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Samenwerking drie partijen bezegeld in Trouwzaal

Economische visie impuls
voor ondernemend Aalsmeer
Aalsmeer - “Niets erger dan papieren tijgers”, zei mevrouw Baasbank,
directeur Kamer van Koophandel
Amsterdam afgelopen donderdag
in de trouwzaal van het raadhuis.
Zij doelde op het feit dat veel plannen nooit in de praktijk worden gebracht en alleen veel papier hadden
gekost. Voor de economische visie
voor de gemeente Aalsmeer moet
dat anders worden.
Geen postzegelplanning en niet
achterblijven bij andere gemeenten in de omgeving, nee, een goede,
krachtige totaalvisie voor Aalsmeer
op economisch gebied. Plannen
moeten niet op papier blijven staan,
maar ten uitvoer worden gebracht
en dat kan alleen als partijen de
handen inéén slaan. En dat nu is
gebeurd. De Kamer van Koophandel, ondernemers van Aalsmeer en
de gemeente gaan zich er gedrieën sterk voor maken dat Aalsmeer
als krachtige economische plaats

op de kaart wordt gezet. Daarvoor
moet je kennis en kunde bundelen
en dat hebben gemeente, OVA (Ondernemersvereniging
Aalsmeer.)
en de KvK donderdag formeel bekrachtigd door hun handtekening
te zetten onder een intentieverklaring. De trouwzaal van het gemeentehuis was daarvoor eigenlijk wel
toepasselijk. In een huwelijk is een
derde teveel, maar voor deze overeenkomst is de derde (KvK) juist een
aanwinst.
Ova-voorzitter Henk de Groot vertelde in zijn speech donderdag dat
het er voor ondernemers niet altijd
gelukkig aan toe ging in Aalsmeer
door allerlei factoren. In het verleden
waren er flinke spanningen tussen
ondernemers en politiek. Wethouder Nijmeijer gaf aan dat bouwen in
Aalsmeer niet altijd geordend ging.
Met de aanwas van de vele nieuwbouw is het voorzieningenniveau
soms achtergebleven. “We moeten

niet meer ad-hoc besluiten nemen
maar een visie presenteren die een
goed inzicht geeft in de kansen en
bedreigingen van het bedrijfsleven.”
De KvK gaat helpen om de economische visie op Aalsmeer in kaart
te brengen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met toerisme als
factor van betekenis, want Aalsmeer
bestaat maar liefst voor 1/3 uit water. Door dat water kwam de botenbouw op gang en brengt vandaag
de dag rijkaards als Bill Gates naar
Aalsmeerse scheepswerven om een
jacht te kopen. Scheepsbouw, sierteeltproductie en in de toekomst
meer bedrijvigheid gebundeld op
terreinen, al dan niet geënt op FloraHolland. Er staat nogal wat te gebeuren in Aalsmeer. Een economische visie is dan geen overbodige
luxe. Endemol als grote werkgever in Aalsmeer neemt er geen deel
meer aan... die verhuist naar Amsterdam Zuidoost
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Schennispleger
in kraag gevat

Iets gezien of gehoord?

Weer inbraak en vernieling
winkel kinderboerderij
Aalsmeer - Het lijkt er hier op dat
het winkeltje van de kinderboerderij
al geopend is. Was dat maar waar.
Om 07.30 uur op zondag 10 februari werd het bestuur van de kinderboerderij gebeld door een attente wandelaar die zag dat de ramen van het winkeltje openstonden.
En helaas weer, een aantal (jeugdige?) vandalen was weer bezig geweest. Zij hebben met een klinker
twee raampjes ingeslagen, snoep
en drank van de vensterbank gepakt en zijn weer hard weggelopen.
Een deel van het snoep en de drank
lag uitgespreid op het toegangspad
naar de boerderij. Ook was een fiet-

senrek uit de grond gerukt en een
regenpijp vernield. Alweer een volledig zinloze actie van waarschijnlijk hangjeugd? Voor de schade
draait de kinderboerderij weer op.
Jammer van het geld, de ergernis
en ook de woede. Er is aangifte gedaan bij de politie. Zodra de daders
bekend zijn, zal de schade op hen
verhaald worden. De vernieling en
diefstal hebben zaterdagavond of
–nacht plaatsgevonden.
Misschien kunt u helpen bij het vinden en traceren van de daders.
Iets gezien? Bel dan 0900-8844 of
vertel uw/jouw verhaal aan agenten
in het politiebureau aan de Dreef.

Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari, even voor half vier in de
nacht, kreeg de politie een melding dat er een schennispleger
stond op het surfeiland. Toen
agenten polshoogte ging nemen, troffen ze een 24-jarige
Pool aan met zijn broek op de
knieën die zichzelf stond te bevredigen. De man is aangehouden en overgedragen aan de zedenpolitie.

Drie partijen maken zich sterk voor een duidelijke economische visie. Vlnr: wethouder Berry Nijmeijer namens het gemeentebestuur, mevrouw Baasbank namens de KvK en Henk de Groot, voorzitter Ondernemersvereniging Aalsmeer

Besluitvorming blijft steken op 9 tegen 9 stemmen

Zorgen CDA over besluit
bestemmingsplan Kudelstaart
Aalsmeer - Het bestemmingsplan Kudelstaart, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, is tijdens de raadsvergadering van 7 februari blijven
steken bij een stemmenverhouding van 9 tegen 9. In de
ogen van de CDA-fractie is het
bestemmingsplan Kudelstaart
een uitgebalanceerd bestemmingsplan waarin veel positiefs voor de toekomst van Kudelstaart is bereikt.

van de woningbouw, het tempo
van de bouw en het type woningbouw en het eveneens raadsbreed aangenomen amendement
om het tuinbouwgebied Hoofdweg/Mijnsherenweg/Cactusweg
te behouden voor glastuinbouw
en diverse plannen en ideeën
van burgers en bedrijven zijn verwezenlijkt en dat zorgt voor een
prima bestemmingsplan waarmee de vele verouderde bestemmingsplannen zijn vervangen.”

Gemeenschapsgeld
“We noemen slechts de inspraak- “De CDA-fractie staat open voor
reacties om de hoek Robend/Ku- een getemporiseerde woningdelstaartseweg groen te houden bouw in het gebied Bilderdamdie zijn gehonoreerd en dat geldt merweg/Herenweg om zodoenook voor het open houden van de ook in de toekomst woningen
de zichtlocaties in de Fortbocht. voor onze kinderen te kunnen reOok het raadsbreed aangenomen aliseren. Woningbouw waar oveamendement UW 1 (Uitgewerkte rigens al zo’n twintig jaar over geWoondoelstellingen) voor het ge- sproken wordt, waar woningen en
bied Bilderdammerweg/Heren- bedrijven al voor zijn uitgekocht.
weg, waarmee de gemeenteraad In de inspraakperiode heeft ook
de bevoegdheid van B&W heeft niemand te kennen gegeven hier
overgenomen voor de invulling tegen te zijn. Door geen goed-

GEEN krant ONTVANGEN? 0251-674433

keuring te geven aan het bestemmingsplan Kudelstaart, worden
daarmee jaren van arbeid en enkele tonnen gemeenschapsgeld
op het spel gezet. Het starten van
een nieuwe procedure is niet aan
de bewoners van Kudelstaart en
Aalsmeer uit te leggen. Maar ook
ambtelijk zou dit een heilloze weg
zijn.” Bij de stemming bleek, dat
het CDA en de VVD hun verantwoording hebben genomen. Omdat er geen meerderheid was in
de gemeenteraad en de stemming gelijk bleef, negen voor en
negen tegen, komt in de volgende raadsvergadering het bestemmingsplan Kudelstaart opnieuw
in stemming. Als deze stemming
ook op negen voor en negen tegen uitkomt, betekent dit dat het
bestemmingsplan
Kudelstaart
verworpen is en zal het werk opnieuw gedaan moeten worden.
Dit moet koste wat kost voorkomen worden naar de mening van
fractievoorzitter Ad Verburg van
de CDA-fractie Aalsmeer.

