!
Tanya Karoui sprong er met recht
bovenuit bij de junioren. Ze sprong
over de lengte kast met afzet van
de plank zelfs nog een hurksalto.
Op de airtumblingbaan liet ze een
arabier- streksalto achterover zien.
Tanya werd dus heel terecht regiokampioene!
De organisatie bood excuses aan,
want de medailles waren niet aanwezig. De prijswinnaars stonden
dus allen zonder prijs op het podium. De medailles worden nagezonden. Helaas, maar de prestaties waren er niet minder om. De wedstrijdgroep van SV Omnia kan terugkijken op een geslaagd regio-springkampioenschap.

afstanden met op 25 MV een persoonlijk record in 00.12.29. Op de 25
AD zwom hij ook een persoonlijk record in 00.11.96. De 50 MV zwom hij
in 00.27.62, opnieuw een persoonlijk record, de 100 MV deed hij in
01.05.74 en de100 PL in 01.07.77, beiden ook goed voor een persoonlijk
record. Voor Cassey en Liam was het
hun eerste wedstrijd. Cassey zwom
vijf afstanden: 25 MV in 00.17.13, 50
MV in 00.37.68, 100 MV in 1.22.45.
Helaas voor 25 AD werd zij gediskwalificeerd. Liam zwom ook vijf afstanden. 25 MV in 00.17.76, 50 MV in
00.39.60, 100MV in 01.38.72. Ook hij
werd helaas op 25 AD gediskwalificeerd. Op 31 mei en 1 junii is de NK.
Zoals het er nu uitziet gaat Oceanus
het daar goed doen.

Rijsenhout - De open toernooicommissie van tennisvereniging Rijsenhout nodigt alle tennisliefhebbers dit jaar weer uit voor één van
de gezelligste tennistoernooien uit
de omgeving. Zowel de beste 3spelers, als de beginnende 9-spelers kunnen zich inschrijven voor dit
tennistoernooi. Tijdens deze week
staan niet alleen de deelnemers
centraal, maar zal er ook aandacht
zijn voor de supporters rondom
de tennisbaan. Zo zijn er gezellige
après-tennisfeestjes met live muziek op vrijdag en zaterdag en worden er heerlijke hapjes geserveerd
tijdens deze week. Tevens zal de fi-

naledag worden afgesloten met een
verrassing voor jong en oud. Naast
het kijken van spannende tenniswedstrijden, kan men ook genieten
van live EK voetbal op grote televisieschermen. Kortom, een week vol
plezier. Het opentoernooi van tennisvereniging Rijsenhout zal plaatsvinden op 14 tot en met 22 juni op
de banen aan het Konnetlaantje 25.
Zonder deelnemers geen gezelligheid, dus kan iedereen zich gemakkelijk inschrijven via de website van
TV Rijsenhout (www.tvrijsenhout.
nl). De sluitingsdatum is 27 mei. Tijdig inschrijven letter wordt aangeraden voor deze tennisweek.

Tafeltennis Aalsmeer

Johan Berk nieuwe clubkampioen
van ATC Bloemenlust
Aalsmeer - Ondanks het mooie en
warme weer waren er toch negen
tafeltenniscoryfeeën naar sporthal
De Bloemhof gekomen om te twisten om het clubkampioenschap van
ATC Bloemenlust.
Bijna alle kanshebbers gaven acte de présence. Van de favorieten
ontbraken alleen de kampioen van
2005, Zjimmy Kusztykiewicz en eerste team speler Frans Ravesteijn.
In een negenkamp speelden alle
deelnemers tegen elkaar in ‘best of
three’ wedstrijden, dus om twee gewonnen games.
Na twee ronden begon er al wat tekening in de stand te komen. De
drie spelers uit het eerste team, Ed
Couwenberg, Johan Berk en Bart
Spaargaren, waren nog ongeslagen
en hadden aan de kop van het tussenklassement gezelschap van outsider Wim van de Aardweg uit team
twee.
In de derde ronde wist Wim Johan
te verrassen met snel en aanvallend spel en de sensatie was compleet toen hij in ronde vier ook Ed
in drie games klopte. Wim leek op
weg naar een enorme stunt, maar
na twee overwinningen op de eerste
team spelers struikelde hij in de volgende ronde over zijn teamgenoot
Ton de Hollander.
Met snel en agressief spel gaf Ton
hem in de eerste game een koekje
van eigen deeg (11-5) en nadat Wim
in de tweede game nog even terugkwam (8-11) liet Ton hem in de derde en beslissende game weer helemaal kansloos (11-4). Ondertussen bleef Bart Spaargaren zijn wedstrijden soepel in twee games winnen, alleen good old Willem Visser
snoepte hem in de vierde ronde nog
een game af.
Na zes gespeelde ronden was alleen Bart nog ongeslagen, op de
voet gevolgd door Ed, Johan en Wim
met elk één nederlaag. Ronde zeven
bracht koploper Bart in het strijdperk tegen Johan. De eerste game
ging zeer overtuigend met 11-6 naar
Bart en hij leek daarmee op weg zijn
ongeslagen status te continueren.
Johan wist zich echter via een gewonnen tweede game (11-8) terug
te knokken in de wedstrijd en liet

de partij alsnog kantelen. Met 11-9
in de derde game bezorgde hij Bart
zijn eerste nederlaag, waarmee vier
spelers gelijk kwamen te staan op
één verliespunt met nog twee rondes voor de boeg, waarin de beslissingen moesten vallen.
In de voorlaatste ronde won Bart
Spaargaren overtuigend in twee
games van Wim v.d. Aardweg. In de
andere confrontatie was Ed Couwenberg in de eerste game duidelijk met 11-5 de meerdere van Johan Berk, maar net als eerder tegen
Bart wist Johan zich goed te herstellen en hij trok de tweede game met
11-8 naar zich toe. Door in de derde
game vanaf 7-6 alles of niets te spelen gaf Johan de aanvaller Ed geen
kans meer zelf het initiatief te nemen en zijn favoriete spel te spelen. Het pakte dit keer goed uit voor
Johan die met 11-7 de game en de
partij won.
Dit bleek de cruciale partij te zijn
waarmee Johan het clubkampioenschap voor zich opeiste. Door zijn
twee verliespunten kon Ed in de
laatste ronde niet meer op gelijke
hoogte komen met Johan, die al uitgespeeld was. En omdat Bart in het
onderlinge duel van Johan had verloren maakte het niet meer uit of hij
in de laatste ronde nog op gelijke
hoogte zou komen.
De confrontatie tussen Bart en Ed
in de laatste ronde ging dus om
de tweede plaats, waarvoor trouwens ook Wim nog in aanmerking
kwam. Bart wist de eerste game nog
te winnen (11-8), maar moest na
een spannende tweede game (119 voor Ed) toch zijn meerder erkennen in Ed, die met 11-6 in de derde game de partij winnend afsloot.
Daardoor eindigden zowel Ed, Bart
en Wim gelijk op zes punten en er
was dus enig rekenwerk voor nodig
om na vergelijking van de onderlinge resultaten Ed als nummer twee
te huldigen.
Uitslag: 1. Johan Berk (7-14), 2. Ed
Couwenberg (6-14), 3. Bart Spaargaren (6-14), 4. Wim van de Aardweg (6-13), 5. Philippe Monnier (48), 6. Willem Visser (3-8), 7. Ton de
Hollander (2-7), 8. Dirk Piet (1-5) en
9. Rob Faber (1-2).

Wevers en Van Weeren één
in Belgische Seizoensrally
Aalsmeer - Een lekke band op de
negende klassementsproef verhinderde de absolute zegetocht voor
Erik Wevers en zijn Aalsmeerse navigator Jalmar van Weeren tijdens
de derde ronde van Euro Rally Challenge, de Seizoensrally in het Belgische Bocholt. Daardoor moest het
duo voor één keer de scratchtijd afstaan aan teamgenoten Harry Kleinjan en Annemieke Hulzebos. Maar
met elf scratchtijden en een dominante zege kunnen Wevers en Van
Weeren niet anders dan uiterst tevreden zijn over de Seizoensrally.
Erik Wevers en Jalmar van Weeren
maakten vanaf de allereerste meter in Bocholt duidelijk dat de vooraf
aangekondigde ‘ Derby van de Lage
Landen’ een prooi zou gaan worden
voor de mannen uit de Noordelijke
kant. Een forse stortbui in de nacht
voorafgaand aan de rally maakte de
proeven in Bocholt tot verraderlijke
schaatsbanen. Na vier klassementsproeven bedroeg de voorsprong op
Mark van Eldik en zijn Subaru al 24
seconden. Belgische toppers als

Patrick Snijers en Kris Princen waren toen al uitgevallen. Alleen Hubert Deferm kon een beetje aanklampen bij de ontketende Wevers
en Van Weeren met hun Ford Focus RS WRC 06. Toen Mark van Eldik na zes proeven van het parcours
schoof lag de weg voor Wevers en
Van Weeren naar de zege open. “We
moeten gaan consolideren. Maar in
deze omstandigheden is dat niet zo
makkelijk”, vond van Weeren voor
het vertrek naar de laatste proeven.
Want ondanks dat de weersomstandigheden gaandeweg de dag verbeterden bleven de Belgische proeven verraderlijk glad. Uiteindelijk
was Erik Wevers de oppermachtige
winnaar van de derde ronde van de
Euro Rally Challenge, en daar ging
het uiteindelijk om. Dat hij en passant de gehele Belgische top versloeg op eigen bodem deerde hem
niet. “In de rallysport is alles mogelijk. In 2004 was Pieter Tsjoen in Hellendoorn sneller dan de Nederlanders. Nu ben ik in Bocholt sneller
dan de Belgen,” aldus Wevers.

Familiedag bij RKAV
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei is
het weer familiedag en tevens slotdag bij RKAV aan de Beethovenlaan. Het sportieve feest wordt georganiseerd door de club van 100.
Voor heet voetbaltoernooi hebben
zich zestien teams ingeschreven. Er
wordt vanaf 13.00 uur op vier velden gespeeld. De deelnemers worden verzocht om 12.30 uur uiterlijk
aanwezig te zijn.
De tweede activiteit is een fietstocht. Voor de rit van ongeveer twintig kilometer kan vanaf 12.00 uur
gestart worden. De bedoeling is dat
iedereen voor half vijf weer terug
is op het sportcomplex in de Hornmeer. De tocht voert langs de mooiste plekjes in Aalsmeer en natuurlijk moeten ook dit diverse vragen
worden beantwoord. Na al het fiet-

sen en voetballen zullen de magen
leeg zijn en die moeten dan weer
gevuld worden. En dat gaat dan ook
gebeuren. Een fantastische barbecue wordt gehouden en wie daarna
dan nog honger heeft , die heeft gewoon te weinig genomen. Voor de
kinderen die meekomen is er patat. Opgeven voor het fietsen en/
of het barbecuen kan bij Peter, tel.
328193. Na afloop volop gezelligheid en swingplezier met dj Kees
Markman. Tussen het feesten door
gaat RKAV ook nog de speler van
het jaar bekendmaken. Zowel bij het
eerste als het tweede elftal worden
drie spelers gehuldigd die het afgelopen seizoen, door de supporters
en technische staf gekozen zijn.
Dit dankzij de sponsering van Top
Flora en AQ Roses.
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Internationaal tintje bij RKAV’s
dames- en meisjestoernooi
Aalsmeer - Ook komend weekend,
zaterdag 24 en zondag 25 mei, is
het weer een drukte van belang op
en rond de velden bij RKAV aan de
Beethovenlaan. Waren het afgelopen weekend de jongensteams van
de F-pupillen t/m de B-junioren, die
een toernooi speelden, nu zijn alle meisjesteams en het dameselftal
van RKAV aan de beurt. Op zaterdag
24 mei komen de meisjes van RKAV
ME1, de ME2 en de MD1 in actie.
De meisjes van RKAV ME1 gaan
de strijd aan met VSV ME1 uit Velserbroek, WV-HEDW ME1 uit Amsterdam, BFC ME1 uit Bussum, DSS
ME1 uit Haarlem en Zwanenburg
ME1. De meisjes ME2 van RKAV
treffen VVC ME2 uit Nieuw-Vennep,
DSS ME2 uit Haarlem, Zwanenburg
ME2 en Koudekerk ME2. De meisjes MD1 van RKAV gaan het opnemen tegen Nicolaas Boys MZ2 uit
Nieuwveen, Zevenhoven MP1, VVC
MD2 en MD3 uit Nieuw-Vennep
en Roda’23 MD2 uit Bovenkerk. De
wedstrijden beginnen om 10.00 uur
en om 14.00 uur is dit gedeelte van
het toernooi afgesloten. ’s Avonds
kunnen de meisjes en natuurlijk
ook jongens tot en met 15 jaar zich
vermaken tijdens de disco die om

20.00 uur begint en duurt tot 23.00
uur. Op zondagochtend gaat vervolgens om 9.30 uur het toernooi voor
de meisjes MC1 van start. Hier gaan
acht elftallen strijden om de grootste beker. In poule A neemt RKAV
MC1 het op tegen FC Arnold Town
uit Nottingham in Engeland, SVOW
MC1 uit Oude Wetering en Purmerend MC2. In poule B gaat de strijd
tussen VVC MC1 uit Nieuw-Vennep,
Fortuna Wormerveer MC1 uit Wormerveer, Roda’23 MC1 uit Bovenkerk en Altior MJ2 uit Langeraar.
Om 13.00 uur is de winnaar bij de
meisjes MC bekend. Ook de dames
van RKAV komen deze dag in actie.
De dames van RKAV gaan spelen
tegen de dames 1 van SIZO uit Hillegom, dames 2 van ’t Gooi uit Hilversum, dames 1 van FC Weesp, dames 2 van Altior uit Langeraar en
de MA1 van VSV uit Velserbroek. Zij
gaan om kwart over één van start en
om 17.00 uur is de winnaar bekend.
Heb je interesse om te komen voetballen bij RKAV? Kom dan sfeer
proeven op zaterdag 24 en/of zondag 25 mei tijdens het toernooi
of neem voor inlichtingen contact
op met Ingrid Kempers, tel. 0297340445.

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

wordt. Bij het jeugdteams ligt de nadruk meer op teambuilding, gezelligheid en spelvreugde, maar waarbij techniek en tactiek zeker niet uit
oog worden verloren. Er wordt op
woensdag en donderdagavond getraind. Ben je nieuwsgierig en wil
je graag een keer komen mee trainen? Bel dan naar Diana van Kessel,
tel. 0172-500890 of Jaap Vieveen,
tel. 020-6410813. Uiteraard mag je
ook op woensdagavond om 19.00
uur langs komen en meetrainen. Het
sportcomplex van Rkdes is gevestigd aan de Wim Kandreef.

Het bronzen bekerteam: Erik Korenwinder, Christopher Brookes, Joran Donkers en Vincent Jongkind.

Schaken

Bekerteam SCA pakt brons
in N.H. Kampioenschap
Aalsmeer - Tijdens de finaledag van
het bekertoernooi van de NHSB is
het team van SCA erin geslaagd de
bronzen plak te veroveren. Erik Korenwinder, Joran Donkers, Christopher Brookes en Vincent Jongkind
hadden het erg zwaar in de eerste
wedstrijd tegen de kanonnen van
Het Witte Paard en verloren met 4-0.
In de strijd om het brons rechtten de
mannen echter de rug en wisten op
overtuigende wijze van de talenten
van De Eenhoorn te winnen. Hoewel
Erik en Vincent beiden met zwart
speelden in de laatste wedstrijd
wisten zij hun ervaring goed tot gelding te brengen. Met name de partij van Vincent was een dubbeltje op
zijn kant. Stalen zenuwen en gezonde bluf waren echter net aan voldoende om het punt binnen te slepen. Dankzij de gedegen remise van
Joran Donkers was de 2,5-1,5 overwinning en de derde plaats een feit.
Een mooi resultaat, iets wat geen
van de teamspelers aan het begin
van het seizoen had verwacht.
Clubcompetitie
In de laatste ronde van de clubcompetitie van Schaakclub Aalsmeer is
Willem Hensbergen kampioen geworden. Gedurende het seizoen was
hij oppermachtig en wisten alleen
Erik Korenwinder en Vincent Jongkind hem eenmaal op remise te
houden. Erik pakte het zilver, terwijl
Joran Donkers dankzij een krachtige eindsprint de derde stek voor
zijn rekening neemt. Clemens Koster won op de valreep de titel in de
B poule. Bart Auee had een kleine voorsprong op Clemens, maar
kon het niet bolwerken tegen Gerrit
Harting en verloor. Clemens speelde
daarentegen remise tegen Hans Pot
en greep zo de eerste stek. Dankzij

zij remise tegen Cees Verburg wist
erelid Arie Spaargaren het seizoen
opnieuw met een prijs af te sluiten:
de derde periodetitel. Door de derde
plek van Joran Donkers in de eindstand gaat de tweede periodetitel
naar Bart Auee en Elham Wasei. De
eerste periode is gewonnen door
Vincent Jongkind.
Snelschaken
Volgende week is er het veelgeprezen Open Snelschaakkampioenschap van Aalsmeer. De beperkte
bedenktijd, 5 minuten per persoon
per partij, zorgt altijd voor een hoop
verrassingen en veel gezelligheid.
Tien ronden zullen worden gespeeld
met voldoende tijd voor een praatje
en een biertje tussendoor. Aanvang
20 uur. Iedereen is van harte welkom in t Stommerkwartier aan de
Baccarastraat 15.
Voor meer informatie: www.schaakclubaalsmeer.nl.

Keller wint op
ANBO-soos
Aalsmeer - Uitslag van het klaverjassen tijdens de ANBO-soos op 14
mei in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Op één is mevrouw Keller geëindigd met 4986 punten en
op twee en drie de heren A. van de
Polder en W. Buskermolen Gzn. met
resp. 4870 en 4854 punten. Bij het
pandoeren wist de heer K. van de
Meer de hoogste eer te behalen met
730 punten. Op twee is mevrouw D.
Wittebol geëindigd en de heren T.
Verlaan en W. Buskermolen Pzn.
werden gedeeld derde.

ZABO zaalvoetbal

Mantel en SuperFly in evenwicht

Trampoline springen SV Omnia 2000

Goud voor Mirjam op
derde plaatsingwedstrijd
Aalsmeer - - Zaterdag 17 mei vond
de derde trampoline-plaatsingwedstrijd plaats in Apeldoorn. Van de
drie wedstrijden, tellen de beste
twee voor de tussenstand.
Als de springers uit de B- klasse
dan bij de beste zeventig procent
hoorden, hebben zij zich geplaatst
het Nederlands Kampioenschap.
Bij de categorie jeugd jongens B
sprong namens SV Omnia 2000
Melvin Dokter.
Hij sprong een goede wedstrijd,maar
kwam een paar puntjes te kort voor
de derde plek. Hierdoor heeft hij
zich helaas niet geplaatst voor de finale. In de categorie junior meisjes
B sprong Yanaika Holst.
Ze sprong een mooie wedstrijd en
stond tijdens de tussenstand op de
vierde plek. Maar helaas in haar
laatste oefening ging zij in de fout
en belandde op de mat. Hierdoor
eindigde Yanaika op een dertiende
plek en heeft de finale ook niet gehaald.
Blessure
In de categorie senior dames B
sprongen Mirjam van der Leeuw
en Ilse Vergoossen. Mirjam had de
tweede wedstrijd niet meegedaan
door een blessure aan haar ribben.
Maar afgelopen zaterdag liet Mirjam zien dat ze weer helemaal hersteld was.
Met drie mooie oefeningen werd
Mirjam eerste en plaatste zij zich
toch nog voor het NK. Ilse Vergoossen begon haar wedstrijd met een
mooie verplichte oefening. Maar helaas ging ze bij haar tweede oefening in de fout waardoor zij als dertiende eindigde.
Doordat Ilse al twee goede wedstrijden heeft gesprongen heeft zij zich
ook geplaatst het kampioenschap.
Perry Alderden kwam uit in de categorie senior heren B.
Hij sprong drie goede oefeningen
en eindigde of een verdiende derde plek. Perry heeft dit seizoen drie
goede wedstrijden gesprongen en is
ook door naar de finale.
’s Middags vond het synchroon
springen plaats. Melvin Dokter
sprong met Jimmy Demmers van
T.V.IJ uit IJmuiden.
Zij sprongen drie oefeningen, maar
niet naar wens. Maar omdat zij drie
wedstrijden gesprongen hebben en
het enige synchroon- paar waren in
hun categorie zijn zij door het Nederlands Kampioenschap.
Mirjam van der Leeuw en Ilse Ver-