Betrapt tijdens
alcoholcontrole
Aalsmeer - In de avond van
woensdag 6 februari heeft de
politie een alcoholcontrole gehouden in de omgeving van het
Raadhuisplein, in het centrum.
Agenten hebben totaal 93 automobilisten laten blazen.
Twee bleken te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. Een 23jarige bestuurder uit Lisserbroek
bleek 1,3 promille alcohol in zijn
bloed te hebben. Hij heeft zijn rijbewijs in moeten leveren. De andere
‘betrapte’ was een eveneens 23-jarige automobilist uit Lisse. Bij hem
stokte het ademanalyse-apparaat
bij iets meer dan 1,5 promille. Ook
de Lissenaar heeft zijn rijbewijs in
moeten leveren.

Automobilist
rijdt tegen boom
Aalsmeer - Een 27-jarige man is
zondagmorgen 10 februari rond negen uur zwaar gewond geraakt toen
hij op een weg in het Amsterdamse
bos de macht over het stuur kwijtraakte en tegen een boom botste.
Medisch personeel van de trauma
helikopter heeft eerste hulp verleend, waarna het slachtoffer met
ernstig hoofd-en beenletsel is overgebracht naar een ziekenhuis.
Het ongeluk is mogelijk te wijten
aan een te hoge snelheid waarmee de bestuurder heeft gereden.
De Technische Verkeers-en Ongevallendienst heeft de zaak in onderzoek.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Ruiten auto’s
ingeslagen!
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 februari is
ingebroken in een drietal in Oost
geparkeerde auto’s. Tussen vier
uur in de middag en tien uur de
volgende dag is een ruit ingegooid van een auto in de Willem
Alexanderstraat.
De wagen is doorzocht, maar er is
niets uit ontvreemd. Ook is een ruit
ingeslagen van een auto, geparkeerd op de Vlinderweg. De buit
was hier een laptop en een TomTom.
Deze auto-inbraak heeft tussen tien
uur in de avond en acht uur ‘s ochtends plaatsgevonden. De derde
inbraak dezelfde nacht was in een
bestelbus, geparkeerd in de Koolwitjesstraat. Ook van de bus hebben de dieven om toegang te krijgen een ruit ingeslagen. De wagen
is doorzocht, maar er is niets meegenomen.

Inbreker gepakt
via kenteken
Kudelstaart - Ongeveer drie
weken geleden hebben overdag
enkele woning-inbraken plaatsgevonden in Kudelstaart. Door
een agent en een getuige was
een voor hen onbekende auto
in de buurt gezien en het kenteken was voor de zekerheid
genoteerd. In de regio Kennemerland had men vorige week
eveneens te kampen met een
verhoogd aantal inbraken overdag. Ook hier heeft een getuige
een kenteken genoteerd. De politie is op onderzoek gegaan en
heeft de bestuurder van de auto, woonachtig in Amsterdam,
aangehouden en hij wordt verhoord. De politie Kennemerland
heeft de inbraken, ook die van
Kudelstaart, in onderzoek. Mogelijk is met deze aanhouding
de inbrakengolf in de regio opgelost.