goossen sprongen in de categorie
senior dames B.
Zij begonnen hun wedstrijd met een
mooie verplichte oefening. Maar
door een fout van Ilse in de tweede
oefening eindigden de dames net
naast het podium.
Door de blessure van Mirjam hebben de dames maar een wedstrijd
synchroon kunnen springen en
daardoor zijn zij niet door naar het
NK.
In de categorie senior heren B
sprong Perry Alderden met Jimmy
van Spengen van vereniging Agilitas. Zij sprongen ook drie oefeningen waarvan twee hele mooie. Perry
en Jimmy werden eerste en hebben
zich geplaatst voor het Nederlands
Kampioenschap.
Dit kampioenschap vindt plaats op
zaterdag 14 juni in Hoogezand.
Bij de A-springers sprongen Jeroen Kaslander en Chris Moerman.
Na een goede verplichte oefening
had Chris bij het individueel springen pech bij sprong twee van zijn
vrije oefening.
Ook de finale oefening gaf wat problemen. Ondanks deze slechte dag
heeft Chis zich wel geplaatst voor
het NK. Jeroen ging na de voorrondes met ruim een punt verschil als
beste Nederlander de finale in.
Nadat hij wat slecht uitkwam bij zijn
derde sprong en nogal moest improviseren om toch tien sprongen
te maken, behaalde hij uiteindelijk
toch nog een tweede plaats in deze
plaatsingswedstrijd.
Jeroen plaatste zich in het totaalklassement als eerste voor het NK.
Chris had met zijn synchroonpartner Marthijs Veldman pech tijdens
de voorrondes.
In de finale werd er een goede oefening gesprongen en behaalden ze
40,40 punten. Bij Jeroen en zijn synchroonpartner Milco Riepma was
het net anderom.
Er werd een goede voorronde gesprongen, maar in de finale was het
na drie sprongen gedaan. Milco zat
in een onmogelijke positie en kon
zijn oefening helaas niet afmaken,
waardoor het koppel met een derde
plaats genoegen moesten nemen. In
het totaalklassement staan ze eerste en Chris en Marthijs vijfde. Beide koppels zijn hiermee geplaatst
voor het NK.
Het NK voor de A-springers zal gehouden worden op 15 juni, eveneens in Hoogezand.

Eerste klasse Leidse schaakbond

AAS 3 redt het net niet
Aalsmeer - In de laatste externe
wedstrijd van het seizoen is het AAS
3 (ook) niet gelukt om een promotieplaats naar een hogere klasse te
bemachtigen.
De thuiswedstrijd tegen Alphen 2
moest daarvoor gewonnen worden
om ditzelfde team voorbij te gaan
en de tweede plaats op te eisen, helAAS werd het 5,5-2,5 voor de bezoekers.
Langzaam maar zeker bouwden de
Alphenaren de score uit naar 5-0,
zodat de match al voor de tijdnoodfase beslist was. De nederlagen waren van Nico van Ruiten (overzag
een trucje in de opening), Paul Karis (koos op het kritieke moment net
verkeerd waarna het buitgemaakte materiaal met rente terug naar de
tegenstander ging), Boudewijn Eijsvogel (moest een te sterke vrijpion
toelaten),
Henk van Leeuwen (het witte centrum kwam langzaam maar zeker
naar voren en drukte Henk weg) en
Richard Piller (verloor een pion net
na de opening en kon daarvoor niet
genoeg tegenspel ontwikkelen).
KW Spaargaren leek eenzelfde lot
beschoren na het missen van een
standaard wending in het siciliaans
(Pd5), maar het rechten van de rug
is KW’s sterke kant.
Ondanks dat hij tegen een tijdachterstand aankeek van 41 minuten
(hij had er zelf nog vier) was het
zijn opponent die door de vlag ging.
Olaf Cliteur had via druk op de koningsvleugel een kwaliteit buitgemaakt en wist dit materiele voordeel
naar de overwinning te spelen. Bob

Feis scoorde de enige remise van de
avond, hiervoor moest hij wel nauwkeurig verdedigen na eens sterk
kwaliteitsoffer van de Alphenaar,
maar het paste allemaal net.
Met acht matchpunten eindigde
AAS 3 op de vierde plaats in de
eerste klasse van de Leidse schaakbond.
AJ clubkampioen
In de interne competitie was er de
beslissende partij voor de eerste
plaats in de interne competitie tussen Henk Noordhoek en AJ Keessen.
Henk moest winnen om AJ net van
de eerste plaats te stoten, iets wat
hij ook leek te gaan doen.
Een enorme bok van AJ werd maar
half afgestraft (Henk had nog een
extra kwaliteit mee kunnen pakken), al leek het eindspel met pluspion voor Henk toch ook wel prima
kansen te bieden. Henk beging echter net wat teveel onnauwkeurigheden en miste ook de remise op die
manier,
AJ wikkelde handig af waarna zijn
extra vrijpion de beslissing gaf. Derde in de interne competitie werd
Henk van Leeuwen. Schaakclub
AAS schaakt wekelijks in De Binding in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven tussen 19.00 en 20.00 uur, hierna start
de competitie.
Voor meer informatie: AJ Keessen
(competitieleider), tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek (secretaris), tel.
0297-326143. Homepage: http://
www.aas.leisb.org

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
17 mei werd de plaatselijke ZABO
zaalvoetbalcompetitie in sporthal de
Bloemhof voortgezet met de 21e en
voorlaatste speelronde van het seizoen. Op het programma stond ondermeer de kampioenswedstrijd tussen Mantel Makelaars en SuperFly.
Voorafgaand aan het duel had koploper Mantel Makelaars drie punten voorsprong op SuperFly. Bij een
overwinning was de ZABO-titel binnen, bij een nederlaag had het op de
laatste speelronde aangekomen. De
wedstrijd tussen de lijstaanvoerder
en de nummer twee van de ranglijst
was van een hoog zaalvoetbalniveau
en bleef spannend tot de laatste seconde. Bij de rust zag het publiek
een 1-1 tussenstand staan op het
scorebord. In de tweede helft nam
SuperFly een voorsprong en leek
de wedstrijd te gaan winnen. Vlak
voor het einde stond SuperFly nog
voor met 4-3. In de laatste minuut
kreeg Mantel Makelaars een vrije
trap aan de linkerkant. Sennan Jacub verraste de doelman van SuperFly met een schot in de korte hoek
waardoor de zaalvoetbalpartij eindigde met een 4-4 gelijkspel. Door
deze uitslag blijft Mantel Makelaars
drie punten voor staan in de stand
en is daarmee officieus kampioen
geworden van de ZABO-competitie
2007/2008. Weliswaar kan SuperFly in de laatste speelronde nog op
gelijke hoogte komen en dan gaat
het doelsaldo beslissing brengen.
Mantel Makelaars staat momenteel twaalf doelpunten vóór dus de
missie van SuperFly om kampioen
te worden lijkt een onmogelijke opgave. Afgelopen zaterdag won Easy

Beveiliging van Accon. Na een 0-0
ruststand sloot Easy Beveiliging het
duel af met een 2-1 zege. De wedstrijd tussen LEMO en Piller Sport
eindigde na een 4-4 wisselstand in
een 6-6 gelijkspel. Overige uitslagen: The Underdog tegen Sporcafé
de MiDi’s 0-3 en De Jet Set BV tegen Könst 3-0. Het team van DGL
was vrij voor speelronde 21.
Slotronde
Op zaterdag 24 mei wordt de ZABO zaalvoetbalcompetitie afgesloten met de 22e en laatste speelronde van het seizoen 2007/2008. Er
wordt gelijktijdig gespeeld in beide zalen van sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom en de toegang is zoals
gebruikelijk gratis. Het wedstrijdprogramma luidt als volgt: om 19.20
uur in zaal 1: Easy Beveiliging tegen
Könst. Om 20.05 uur in zaal 2: Piller Sport tegen Mantel Makelaars.
Om 20.05 uur in zaal 1: Sportcafé
de MiDi’s tegen SuperFly. Om 20.50
uur in zaal 2: LEMO tegen Accon.
Om 20.50 uur in zaal 1: The Underdog tegen DGL. De Jet Set BV is vrij
voor speelronde 22. Na de laatste
wedstrijden volgt de prijsuitreiking
in de kantine van Sportcafé de MiDi’s (circa 21.45 uur) met aansluitend een feestavond voor alle betrokkenen en overige belangstellenden.
Stand na ronde 21: Mantel Makelaars 19-52, SuperFly 19-49, Sportcafé de MiDi’s 19-48, Piller Sport
19-40, De Jet Set BV 20-33, DGL 1925, Easy Beveiliging 19-24, Accon
19-13, The Underdog 19-11, LEMO
19-10, Könst 19-6.

Masters 60 pakken punten
bij baanloop AV Aalsmeer
Aalsmeer - Prima omstandigheden
bij de maandelijkse Florimex Baanloop, voor de toeschouwers in ieder geval, want voor de 48 deelnemende lopers was het aan de warme kant. De loop stond in het teken
van de baanloopbokaal. Dit zijn drie
5 kilometer wedstrijden waarbij de
gelopen tijd met een correctietabel
wordt omgerekend naar een aantal punten. De correctietabel houdt
rekening met geslacht en leeftijd,
waardoor de onderlinge prestaties op een eerlijke manier kunnen
worden vergeleken. Emiel Pieterse
won de baanloop overtuigend. Vanaf de start liep hij aan kop en ronde per ronde bouwde hij zijn voorsprong uit op om te finishen in een
mooie tijd van 16:47. Chris van der
Neut zat dat een half minuutje achter met 17:16. Daarachter volgden
Frans Woerden en Miriam van Reijen. Frans liep weer eens een goede
race met een tijd van 17:40. Vanaf de

start had Miriam zich als een pitbull
vastgebeten in Frans en bleef keurig
in zijn kielzog lopen. Miriam finishte hierdoor op de vierde plaats als
eerste dame in 17:41 en verbeterde hiermee haar persoonlijke record
op deze afstand met 25 seconde! In
de puntenuitslag staat Miriam deze
avond op de derde plaats. Het verrassende van deze wedstrijden blijkt
uit het feit dat de eerste 2 plaatsen
worden ingenomen door twee atleten uit de categorie Masters 60.
De eerste plaats is voor Els Raap.
Els finishte in 21:25, pakt hiermee
933 punten en slaat hiermee direct
een flink gat met de concurrentie.
Dirk Visser scoorde met zijn prima
tijd van 19:19 maar liefst 859 punten en staat gedegen op de tweede
plaats.De derde en laatste bokaalwedstrijd wordt gehouden op 11 juni. Meer informatie en de volledige
uitslag van de baanloop is te vinden
op www.avaalsmeer.nl.

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Richard Piller voor derde
keer op rij kampioen
Kudelstaart - In een zinderende
eindronde, waarin de media werd
geschuwd en oefenpartijen achter
gesloten deuren werden gehouden,
is Richard Piller wederom als Kudelstaarts schaakkampioen tevoorschijn gekomen. Hij plaatste zich
‘slechts’ als vijfde voor de eindronde, maar bleek daarin onverslaanbaar. In de voorlaatste ronde won
hij, in een marathonpartij die pas
rond middernacht was afgelopen,
van Fred Buskermolen, en is hierdoor niet meer in te halen. Door de
lange partij bleef er weinig tijd over
om zijn kampioenschap te vieren
en dat wordt dan ook zondag 1 juni gedaan als Richard op een platte kar door het dorp wordt gereden
(net als zijn vrienden uit Eindhoven).
Aansluitend volgt er een huldiging
en een barbecue voor alle schakers.
Ook in de andere groepen zijn de
kampioenen bekend: Wim de Her-

tog was in groep 2 de favoriet en
liet de concurrentie ver achter zich,
met negen uit tien had hij een ruime voorsprong op de rest. Ook in
groep 4 een duidelijke kampioen.
Theo Baars wist alle tien zijn partijen
te winnen wat natuurlijk een unieke
prestatie is. In groep 5 wist Remmo
Hamel een halve punt voor te blijven op Adri Meijhuis en Jaap van
Staaveren en dus nipt het kampioenschap binnen te halen. Alleen in
groep 3 is de spanning nog te snijden. Marco van Nieuwburg en Peter
de Jong maken vanavond in een onderling duel uit wie zich kampioen
van groep 3 mag noemen.
Vanaf volgende week begint het zomerschaak weer, iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur kan iedereen,
geheel vrijblijvend een potje mee
schaken bij ’t Kalende Pionnetje.
“De gezelligste schaakclub van Nederland”, aldus enkele leden.
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RKAV wint ruim van Aalsmeer

Midgetgolfkampioenschappen Aalsmeer

Winst voor Ramon en Jan
Aalsmeer - Zondag 18 mei organiseerde de Aalsmeerse midgetgolfclub voor de 29ste maal het Open
Aalsmeers kampioenschap voor
clubleden en recreanten.
Ondanks het prachtige weer was
de opkomst beperkt. Een zeventiental leden en slechts zes recreanten, die nog allemaal tot de herenspeelgroep gerekend konden worden, boden onderling de strijd aan.
In groepjes van drie spelers, waarbij
tenminste één clublid, betrad met
het strijdtoneel.
Iets over tienen werd met groep 1
begonnen. Weinig deelname, mooi
weer staat in elk geval garant voor
een vlotte afwerking van dit evenement. Zo rond 14.00 uur was men
zo’n beetje binnen. Maar toen bleek
een unieke situatie. Bij de recreanten maar liefst vier spelers op de
eerste plaats. En wel het professionele recreanten kwartet, bestaande uit Jaap en broer Onno Bus en
Jan van Maas en Leo van Ingen. Gevieren al 20 jaren telkenmale van de
partij tijdens dit evenement. Zij kunnen goed overweg meet recreanten
spelmateriaal. Alle vier op een score
van 130 slagen. Het was Onno Bus
die dankzij een slotomloop van 41
slagen zich bij het tot dan toe gevormde trio 130 tigerse kon voegen.
Een unieke barrage met vier spelers
voor de bekers.
Een barrage op clubniveau, hetgeen
inhoudt een ronde over zes banen.
De rechte baan, de tweeheuvels,
de poortjes, de rechte schans, het
kasteel en tot slot de steile wand:
baaan 18. Onno Bus was afgevallen met een score van +5. Jan van
Maas bleek de winnaar met +3. Van
Ingen en Jaap Bus stonden echter

beiden met +4 gelijk. Dus opnieuw
een barrage. Een afvalrace te starten bij baan 1 tot een verschil optreedt in de score.
Bus sloeg af bij 1 en behaalde de
hole evenals Van Ingen in twee slagen. Maar na baan twee was het
spel voorbij, want Van Ingen maakte met recreantenbal een hole in
one. Van Ingen dus nummer twee
en Jaap Bus als derde in de eindrangschikking. De aanmoedigingsprijs was voor Willem van Voorthuizen met een eindscore van 1535 slagen.
De winst bij de damesledengroep
ging naar Marijke Coert. Haar scores van 31, 33 en 36, totaal 100,
werd tot 8 punten benaderd door
nummer twee, Nina Kiewit met 33,
34, 41. Derde werd Cor Floor met 45,
52 en 40.
De strijd tussen de dertien heren,
de grootste deelnemersgroep, kende een verrassende winnaar. Jeugdlid Ramon Craane noteerde 31, 30
en 31 is 92 slagen en werd daarmee
afgetekend Aalsmeers midgetgolfkampioen 2008. Gerrit Splinter en
Henk Buskermolen scoorden beiden 95. Derhalve was ook hier een
barrage nodig. Buskermolen won
deze en legde beslag op de tweede
plaats, zodat wedstrijdleider Splinter
de derde beker mee naar huis nam.
Hekkensluiter bij de leden in 2008
was Antonia van der Voort met 145
slagen. Beste rondescore bij de leden: 29 slagen door Klaas Boekel.
Beste recreanten omloop: 37 van
Jan van Maas.
Een geslaagd toernooi en wellicht
in 2009 voor de 30ste maal met wat
de midgetgolfclub hoopt, een groter
deelnemersveld.

P.V. De Telegraaf

Snelste duif bij Van Vliet
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd de eerste midfondvlucht vanuit Peronne vervlogen. Op vrijdagavond werden 307 duiven ingekorfd.
Zaterdagmorgen was de lucht grijs
en nat. Dit duurde de hele dag. De
lossing werd uitgesteld, maar zondag eindelijk om 11.15 uur, kregen
de duiven de vrijheid. Bij thuiskomst
was aan de beestjes te zien dat er
hier en daar nog wel een bui getrotseerd had moeten worden.
Toch kwamen ze redelijk vlot naar
huis. De snelste duif arriveerde bij
Cees v. Vliet op een afstand van 290
kilometer klokte hij om 15.35 uur,
wat een gemiddelde snelheid van
66 kilometer per uur betekent. De

prijzen waren in 25 minuten verdiend.
Tussenstand ploegenklassement
1. V. Vliet Lasbedrijf. 2. Langelaan
Zuivelspecialist. 3. Oerlemans Confectie. 4. Bosman Kassenbouw. 5.
A.A. Sloopwerken.
De uitslag van Peronne
1. C. v. Vliet. 2. V. Leeuwen/v. Grieken. 3. R. Koers. 4. D. Baars. 5.
Comb. v. Ackooy. 6. A.W. Kok. 7. Th.
v.d. Wie. 8. Comb. Wiersma en zn. 9.
J. Vijfhuizen. 10. A. v.d. Wie. 11. J. v.
Duren. 12. G. v.d. Bergen. 13. M. de
Block. 14. J. v. Dijk. 15. M. v. Wieringen.

Goede prestaties AVA-atleten
op avondinstuif in Leiden
Aalsmeer - Op woensdag 14 mei
organiseerde Leiden Atletiek onder perfecte weersomstandigheden
een goed bezette avondinstuif. Drie
AV Aalsmeer atleten namen deel. C
junior Shannon Lakerveld liep een
keurig persoonlijk record van 70.11
seconden op de 400 meter en behaalde daarmee een derde plaats.
Rik Maarsen liep eveneens een persoonlijk record op de 400 meter van
61.98 seconden en hij won daarmee
de wedstrijd bij de jongens C junioren. Ook eerstejaars senior Erwin
Koopstra kon zijn beste prestatie
op de 800 meter verbeteren. Hij liep
naar een fraaie derde plaats in een
tijd van 2.05.12 minuten. Een ander
jeugdlid van AV Aalsmeer, b-junior Jordi Baars, nam afgelopen vrijdag deel aan een sterk bezette instuifwedstrijd in Wageningen. Jordi
liep daar de 1.500 meter en hij deed

dat prima. Van kop af aan nam hij de
leiding is de race en stond deze niet
meer af, om uiteindelijk te finishen
in een mooie tijd van 4.17.59 min.,
net geen persoonlijk record.

10e Poul Spring in ’t Veld
toernooi bij RKAV geslaagd
Aalsmeer - Doordat er werkzaamheden plaatsvinden aan het eerste
veld bij RKAV aan de Beethovenlaan, dit veld wordt een kunstgrasveld, moest het Poul Spring in ’t Veld
toernooi verdeeld worden over drie
toernooidagen, in plaats van de gebruikelijke twee dagen.
Het waren de D1 spelers die het
toernooi openden op vrijdagavond
16 mei jl. Op zaterdagochtend om
9.00 uur volgden de poules van de
F6, F5 , F4 en F3. Om 11.00 uur gevolgd door de poules van de F1, F2,
E6 en E5. Om 13.00 uur werden zij
afgelost door de poules van de E1,
E2, E3 en E4. Nog was het niet over
want de rijen werden gesloten om
15.00 uur door de poules van de D2
en D3.
In de poule van de E1 waren de verschillen erg klein en moest het doelsaldo uitsluitsel brengen wie winnaar werd. Om 18.00 uur was het
op en rondom de velden van RKAV
weer stil, maar op zondagochtend
werd er vanaf 9.30 uur weer volop
gevoetbald. De C-junioren waren
nu aan de beurt en de B-junioren

sloten het toernooi in de middag af.
Na elke speelronde werden de winnaars van de diverse poules bekend
gemaakt.
Elke vereniging ging met een beker naar huis en voor alle spelers
was er een vaantje als herinnering
aan het toernooi. Op één zijn geëindigd: RKAV (F6), VVC (F5), RKAV
(F4), VVC (F3), NSV’46 (F2), RKAV
(F1), VVC (E6), VVC (E5), RKAV
(E4), Aalsmeer (E3), Aalsmeer (E2),
Aalsmeer (E1), VVC (D1), VVC (D2),
Kickers’69 (D3), Nicolaas Boys (C1),
Nieuwkoop (C2) en TAVV (B2
Op deze drie toernooidagen zijn
ruim 850 spelers actief geweest. Alleen het weer zat zaterdagochtend
niet mee, maar gelukkig werd het
halverwege de ochtend droog en
viel er in de middag af en toe nog
een klein buitje.
De jeugdcommissie van RKAV kan
terugkijken op een zeer geslaagd
toernooi, wat in het nieuwe seizoen
zeker een vervolg krijgt. Het voetbalseizoen zit er bijna op, want enkele jeugdteams spelen nog een
toernooi.