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

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

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

,						
						
				

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- -Einsteinstraat in Kudelstaart, een grote-zware- bruin/cyperse
kater (tijgerprint). Hij heet Benjamin.
- Sconedorp in Kudelstaart, een rood-cyperse kater. Hij heet
Mickey.
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet
Bobbie.
Gevonden:
- -Citroenvlinder in Aalsmeer, een zwarte kater met witte teentjes (voor), en witte sokjes (achter).
- Hornweg in Aalsmeer, een wildkleurig konijn.
- Kudelstaartseweg in Aalsmeer, vlakbij de watertoren, een ongcastreerde grijs-cyperse kater met een wit befje, witte teentjes
voor- en witte sokjes achter.
- Aalsmeerderweg thv. nr. 231, een schidpadpoes, met veel
zwart- een beetje bruin en een wit vlekje op de borst.
- Oosteinderweg in Aalsmeer t.h.v. nr. 457, een ongec. zwart-witte kater. Op de rechter achterpoot heeft hij zwarte vlekken’
- Parklaan in Aalsmeer, een rode poes .
- Legmeerdijk thv nr.148, middelgrote zwarte kat, met bruin-witte voetjes
Goed tehuis gezocht:
Lieve lapjespoes van 8 jaar ,liefst bij mensen zonder andere huisdieren.

Rode Kruis Aalsmeer zoekt
deelnemers telefooncirkel
Aalsmeer - Dagelijks even contact
houden met anderen, dagelijks een
teken van leven geven dat geeft een
gevoel van zekerheid aan de deelnemers van de telefooncirkel van
het Rode Kruis afdeling Aalsmeer.
De telefooncirkel bestaat al een
aantal jaren en is er voor mensen
die behoefte hebben aan regelmatig contact met anderen, maar vanwege leeftijd, ziekte of een handicap de mogelijkheden niet hebben.
Maar ook uit veiligheids-overwegingen, bijvoorbeeld als men de deur
niet uit kan of alleen woont neemt
men deel aan de contactcirkel. Iedere werkdag, op een vastgestelde
tijd, belt de begeleider, een vrijwilliger van het Rode Kruis, met de eerste deelnemer die dan vervolgens
de volgende deelnemer belt en die
dan weer de volgende, totdat iedere
deelnemer gebeld is. Dat kunnen er
acht of maximaal tien zijn. De laat-

ste belt weer naar de begeleider en
dan pas is de cirkel rond. Neemt een
deelnemer niet op of maakt men
zich zorgen om die deelnemer, dan
wordt dat aan de begeleider van het
Rode Kruis gemeld en die zal persoonlijk poolshoogte nemen om te
zien of alles in orde is. En dat geeft
een veilig gevoel aan de deelnemers.
Het is dus niet alleen maar gezellig
een kort praatje maken, maar ook
een vorm van controle omdat iemand een oogje in het zeil houdt. En
dat het werkt bleek toen er eens een
mevrouw gevallen was en dankzij
de deelname aan de contactcirkel
op tijd naar het ziekenhuis gebracht
kon worden.
Heeft u belangstelling om mee te
doen aan de telefooncirkel van het
Rode Kruis, neem dan contact op
met Jacqueline Weij, tel. 326987 of
e-mail:d.r.weij@zonnet.nl.

zich door deze benadering meer begrepen, rustiger en veiliger. Dit heeft
een gunstige invloed op het dagelijks functioneren. Daardoor ontstaat er weer ruimte voor wat echt
telt: ‘het contact’. De zorg voor een
dementerende thuis is zwaar, de belevingsgerichte benadering helpt de
mantelzorger zich open te stellen
voor wat er thuis in de zorgsituatie
speelt maar ook voor zijn of haar eigen behoeften.
In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in het dementieproces,
de belevingsgerichte benadering en
de kans zich bepaalde manieren van
benadering eigen te maken. Meestal geeft dit al gedurende de cursus
veranderingen in het contact met
de dementerende. Vaak wordt het
contact dieper en intensiever ervaren waardoor de zorglast wat lichter
wordt. Het delen van ervaringen in
de cursusgroep wordt vaak als grote
steun ervaren. Voorafgaand aan de
cursus zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Voor informatie
en aanmelding kan contact opgenomen worden met Hanneke ten Brinke, Steunpunt Mantelzorg Amstelring, tel. 020-5454273.