Ritmische gym Omnia 2000

Goud voor Daniëlle op
tweede plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
mei was de tweede plaatsingswedstrijd voor het A niveau en werd de
finale voor categorie 3B en 4 gestreden in Beverwijk. Voor de SV Omnia 2000 meiden van categorie 2A
betekende dit vroeg opstaan. Om 8
uur al moesten Marit Harte, Daniëlle
Bubberman en Rebecca Rommerts
in de sporthal in Beverwijk aanwezig zijn. Alle gymnastes uit categorie
2A moesten vier oefening met materiaal laten zien, te weten met hoepel, met touw, met bal en met lint.
In de eerste ronde moesten de drie
Omnia gymnastes een oefening met
hoepel laten zien en in de tweede
ronde was voor hun het touw aan
de beurt.
Alle drie draaide de oefeningen naar
hun kunnen. Na deze twee ronden
kwamen nog twee ronden met respectievelijk de bal en het lint. Aan
het einde hun wedstrijd stak Daniëlle, die voor het derde jaar in deze categorie en al langer in het A niveau mee draait, met kop en schouders boven de rest uit. Dit ondanks
de korte nacht die zij had gehad nadat zij op vrijdag een finale plaats
had bemachtigd bij Gerard Jolings
Holland’s Got Talent. Zij eindigde
op een mooie eerste plaats. Marit,
voor het eerste jaar in 2A en voor
het tweede jaar bij het A niveau,
eindigde op een zeer verdiende en
goede zesde plaats. Deze beide dames hebben zich door deze prestaties weten te plaatsen voor het
NK welke op 14 en 15 juni door de
productgroep Ritmische Gymnastiek van SV Omnia 2000 in sporthal
de Bloemhof georganiseerd wordt.
Voor Rebecca is het dit seizoen voor
het eerst dat zij in deze categorie en
op het A niveau wedstrijden meedoet. Uiteraard heeft ook zij haar aller beste RG beentje voor gezet en
eindigde uiteindelijk op de twintigste plek.
Het begin van de middag stond in

het teken van de finale voor de categorieën 3B en 4. Voor SV Omnia
2000 had Melissa Lagerburg zich
weten te plaatsen voor de finale van
categorie 4 (9 en 10 jarigen). Melissa doet dit jaar voor het eerst met
de landelijke wedstrijden mee. Dus
wat dat betreft zeker al de complimenten waard. Voor Melissa stonden een oefening zonder materiaal en een oefening met lint op het
programma. Zij begon met zonder
materiaal waarmee zij een negende
plaats behaalde. Met haar oefening
met lint ging het beter want hiermee
haalde ze een vierde plek. Uiteindelijk heeft Melissa na deze twee oefeningen beslag weten te leggen op
de zesde plaats. Ook Melissa zal
verschijnen op het NK in Aalsmeer.
Dan echter niet individueel maar als
duo met Britt Wagenaar.
Wilt u de gymnastes van Omnia van
alle niveaus ook graag een keer in
actie zien? Kom dan aanstaande zaterdag om 13.00 naar de Proosdijhal
in Kudelstaart. Daar vinden dan de
finale van de onderlinge wedstrijden voor alle wedstrijd gymnastes
plaats. Tevens zullen tussen ongeveer 14.00 en 15.00 uur de recreatie
groepen een onderlinge wedstrijd
hebben.
Verder bent u uiteraard van harte welkom bij het door de productgroep Ritmische Gymnastiek van SV
Omnia 2000 georganiseerde Nederlands Kampioenschap op 14 en 15
juni in Sporthal de Bloemhof. Op
deze twee dagen zullen de Omnia
gymnastes in actie komen en verder zal hier de gehele top van Nederland hun sportieve strijd strijden.
Uiteraard kan er ook altijd een keer
gratis proefles meegedaan worden.
Kijk voor actuele lestijden en zalen op de website www.svomnia.nl
of neem contact op met Monique
Rommerts, tel. 0297-321553 of met
het Sportpunt van SV Omnia 2000,
tel. 0297-322312.

Korfbalcompetitie

VZOD schakelt concurrent uit
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
kwam mede koploper Oranje-Nassau uit Amsterdam bij VZOD Victory op bezoek. De Amsterdammers,
die gelijk stonden met VZOD Victory, kwamen dus voor de punten. De
punten die nodig zijn voor het kampioenschap en afgelopen zaterdag
heeft VZOD Victory goede stappen
gezet in de richting van het kampioenschap.
Tijdens een constante regen en wind
begon de wedstrijd om 15.30 uur.
Het eerste aanvalsvak kwam al snel
tot scoren. Allereerst Bertus Buijs,
die fraai onder de korf afmaakte op
aangeven van Martijn Vervark, (deze
2 zouden nog een paar mooie acties
omzetten in doelpunten) 1-0. Oranje-Nassau had haar antwoord snel
klaar en liep in 10 minuten uit naar
een voorsprong van 1-3.
Weer was het Bertus Buijs die een
slimme vrije bal, genomen door
Martijn Vervark, afrondde. Wederom Oranje-Nassau dat scoorde; 24. Toen was het eindelijk aan het
tweede aanvalsvak om doelpunten
te maken en via Donja Passies die
haar beste wedstrijd van het seizoen
speelde en Michelle van Leeuwen,
die op de plaats van de geschorste Kris Passies speelde, werd het 44. Toen was het gedaan met de ambities van Oranje-Nassau, ze zouden de rest van de wedstrijd achter
VZOD Victory aan blijven lopen, 54 en 6-4 weer door Martijn en Bertus, 7-5 Donja en 8-6 Maaike Heil.
Dit was ook tevens de ruststand. Na
rust kwam Maurice Klop in de ploeg
voor de geblesseerde Bertus Buijs,
veel veranderingen bracht dit niet
in de dadendrang naar de overwinning. Langzaam liep VZOD Victory
verder uit op Oranje-Nassau en met
de stand van 13-9 op het scorebord
werden de twee talenten Donja Passies en Michelle van Leeuwen gewisseld voor twee aankomende talenten Anika van Os en Josine Verburg die voor het eerst in hun korfbal loopbaan in het eerste mochten
invallen, het zal zeker niet de laatste
keer zijn geweest dat deze dames in
het eerste te bewonderen zijn. Aan

het einde van de wedstrijd scoorde Oranje-Nassau nog twee maal,
maar dit kwam meer omdat VZOD
Victory in de laatste minuten het wel
goed vond zo.
En zo eindigde de wedstrijd in een
13-11 overwinning voor VZOD Victory dat nu alleen met Rapid Kleinhout uit Haarlem op de eerste
plaats staat. Zaterdag 24 mei speelt
VZOD Victory een moeilijke uitwedstrijd. DSO uit Alkmaar staat dan op
de kalender, de ploeg die in de zaal
VZOD het kampioenschap ontfutselde voor een kratje bier en een
fles wijn.
Aanvang van de wedstrijd is 15.30
uur. Doelpuntenmakers, Donja Passies, Bertus Buijs en Martijn Vervark
ieder 3, Maaike Heil 2x, Michelle van
Leeuwen en Willem Mast ieder 1.
Uitslagen
VZOD 1-Oranje Nassau 1
VZOD 2-Tempo 3
Reflex 3-VZOD 4
VZOD A1-TOP (S) A3
VZOD C1-OKV C1
TOP (S) D3-VZOD D1
VZOD D2-Koog Z’dijk D3
VZOD E1-KIOS (N) E2
OVVO F1-VZOD F1
VZOD F2-ESDO F1
VZOD F3-Velocitas F4

13-11
7-13
7-12
5- 2
4- 3
6- 7
5- 4
0- 2
6- 7
5- 0
5- 0

Avondvierdaagse
in Aalsmeer
Aalsmeer - Van 9 tot en met 12 juni wordt in Aalsmeer de avondvierdaagse georganiseerd.
De startplaats is de kantine van de
atletiekvereniging aan de Sportlaan
43 en gestart kan worden alle dagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Inschrijven kan vanaf heden via mail
leo.van.ingen@hetnet.nl of telefonisch bij W. van Drunen, tel. 0297340355 of 0297-326332. De kosten
bij voorinschrijving bedragen 3,50
euro, aan de start wordt 4,50 euro in
rekening gebracht.