Schatgraven bij de ACG
Aalsmeer - Wat is er mooier dan
het vinden van een schat? Wanneer
een groepje sportduikers een eeuwenoude vergane schuit op de zeebodem hebben ontdekt, is dat direct
wereldnieuws. Je fantasie slaat meteen op hol. Wat zouden ze vinden:
goudstaven, parelkettingen, munten?
Dit ultieme geluk verpakt in een romantisch beeld is slechts voor een
enkeling weg gelegd. Maar gelukkig
zijn er ook schatten die zich makkelijker laten blootleggen. Welke
schat je ook wilt vinden, je zult altijd zelf op zoek moeten gaan. Start

Zondag 17 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Arno
Post. Grote gezinsdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10
spreker Dolf de Voogd. Thema: de
gaven van de Geest/de gave van
wonderen. Crèche voor de kleinsten, spec. progr. oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u., ds. A. Jansen
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst
ds. J.E. Klanderman. Extra collecte
contacten partnergemeenten. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. C. Terpstra, H.I. Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zaterdag 19u. dienst, ds. F. Mallan.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Zondag 10u. dienst door drs. T. Bolland, Amsterdam in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst ds. G.H.N.
Germans, Sassenheim.
Oost:. Zondag 10u. dienst, C.G.
Graafland. 17u. Catechesedienst.
Wo. 20 februari Samen op weg
naar Pasen, thema Jezus of Barabbas mmv A. Rijkmans van 19.15 tot
19.45u. in Oosterkerk.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag dienst 10u. ds. A. van Vuuren. HA. 18.30u. ds. A. van Vuuren.
DHA.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten, 10u. en 16.30u.
ds. K. Muller.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel. 17u. Viering in

je speurtocht daarom op 17 februari bij de Aalsmeerse Cama Gemeente. In een afwisselende gezinsdienst
zal er flink worden gegraven om de
schat boven water te krijgen. Jong
en oud is vanaf tien uur van harte
welkom om te zien hoe de schatgravers het er vanaf brengen. Graaf je
mee? Extra handen kan de gemeente gebruiken! Je hoeft zelf niets mee
te brengen. Er is aan alles gedacht;
van hulpmiddelen tot creativiteit en
van koffie tot limonade met meer
dan voldoende lekkers. De ACG is
gevestigd in de aula van De Groenstrook in de Jac P. Thijsselaan 18.

Borstvoeding
ochtend

Poes Snoeby zoekt baas
Aalsmeer - Snoeby is een hele lieve driekleurige kortharige poes, geboren op 29 maart 2000, en op zoek
naar een nieuw baasje. Snoeby is
heel erg aanhankelijk, heeft een lief
karakter en is best tenger van formaat. Snoeby wil nog wel eens snel
stresserig zijn en kan niet zo goed
overweg met andere katten. Thuis
heeft poes Snoeby nog drie andere collega katten, daardoor wil ze
nog wel eens in huis plassen. Snoeby slikt hiervoor clomicalm en een
kattentherapeut zorgt voor de nodige instructies om het te verminderen. Door de komst van een baby in
de lente zal de situatie voor Snoeby

niet minder stressvol worden. Daarom zoekt de dierenbescherming een
nieuwe baas, iemand die met liefde
voor haar wil zorgen en alle geduld
heeft. Liefst in een omgeving waar
geen honden of katten zijn. Snoeby
zal hierdoor minder stressvol zijn.
Snoeby gaat ook graag naar buiten, maar gaat eigenlijk nooit echt
de tuin uit. Mocht Snoeby toch niet
goed kunnen wennen, dan neemt
haar baasje haar terug en wordt geprobeerd er het beste van te maken.
Wie wil de uitdaging aan en Snoeby
een goed tehuis bieden? Informatie
bij de Dierenbescherming Aalsmeer,
tel. 0297-343618.

‘Creatief’ voor senioren
Aalsmeer - Vanaf eind februari organiseert de Stichting welzijn ouderen AalsmeeR weer een cursus Creatief van tien lessen onder de professionele begeleiding van Ageeth
Nieuwendijk voor ouderen. Er zijn
nog enkele plaatsen.De eerste les is
op maandag 25 februari en begint

om 13.30 uur. De cursus duurt twee
uur, wordt eenmaal in de veertien
dagen gegeven en de kosten zijn 55
euro. Aanmelden kan bij SWOA in
wijksteunpunt Meander aan de Clematisstraat 20, tel. 0297-323138, bereikbaar in de ochtenduren, b.g.g.
tel. 0297-344094, kantoor Parklaan.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Mmv Jeugdband.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
2e lijdenszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zond. 10.30u.
woordcomm. viering vg. A. Blonk.
Mmv Kudelkwetters. Voorstelviering
1e c.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk v/ Veerelaan 30a.
Om 19u. ds. Tim Vreugdenhil.
Begra Bijbelstudies
Maandag 18 februari 20u. Evang.
Gordon van Veelen.
Dinsdag 19 feb. bijbelstudie Eveng.
kring, in rode kruisgeb., Spoorlaan.
Aanv. 20u. onderw.: De Profeet Elisa,
door P.A. Slagter.
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.

Open avond
over vrede!
Aalsmeer - Kring Ruth van de
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
organiseert een open avond over
werken aan vrede in de wereld!
Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 februari om 20.00 uur in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat
55. Werken aan vrede heeft alles te
maken met werken aan noden in
de wereld! Doopsgezind Wereldwerk combineert het gedachtegoed
van vrede en uitwisseling van kennis en ervaringen, met een praktische invulling door bijzondere noden. De heer en mevrouw de Vries
uit Hoofddorp komen deze avond
vertellen over een project in Tanzania. Het belooft een interessante
avond te worden. Belangstellenden
zijn van harte welkom!

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
geen dienst.

Cursussen ‘Omgaan’ met
dementie’ voor mantelzorgers
Amstelveen - In februari en maart
gaan de cursussen ‘Omgaan met
dementie, hoe doe je dat?’ van start
voor mantelzorgers woonachtig in
de regio Amstelland en Meerlanden. Dit aanbod is een samenwerking van het Steunpunt Mantelzorg
Amstelring en de Geestgronden. De
cursus voor de partners bestaat uit
acht bijeenkomsten, voor de kinderen uit zes bijeenkomsten. De cursus voor partners van dementerenden start woensdag 12 maart van
10.00 tot 12.30 uur in het gebouw
van de Geestgronden aan de Laan
van de Helende Meesters 433 in
Amstelveen. De cursus voor (volwassen) kinderen van dementerenden start maandag 25 februari van
19.30 tot 22.00 uur in het gebouw
van Amstelring aan de Lutulistraat
145 in Hoofddorp. Het maakt niet uit
of de dementerende thuis woont of
opgenomen is in een verpleeg- of
verzorgingshuis.
De cursus gaat uit van ‘de belevingsgerichte benadering’, dit betekent meegaan in de beleving en
gevoelswereld van de oudere, deze
wereld accepteren, benoemen en
bevestigen. De dementerende voelt

KERKDIENSTEN

Kloosterhof. Zat. 17u. in Kloosterhof
euch. viering met vg. L. Seeboldt.
Rijsenhout: 19u. woordcomm. viering vg. diaken J. Snoek. Mmv Soli
Deo Gloria. Zondag 10.30u. woordcomm. viering in Karmelkerk vg. diaken J. Snoek.

Aalsmeerderbrug - Op donderdagochtend 21 februari organiseert
de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk een Borstvoedingsochtend om
andere borstvoedende moeders te
ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, informatie te krijgen waar nodig, bladen in te kijken en brochures te kopen en om borstkolven te
bekijken. Dit alles onder het genot
van een kopje thee of koffie en wat
lekkers. Vanaf 10.00 tot rond 12.00
uur zijn belangstellenden, samen
met hun baby, welkom. Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie of thee
en wat lekkers.Kun je niet, maar
ben je wel geïnteresseerd? Geef
dan de dagen door dat je wel kan,
dan kan daar rekening mee gehouden worden voor een volgende keer.
Bel voor informatie en/of het adres
naar Esther van Dam, telefoon 0297323233.