Aalsmeer - Hoewel de reguliere competitie succesvol werd afgerond met een verdienstelijke derde plaats, moest de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor
Rkav 7 nog gespeeld worden. Tegen
een selectie van voetbalvereniging
Aalsmeer stond meer dan alleen
prestige op het spel. Onder perfecte voetbalomstandigheden, maar
op een matig vva-veld, streden beide teams om de trots van hun club.
Op voorhand gaf niemand een stuiver voor de kansen van Rkav. Het
team speelt, in tegenstelling tot
zijn tegenstander, slechts één seizoen in de huidige formatie en is
om die reden een ploeg in opbouw.
De Aalsmeerders spelen al jaren
met een team van spelers die onder
duistere omstandigheden zijn weggelokt bij de selectie van Aalsmeer.
Op papier beschikten zij dus wel degelijk over meer technische kwaliteiten. Er werd op verschillende internetsites dan ook druk gespeculeerd over een monsterzege voor
Aalsmeer. Dat kwaliteit niet altijd
een garantie is voor succes, bleek
afgelopen vrijdagavond. De jongens
van Rkav streden voor elke bal en
wisten met een enorme dosis vechtlust het gemis aan technische kwaliteiten ruimschoots te compenseren. Het was nauwelijks te merken
dat Rkav 7 twee vaste basisspelers
moest missen vanwege verplichtingen in het buitenland. De invallers uit verschillende seniorenelftallen van Rkav vervulden hun taken –
opgedragen door non-playing captain Spreij – uitstekend en bleken
om die reden eerder een aanwinst
dan een verzwakking te zijn voor het
team van sponsor Ron Wendelgelst
en trainer/mental coach Robbie. Inmiddels hebben de invallers van
Rkav aangegeven dat zij graag deel
willen blijven uitmaken van het succeselftal en hebben hun diensten
voor volgend jaar al aangeboden.
De onderhandelingen zijn in volle
gang, maar op de persconferentie

na afloop van de wedstrijd in café de
praam, bleek dat beide partijen de
wil en de ambitie hebben om met elkaar verder te gaan. Dat belooft veel
moois voor het komende seizoen.
Zodra contracten getekend worden, zal dat uiteraard in deze krant
te lezen zijn. Nu terug naar de wedstrijd van afgelopen vrijdag: Voetbalvrouw Samantha vatte de wedstrijd knap samen: “Het spel golfde
op en neer, maar waar Rkav-doelman Robin een aantal Aalsmeerse
kansen knap wist te pareren, waren
de spitsen van Rkav wel trefzeker.
De 1-4 overwinning voor Rkav was
dan ook niet meer dan verdiend. Al
met al een aantrekkelijke wedstrijd,
waarin de toeschouwer uiteindelijk
de grote winnaar was.” Dat de bewondering voor het spel van Rkav
groot was, bleek wel uit het feit dat
de Aalsmeerders na afloop van de
wedstrijd graag shirtjes wilden ruilen. Hoewel de groenwitte leeuwen
dit een sympathiek voorstel vonden, bedankten zij netjes doch resoluut. Er zijn nu eenmaal grenzen.
Surf naar www.rkav7.hyves.nl als u
supporter wilt worden van dit gezellige team of als u interesse heeft
in één van de spelers. Er zijn nog
enkele vrijgezellen mannen, waaronder non-playing captain Spreij, maar wees er snel bij, want wegens de sportieve successen staan
de potentiële voetbalvrouwen inmiddels in de rij.
Rkav-doelman Robin vervulde een
sleutelrol.

Minderwaardigheidscomplex RKAV
doet Trots van Aalsmeer de das om
Aalsmeer - Als u afgelopen vrijdagavond langs de Dreef fietste of
wandelde, zal het u niet ontgaan zijn
dat vrolijke muzikale klanken over
het hoofdveld van de V.V. Aalsmeer
klonken.
Voorafgaand aan de wedstrijd
van het jaar, tussen De Trots van
Aalsmeer en het zevende seniorenelftal van RKAV, deden de spelers hun warming-up op de tonen
van heerlijke zomermuziek. Met
een schare uitzinnige supporters
langs de lijnen, kan gesproken worden van behoorlijke voetbalgekte.
Reden voor deze gekte was de te
spelen wedstrijd tussen twee titanen: Aalsmeer 6 en RKAV 7. Twee
teams die allebei claimen De Trots
van hun club te zijn. Echter, De Trots
van Aalsmeer legde al jaren eerder beslag op deze originele naam.
Een wedstrijd zou uit kunnen wijzen op welke van de twee teams de
club nou écht trots kan zijn. Om precies 19.30 uur floot scheidsrechter
Hans Strampel voor het begin van
de wedstrijd.
Beide teams, die elkaar alleen vanuit de kroeg kennen, begonnen afwachtend. Al snel werd duidelijk
dat RKAV niet het team had opgesteld waarmee het normaal gesproken speelt. Verscheidene spelers die op hun spelerslijst staan,
waren er niet bij. Op de plaats van
de afwezige spelers werden vooral selectiespelers opgesteld. Een
pure wanhoopsdaad van de mannen van RKAV, die tijdig genoeg
hadden ingezien dat ze het met
hun eigen team nooit konden winnen van de enige echte Trots. Volgens Gerrit Hoogeveen, oud-voorzitter van V.V.Aalsmeer, heeft dit eigenaardige gedrag alles te maken
met het zogenaamde ‘minderwaardigheidscomplex van RKAV’. De individuele klasse van RKAV was het
dan ook die na de rustige beginfase
het verschil maakte: na een knappe actie zette de spits van de bezoekers zijn team op 0-1. De Trots
van Aalsmeer schrok toch wel even
van de onverwachte tegenstand en
probeerde meteen orde op zaken te
stellen. Spits Bart van Duijn speelde knap zijn tegenstander uit, maar
faalde oog in oog met de keeper van
RKAV. Nog geen paar minuten later
vloog Aalsmeers tweede tegentreffer keeper Richard van Kooten al om
de oren: 0-2. Meteen hierna besloot
De Trots van Aalsmeer een noodgedwongen dubbele wissel toe te
passen: Eric Rijkmans moest helaas weg voor verplichtingen buiten het voetbalveld, Bart van Duijn
was even eerder geblesseerd geraakt aan de hamstring. De vervangers waren Kees Korver en Bastiaan Hulsbos. Met twee verse spelers in het veld en het besef dat er
toch wel wat harder gewerkt mocht
gaan worden, zocht Aalsmeer vaker de aanval. Helaas leidde dit niet
tot doelpunten. Vlak voor rust waren
het zelfs de bezoekers die een derde doelpunt op het bord zetten. Met
een 0-3 achterstand werd de kleedkamer opgezocht.
Met een behoorlijk aangepast team

kwam Aalsmeer de kleedkamer uit:
Marco Hartman verving de geblesseerd geraakte Arjan Rijkmans, Peter van der Voort nam de plaats in
van Steef Keessen en Leonard Millenaar verving Rick Eikelenboom op
de rechtsbackpositie. Vanaf het begin van de tweede helft was duidelijk dat De Trots van Aalsmeer er alles aan zou gaan doen om de achterstand om te buigen in een klinkende overwinning. Veel feller en
harder werden de duels aangegaan
en vooral op het middenveld werd
de slag steeds vaker gewonnen.
Bart de Jong, Peter van der Voort
en Marco Hartman zorgden er daar
voor dat RKAV de bal niet meer in
de ploeg kon houden en Aalsmeer
steeds gevaarlijker werd. Al snel resulteerde dit in flinke kansen. Bastiaan Hulsbos schoot twee keer rakelings naast en Michiel Colijn dwong
de keeper van RKAV tot meerdere
reddingen. Het was dan ook onvermijdelijk dat Aalsmeer die tegengoal
zou gaan maken. In de zestigste minuut stuurde Harmen Colijn zijn neef
Michiel Colijn de diepte in en zette
deze zodoende vrij voor de keeper.
Michiel aarzelde niet en liftte de bal
schitterend over de keeper heen, in
het net. De vreugde aan Aalsmeerse kant was enorm en met nog meer
geloof in een goede afloop speelde
De Trots verder. Verdedigers Marco
van der Werff en Joris Kniep zochten zelfs de aanval. Helaas bleven
meer doelpunten uit. In de tachtigste minuut maakten Kees Korver en
Harmen Colijn zeer sportief plaats
voor de van een blessure herstellende Menno Colijn en de speciaal voor deze gelegenheid uit Roemenië teruggekeerde Robbert-Jan
van Duijn. De twee konden echter
maar kort van hun zorgeloze speelminuten genieten, want koud in het
veld trakteerde de aanvallende middenvelder van RKAV Aalsmeer op
een nieuwe tegentreffer. Keeper
Richard van Kooten moet vreemd
hebben opgekeken toen RKAV plots
voor zijn doel verscheen, want het
sterrenensemble was in de gehele
tweede helft nog niet in zijn buurt
gekomen. Na de 1-4 speelden beide
teams de wedstrijd rustig uit en floot
de uitstekend fluitende Hans Strampel voor het einde.
Ondanks de teleurstellende uitslag,
kan De Trots van Aalsmeer met opgeheven hoofd terugkijken op de
wedstrijd. De gehele tweede helft
bepaalden de blauw-witte leeuwen
het spel en zij speelden bovendien
wél met hun eigen team. Verder is in
het afgelopen seizoen een prestatie
neergezet waarop de mannen trots
kunnen zijn: als derde geëindigd in
de competitie en tot ver na de winterstop meegedaan om het kampioenschap.
Helaas verlaat een drietal spelers De
Trots, maar één nieuwe speler is al
aangetrokken en een tweede denkt
toch zeer ernstig er over na om ook
De Trots te komen versterken. Foto’s zijn te bekijken op www.trotsvanaalsmeer.nl, de officiële website van V.V.Aalsmeers zesde seniorenelftal.
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Zondag voor 23ste keer

Handbal jeugd

C1 in de bekerfinale!

Rabostratentoernooi RKDES
Kudelstaart - Voor de 23ste keer
wordt zondag 25 mei het Rabo-stratentoernooi gehouden op het Rkdes
terrein aan de Wim Kandreef. De
opzet is sportiviteit en gezelligheid.
Dit zijn wederom weer veel inschrijvingen, maar liefst 36 teams nemen
deel aan deze Kudelstaartse happening. De hele dag kan genoten worden van de voetbalwedstrijden en
op de achtergrond klinkt sfeervolle
muziek. Aan de kleinste dorpsbewoners is ook gedacht, want voor hen

Aalsmeer - De jongens C1 van FIQAS Aalsmeer spelen op zondag 1
juni a.s. de finale om de Afdelingsbeker tegen de jongens van Fulmen/
Fidelitas. De wedstrijd, die net als alle andere afdelingsfinales, gespeeld
wordt in sporthal de Bloemhof begint om 13.45 uur. De Aalsmeerse
jongens gaan dan proberen in de
voetsporen te treden van het eerste herenteam, dat op 1 mei de nationale beker won, en kunnen dus alle support gebruiken. Dus, mis ook
deze wedstrijd niet en kom de mannen aanmoedigen!

staan er diverse speeltoestellen en
een springkussen opgesteld.
De entreeprijs bedraagt 1 euro. Kinderen tot 16 jaar mogen gratis naar
binnen. Onder de aanwezigen wordt
later op de dag een dinerbon verloot ter waarde van 50 euro. De aanvangstijd is 09.30 uur en de prijsuitreiking is rond 16.30 uur.
De allerbelangrijkste prijs deze dag
is de ‘Fairplay’ bokaal. Deze wisseltrofee gaat naar de sportiefste ploeg
van de dag!