Voorstelling over
Titus Brandsma

Aalsmeer - Vrijdagavond 15 februari vindt in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg een theatrale vertelling plaats over Titus Brandsma. De
karmeliet Brandsma zag eigenliefde en hebzucht als de grote kwalen van zijn tijd en als diepe oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. Brandsma was pater, publicist
en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1942
op 61-jarige leeftijd in concentratiekamp Dachau. De actuele en boeiende theatervoorstelling over zijn
verzet en leven wordt verzorgd door
Peter Vermaat en begint vrijdag om
19.30 uur. Kaarten zijn voor 7 euro
te koop bij de kerk.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Weer discofeest voor 30-plussers

Dansles voorafgaande aan
Back in Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 februari heeft het maandelijkse 30+ discofeest ‘Back In Time’ in
The Beach aan de Oosteinderweg
weer een spraakmakend thema op
het programma. Dj’s en gastheren
Cees van der Schilden, Meindert
van der Zwaard, Cees van Coevorden en Ruud Vismans presenteren
die avond de ‘Back In Time Ballroomnight’. Het stijldansen is nog
altijd populair op feesten en partijen, maar niet iedereen is bekend
met de danspasjes. Op verzoek van
veel B.I.T.-bezoekers wordt er 16 februari het eerste uur van de Back
In Time-avond gericht aandacht
besteed aan de eerste basispassen van bijvoorbeeld de QuickStep
en de Cha-cha-cha, twee van de
meest gedanste dansen. Een ervaren dansleraar, afkomstig van de Erkende Dansschool ‘Mittelmeijer’ uit
Amstelveen, zal in een ongedwongen sfeer de fijne kneepjes van het
stijldansen demonstreren waarna
het deelnemend publiek deze onder
begeleiding en op gepaste dansmuziek zelf kan oefenen. Alleen of alvast met danspartner. De les begint
stipt om 21.00 uur en is voor elke
‘Back In Time’-bezoeker toegankelijk. Kom dus ruim op tijd om geen
stap te missen!
Vanaf 22.00 uur is het dan ‘vrijdansen’. Vanaf dat moment wordt
door de ‘Back In Time’-dj’s weer
de vertrouwde discomuziek gedraaid met bekende en minder bekende (dans)hits uit de jaren 6595. Op gezette tijden door de avond
heen wordt nog wel even teruggekeken naar de eerdere dansles en
zal de muziek stijldansvriendelijk
zijn. Daarna swingt de zaak weer
als vanouds verder en wordt er extra aandacht besteed aan de ingeleverde ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaarten’ die iedere bezoeker bij

de entree uitgereikt heeft gekregen. Een andere gelegenheid om je
smaak voor die avond al eerder kenbaar te maken, is de website: www.
backintime.nu. Vanaf daar kan ook
alvast een ‘Favoriete Dansplaat Top
3’ doorgestuurd worden.
Zaterdag zijn ook de andere bekende ingrediënten weer aanwezig: De
exclusieve discobar en de platenkast van Ruud Vismans van waar
uit het publiek oude elpees en singles kan kiezen. Op verzoek kunnen
deze oude vinyl-schijven gedraaid
worden door de dj. Ook worden bezoekers weer uitgenodigd om eigen
elpees met oude hits en/of hitsingles mee nemen.
‘Back In Time, The Ballroom Edition’
gaat zaterdag 16 februari om 20.30
uur open. Dansles tussen 21.00 en
22.00 uur. Vanaf 22.00 uur: Let’s
dance! Dit alles in The Beach, Oosteinderweg 247a te Aalsmeer. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts
5 euro en dit bedrag is inclusief
twee consumptiemunten.