Kampioenschap handboogschieten

Hans, Frank en Bram en
Diede koning van Target
Aalsmeer - Donderdag 15 Mei jl.
werd er bij Handboogvereniging
Target geschoten om het clubkampioensschap, de zogenaamde Koningsverschieting waarbij uiteraard
de beste heer en dame zich Koning
en Koningin mogen noemen. Bij deze wedstrijd worden er 14 series van
2 pijlen geschoten op een afstand
van 18 meter waarbij de roos, die
telt voor 10 punten, niet groter is als
een muntstuk van 1 euro.
Er stonden totaal 33 schutters aan
de meet en er werd geschoten met
recurve bogen, compound bogen
en de zogenaamde barebow bogen.
Barebow is een boog zonder richtmiddelen en de oudste vorm van het
handboogschieten.
Men was afgelopen donderdag gebrand om de zittende koning en koningin van de troon te stoten en dit
lukte bij enkele disciplines. Bij de

recurve klasse werd Hans Wilthagen koning met een score van 258,
wat een gemiddelde van 9,2 inhoudt! Een uitzonderlijke prestatie
van een ware koning! Bij de barebow klasse mag Frank de Haan zich
koning noemen met een score van
162 punten. Frank is opticien in Amstelveen en geeft met zijn prestatie aan dat er in ieder geval aan zijn
ogen niets mankeert. In de compound klasse kon Bram de Jong zijn
titel prolongeren. In een zinderende strijd met enkele waardige opponenten wist Bram 254 punten te
scoren. Bram is de jongste bij de
compoundschutters en een belofte
voor de toekomst. Bij de dames mag
Diede Melsen zich het komende jaar
koningin noemen, een mooie prestatie naast haar drukke examenperiode op school. Diede behaalde een
score van 215 punten.

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn - Zaterdag 26 april en 17
mei waren er weer judoexamens
bij Judoschool Blaauw. Er hadden
zich 34 kandidaten opgegeven.
De zaal werd bevolkt door ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden die de verrichtingen wilden
gadeslaan. De judoka’s lieten aan
de examencommissie uitgebreid
zien wat zij het afgelopen seizoen
geleerd hadden aan beenworpen,
schouder en armworpen. Ook op de
grond moest het nodige gedemonstreerd worden zoals armklemmen,
verwurgingen en houdgrepen.
De examencommisie, bestaande
uit David Siebeler, Ronald Oussoren, Ruud Koolmoes, Sander Verlaan en Edwin Blaauw was van mening dat het judo op een goed peil
lag. Na ongeveer twee uur konden
de volgende uitslagen bekend gemaakt worden.
Gele slip, 6e Kyu: Annemijn Trommel, Bente de Jong, Jesse Versteeg,
Jorn Hansen, Mats Koolmoes, Pascalle Opentij, Pawan Ratra, Remco

Kuiper, Tomas van der Made, Tristan
Roelofs, Romano Vermeulen.
Gele band, 5e Kyu: Bo de Jong,
Floris Kok, Jordy Twaalfhoven, Menno van der Made, Raynor v.d. Weijden, Stan Turkenburg, Thomas Bleijswijk, Wessel Vroon, Wouter Zoethout.
Oranje slip, 5e Kyu: Daniel Hofman, Jelle v.d. Berg, Lianne Opentij, Luc Gieling, Rutger Hofman, Pascal Blok.
Oranje band, 4e Kyu: Amber Hartgers, Bo van Vliet, Emiel Blok, Joren
Tebbertman, Maurits Kok, Nick Kohne, Nico Broersen.
Groene band, 3e Kyu: Jeroen
Trommel.
De volgende examens worden gehouden op zaterdag 24 mei in de
dojo van Judoschool Blaauw. Voor
meer Informatie over jeugdjudo,
vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt u
contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297-569865, email info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.

Bridgevereniging De Kwakel

Hoge score Conijn-Hilliard
De Kwakel - Na vier van de zes
speelavonden in de laatste laddercompetitie van dit seizoen zijn de
verschillen aan de kop van de ranglijst dermate klein, dat er nog geen
zinnig woord te zeggen is over de
uiteindelijke triomfator.
De zeer verrassende koploper na vier
ronden is echtpaar Knaap met een
zeer fraai gemiddelde van 58,35%.
De huidige runner-up is paar Karlas-Verhoef met 57,51% gemiddeld
en dat is welgeteld 0,02% meer dan
nummer drie, paar Elenbaas-Verhoef, die op hun beurt ook slechts
0,06% voorliggen op paar Hendrixde Ruiter. Dan valt er een gapend
gat van 0,3% naar nummer vijf en
dan weer 1% naar nummer zes. Dat
alles kwam tot stand na een enerverend avondje bridgen, waaraan door
35 paren werd meegedaan, verdeeld
over drie lijnen.
In de A lijn was de hoofdprijs voor
paar Karlas-Verhoef met 61,25%.
Echtpaar van der Post werd tweede
met 59,4% en echtpaar Knaap derde met precies 55%. Onderaan paar
Koot-Voorn met 36,5%

In de B lijn kwam het geweld van
echtpaar Fritschy.
Zij werden eerste met 61,7%. Paar
Heijlman-Zuidema eindigde met
57,5% als tweede en dat was ruim
4% meer dan nummer drie paar
Bakker-Wagenvoort. Lenie en Agnes sloten hier met 40% de rij.
In de C lijn de twee hoogste scores van de avond, waarbij met name die van paar Conijn-Hilliard opviel. Met bijna 71% waren zij veruit
de sterksten.
Ook de score van de kersvers geridderde Tiny Kooyman met wederhelft Adriaan mocht er zijn: tweede
met 63,33%. Huub Stokkel en Trudy
Zandvliet leverden degelijk werk af
met 55% en dat was goed voor de
bronzen plak.
Hans Elias dacht halverwege de
avond dat hij weer eens een vermeldenswaardige (lees: laatste) plaats
zou scoren, maar helaas voor hem is
dat niet gelukt en dus worden hij en
partner Lous Bakker niet genoemd.
De slotpositie viel uiteindelijk ten
deel aan Jan en Hennie v.d. Knaap
met bijna 38%

Handbalcompetitie

RKdes heren kampioen!
Kudelstaart - Zondag 18 mei werd
de een na laatste wedstrijd van de
veldcompetitie gespeeld. De heren
van RKdes stonden tegenover de
mannen van ASC op eigen terrein
in Kudelstaart. RKdes begon met
de spelers Danny, Jordy, Peter, Patrick Emile en Andy in het veld en op
de bank Laurens, Melvin en Arthur.
De tegenpartij begon met een eerste aanval die vrij makkelijk werd afgeweerd. Na vijf minuten spelen in
de eerste helft, stond RKdes met 3
punten voor. Er kwamen nog drie bij
voordat ASC ook wist te scoren in
de achtste minuut. In de laatste zes
minuten kreeg RKdes een penalty
die door Arthur zonder problemen
genomen werd. Iets wat misschien
een beetje onverwacht was, want
het ging volgens hem in de eerste
helft slecht. Met een stand van 16–7
gingen de mannen de rust in.
In de tweede helft ging het spel van
RKdes nog een stuk vooruit. ‘We
hebben als team in de tweede helft
echt beter gespeeld”, vond Jordy,
die later nog een aanvaring had met
de nummer zeven van de tegenpartij. “Wat een irritante speler, die zou
beter kunnen gaan dammen.”
Op zich was het geen spannende
wedstrijd om te zien, want het zeer
solide spelende RKdes was duidelijk sterker dan ASC. Patrick: “Er zaten heel mooie aanvallen tussen en
ik vond de jonge jongens goed spelen op de hoeken, dit was een echte
teamprestatie.” Laurens was van mening dat de snelheid van doorslaggevende betekenis was. Piet had als
keeper een makkie, de eerste helft
vond hij nog het zwaarst. “Onze veteraan Piet blijkt vandaag weer een
onmisbare sluitpost”, meldde Danny over de prestaties van hun keeper. Vanaf het begin van de twee-

de helft, liep RKdes gestaag steeds
verder uit op ASC die in dit deel van
de wedstrijd uiteindelijk alleen nog
in de 8e en 22e minuut wist te scoren. “Hopelijk hebben we volgend
jaar meer weerstand”, aldus Andy.
De wedstrijd eindigde in een zeer
ruime overwinning met 35 – 9. Peter wilde het concept winnen nog
graag even toelichten: “Als je er een
meer scoort dan de tegenstander,
heb je gewonnen.”
Maatje te groot
Dinsdag 20 mei moest RKdes hun
laatste wedstrijd spelen tegen LHV
2 in Leusden. De wedstrijd was verplaatst naar deze ongewone dag op
verzoek van RKdes in verband met
een beachhandbaltoernooi dat op
de eigenlijke wedstrijddatum zou
plaatsvinden. Jammer genoeg konden niet alle vaste spelers dinsdag
aanwezig zijn en was er versterking
gezocht buiten het vaste team. De
heren stonden er zonder wissels
en supporters er alleen voor in deze wedstrijd. Dit bracht hun echter
niet van de wijs, want met een ruststand van 7–16 en een uiteindelijke
zege van 18–34 was er sprake van
een eenvoudige overwinning. Door
ook deze laatste wedstrijd te winnen is RKdes het hele seizoen ongeslagen gebleken en kunnen ze rekenen op een promotie naar de eerste klasse.
De hele competitie zijn de heren een
maatje te groot gebleken voor hun
tegenstanders. “Het klassenverschil
was het hele seizoen veel te groot,
de champagne smaakt daardoor
nog zoeter”, aldus Emile die zaterdag al voor deze bijpassende drank
had gezorgd. In de volgende veldcompetitie mogen ze hun krachten
gaan meten in een hogere klasse.

Twee keer Duitsers verslagen
Wat een ervaring, het afgelopen
weekend in Duitsland voor de 11en 12-jarige jochies van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer. Zij
mochten aantreden op een internationaal toptoernooi en spelen tegen Kroaten, Duitsers en Franstalige Belgen. Het bleek een ervaring
om nooit meer te vergeten! De jongens vonden het geweldig, alleen al
om daar te staan en het niveau te
zien en te ervaren van die buitenlandse ploegen.
Tegen een Kroatische selectieteam
uit de regio Rijeka, de eerste wedstrijd, hadden de Aalsmeerse jongens vrijwel niets in te brengen. Ze
werden afgeslacht met 6-24. De
jongens van Kierspe-Meinzerzhagen, de eerste Duitse ploeg waar
Aalsmeer tegen moest, waren meer
van dezelfde lengte. En die wedstrijd ging gelijk op. Door goed door
te zetten wist Aalsmeer de wedstrijd
zelfs te winnen, met 14-3. Vervolgens traden ze aan tegen de thuisploeg, Neuss. Een leuk team met
een erg open dekking. Maar FIQAS
Aalsmeer bleef vanaf het begin één
of twee doelpunten voor staan en
won de wedstrijd zelfs met 13-9.
De laatste wedstrijd was tegen de
Franstalige Belgen van S.C.A.M. uit
Luik. De Aalsmeerse jongens hadden al gezien dat dit team hetzelfde
niveau had als de Kroaten. Winnen
zat er dus niet.
Maar FIQAS speelde erg goed en
kon daardoor in het begin meekomen. Sterker nog, de jongens kwamen zelfs met 6-5 voor. Maar uiteindelijk kwamen ze toch fysieke
kracht tekort en liep Luik uit naar
11-21. De Aalsmeerse jongens hebben laten zien wat we kunnen en

dus sloten ze de wedstrijd met een
goed gevoel af.
Aalmeer Geht Los!
Op zaterdag 17 mei speelden de
jongens C1 van FIQAS Aalsmeer de
thuiswedstrijd tegen Volendam. Een
altijd gevreesde tegenstander vanwege hun vaak grote fysieke overmacht. Met het toernooi in Duitsland nog in gedachten werd Volendam getrakteerd op een fysieke koek van eigen deeg die ze al
snel zwaar op maag lag. De Volendammers wisten even niet waar
ze het moesten zoeken. Hun aanval werd door de sterkere verdedigende acties van de C1 van FIQAS
Aalsmeer keer op keer afgeslagen.
De, normaal gesproken meest scorende, spelers van Volendam kwamen er nu maar zelden aan te pas.
En lukte het ze dan een keer om er
door te komen, dan stond daar Jeremy, als zeer lastig de nemen hindernis, in het doel. Aanvallend lukte het FIQAS Aalsmeer ook beter
om door de verdediging van Volendam te breken. De Aalsmeerse jongens bleven goed samenspelen. De
bal ging vlot rond en de jongens kozen hun moment voor de beslissende actie zorgvuldig. Het rustsignaal
klonk bij een gelijke stand van 5-5.
Na terugkeer uit de kleedkamer trof
de C1 van FIQAS Aalsmeer een getergd Volendam. Toch bleef de strijd
gelijk opgaan en namen de jongens
van Aalsmeer zelfs een voorsprong
van twee doelpunten. Net toen het
publiek dacht dat de C1 van FIQAS
Aalsmeer de beslissende slag zou
slaan, kreeg Jeremy de bal hard
in zijn gezicht. Het spel werd niet
stil gelegd en in de volgende aanval kon Volendam eenvoudig scoren, omdat Jeremy geblesseerd op
de grond lag. Ook dat kon de motivatie van de Aalsmeerse jongens
niet breken. Onverminderd werden
aanvallen van Volendam afgeslagen
en aanvallende acties voor meer
dan 100% ingezet. De marge bleef
klein, Aalsmeer stond steeds maar
één doelpunt voor, en dus bleef het
ongemeen spannend. Van 8-7 werd
het 9-8, en bij 10-9 voor de C1 van
FIQAS Aalsmeer klonk het eindsignaal. De overwinning op Volendam
was volkomen verdiend en werd gevierd met een vreugdedans op de
middenstip!

De C1 wist in de thuiswedstrijd te winnen van Volendam. De vreugde was
groot. Foto Don Ran.

Jeugd Oradi/Omnia naar
regiofinales volleybal
Aalsmeer - De vijf teams van Oradi/Omnia, die afgelopen zaterdag hebben deelgenomen aan het
laatste van de competitietoernooien voor de jongste volleybaljeugd,
hebben erg goed gepresteerd. Bij
niveau 4 bereikte Oradi 4 in sporthal de Bloemhof een fraaie eerste plaats, terwijl bij niveau 6 Oradi
Knarr poulewinnaar werd. De finale
tegen de nummer een van de andere poule werd door de ‘Knarren’ helaas verloren. De andere Oraditeams
eindigden in de middenmoot. Oradi Knarr verloor weliswaar de finale, maar mag samen met Martinus
Manon uit Amstelveen namens rayon Haarlem meedoen met de achttien beste teams uit de regio Holland. Zaterdag 24 mei zal in Bovenkarspel worden uitgemaakt welke
ploegen naar het Nederlands Kampioenschap mogen.
De meiden van Oradi Knarr speelden pas hun tweede toernooi op
het hoogste niveau. Iedereen stond
daarom wel even met de ogen te
knipperen, dat na drie ruime overwinningen de gedoodverfde win-

naar VCH Smash uit Hoofddorp gedecideerd naar de tweede plaats
werd verwezen. Wie weet, kunnen
de Aalsmeerders ook bij het regiotoernooi weer voor een verrassing
zorgen.
De andere vertegenwoordiger van
Oradi/Omnia in de strijd om een
plaats bij het Nederlands Kampioenschap is het jongens C team. Dit
team beschikt over slechts zes spelers. Zij vormen echter een sterk collectief. Er werd in de competitie maar
één wedstrijd met 1-2 verloren tegen kampioen VCH. De overige drie
confrontaties wisten de Aalsmeerders overigens van de Hoofddorpers
te winnen. Helaas morste het Oraditeam her en der te vaak een setje en miste daardoor het kampioenschap. Zij kunnen dit komende zaterdag goed maken door VCH wederom te verslaan bij het regiotoernooi in Julianadorp. De beste twaalf
teams uit de regio Holland spelen
daar om het regiokampioenschap,
waarvan de winnaar recht heeft op
deelname aan het Nederlands Kampioenschap.

Oradi Knarr toont trots medailles in sporthal de Bloemhof. Achterste rij van
links naar rechts: Kirsten Wagenaar, Rosa Grosscurt, Jade Visser en Anouk
Meijerhof. Vooraan van links naar rechts Paulien Bakker en Kirsten van Veen.

Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei
was het een feestelijke dag voor 132
kinderen van de zwemlessen van
zwembad De Waterlelie. De kinderen zwommen af voor diploma A en
B. Om 15.00 uur werden de eerste
kinderen in het zwembad verwacht
om te komen afzwemmen voor hun
A-diploma. Vele ouders, opa’s en
oma’s, broertjes en zusjes waren
ook naar De Waterlelie gekomen
om de verrichtingen van de kinderen te komen bekijken. Er werd met
kleding gezwommen, door het gatenzeil gedoken, borst- en rugcrawl
gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld.
Sommige kinderen maakten het extra spannend door een keertje het
gat te missen, maar in de herkansing ging het gelukkig wel goed.
Verder was alles prima in orde en
alle kinderen gingen dan ook met
hun welverdiende diploma naar
huis. Omdat er veel kinderen nog op
vakantie waren, werd er op vrijdag
16 mei nog een klein afzwemfeestje gehouden voor 14 kinderen voor
A en B.
Het volgende en laatste afzwemfeest van dit seizoen is op zaterdag
21 juni voor de diploma’s A, B en C.
Het A-diploma is behaald door:
Amber ten Rouwelaar, Anne-Britt
Bruning, Björn Bijlsma, Björn Teunen, Bram Schrijen, Brijan van
Schaik, Brishid Onderwater, Britt
Stronkhorst, Cas de Horde, Charlee
Bakker, Daan Hoekstra, Daan van
Unen, Daisy Ruhe, Danny Teunissen,
David Hinrich, Denise Lok, Dounia
El Mobarik, Eefje Pannekoek, Ennis
Vriens, Esmée Mietes, Evi van Hilten, Franka van Geene, Gaby Stieva, Ilias Abarkan, Ilonca Jongkind,
Iris Wessels, Isabel Pouw, Jason
van Hemert, Jochem Jelsma, Joëlle
de Jong, Justin Hirs, Justin van Ol-

deren, Justin va Tol, Kasper Bleijswijk, Kaya van den Bosch, Kes Nelle Oppelaar, Kevin Carels, Kim Feenstra, Koen van Rooijen, Kristel de
Groot, Laura Suzanne Lloyd, Lauren
den Hertog, Leeloo Andel, Lenn Rijlaarsdam, Lisanne Kok, Lois Zebeda, Luca Groeneveld, Luca Luciano
Bacchis, Luuk Schulten, Manon van
den Hout, Marit Esmée Pappot, Max
Visser, Maxim Krymchansky, Megan Houtsma, Melanie Oliveira de
Almeida, Melissa de Cock, Menno
Bruinsma, Misza Benjamin Jansen,
Nancy Keijzer, Nelofer Khan, Nick
Blijleven, Nick Meijer, Nik van den
Heuvel, Noa Eikelenboom, Noa Rozenfeld, Noraly Ceder, Rachel Aarsen, Rafe Blaisse, Richell Onderwater, Rick Kok, Romano du Pau, Roy
Blauwhoff, Ryan v.d. Neut, Sanne
Vermeulen, Saskia Draaijer, Sophie
Jaspers, Tess van Klinken, Thomas
Heijsteeg, Thomas Verschoor, Tirsa
Tan, Tyler Brohm, Wessel v.d. Jagt,
Zoë Schoordijk.
Voor B zijn geslaagd:
Alex Kuys, Amanda Spaargaren,
Britt Sol, Cas de Roos, Chavez Holthuis, Daan van der Burg, Danique
Francisco, Djustin van Nierop, Erica
Schoeman, Florian Klaassen, Isa van
der Weijden, Izaura Maren, Joëlle
Heil, Jop Vreeken, Julia Döll, Julian
Walbeek, Kirsten Eva Combee, Lano
Stokman, Leo Shibata, Lianne van
Weerdenburg, Lilian Slabbers, Lisa Dol, Marijn Cardol, Marissa Vegt,
Max de Beij, Meint Smid, Merel Bijsmans, Micky Bek, Nick Koster, Nicky
Meijer, Nina Haakman, Olaf Huijts,
Or Elgad, Per Broekkamp, Roos de
Nijs, Roos Döll, Sam Noelle van
de Bovenkamp, Sanna Streefkerk,
Sharon van Tilburg, Stefan Abou el
Haoua, Steffie Kooy, Suzanne v.d.
Zwaan, Thara Kleijberg, Tijn Akerboom, Tim Rijnders, Vera Bart, Yaël
Lütgens, Uval Shemesh.