Heren ‘heer en meester’ bij
buurtvereniging Hornmeer
Aalsmeer - Het gaat eentonig klinken, maar de heren zijn bij buurtvereniging Hornmeer de laatste weken
heer en meester bij het klaverjassen.
Ook deze week weer. Maar dat de
dames zich helemaal laten inpakken
is ook niet waar, want de nummers
twee en vier zijn dames. De grote
winnaar was toch wel weer de gezelligheid, met stip! .
Zijn er nog mensen die willen gaan
kaarten dan zeker vrijdagavond
eens naar buurthuis Hornmeer in de
Roerdomplaan komen.
Afgelopen vrijdag is Anton van de
Polder op klaverjasplek één geëindigd met 5545 punten. Plaats twee

was voor Marja van Schip met 5416
punten, plaats drie voor Paul Schouten met 5209 punten, plaats vier
voor Tiny van de Polder met 5165
punten, plaats vijf voor Cor Knol
met 5145 punten en plaats zes voor
Antoon van ‘t Schip met 5096 punten. De poedelprijs mocht Con Vis in
ontvangst nemen. Het jokeren is gewonnen door Nel Schouten met 304
punten. Op twee Rina Tas met 392
punten en op drie Corrie Zaal met
501 punten.
Op vrijdag 15 februari is er weer een
koppelwedstrijd vanaf 20.00 uur. De
zaal van ‘t buurthuis in de Hornmeer
gaat open om 19.30 uur.

Zaterdag en zondag openingsweekend

Kunst en natuur ontmoeten elkaar
in atelier Mark van Kuppevelt
De Kwakel – “Mijn kunst is geïnspireerd door de natuur, met name groei en vergankelijkheid in
de plantenwereld. Oervormen die
rechtstreeks uit de natuur komen,
zijn in al mijn kunstwerken terug te
vinden.” Aan het woord beeldend
kunstenaar Mark van Kuppevelt die
aanstaande zaterdag 16 februari zijn
nieuwe atelier opent aan De Banken 1. En hij vervolgt: “Een tweede
inspiratiebron vormen oude en verre culturen, die ik tijdens mijn reizen ben tegengekomen. Vormen de
natuur of oude culturen mijn inspiratiebron, de materialen waarmee
ik werk, hout, brons en steen, bieden mij ieder eigen mogelijkheden
om uitdrukking te geven aan die
inspiratie. Kunst maken is voor mij
vooral een proces, een proces dat ik
het liefst van het begin tot het eind
zelf in de hand houd.” In het weidse stroomgebied van de Amstel ligt
atelier Mark van Kuppevelt. “In dit
oer-Hollandse landschap ligt de inspiratie mij voor het oprapen”, aldus
de Aalsmeerder. Het atelier is een
goed geoutilleerde werkplaats waar
de mogelijkheid bestaat om te werken in brons, klei of hout en biedt
beginnende en/of amateur kunstenaars de mogelijkheid om zelfstandig te beeldhouwen en/of te boetseren met gebruikmaking van de
aanwezige faciliteiten en, als nodig,
met leiding van Mark. Het atelier

biedt ook een uitstekende omgeving
voor het volgen van een cursus of
workshop op het gebied van beeldende vormgeving in brons, klei of
hout. Nieuwsgierig geworden? Aanstaande zaterdag 16 en zondag 17
februari houdt Mark open weekend
voor geïnteresseerden, beide dagen
van 11.00 tot 17.00 uur. De feestelijke opening is zaterdag om 14.00
uur door Janna van Zon. Tijdens
het openingsweekend zijn er, naast
werk van Mark, schilderijen te zien
van Ilse Blesing en foto’s van Dennis A-Tjak. Atelier Mark van Kuppevelt aan de Banken 1 in De Kwakel
is telefonisch te bereiken via 0297366654 of 06-54981504. Website:
www.markvankuppevelt.nl.

Exposities
Tot en met 17 februari:
* Afwisselende (verkoop)-expositie
in galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Do.-zo. 13-17u.
Tot en met 24 februari:
* Expositie Ruurd Hallema en Hans
Vanhorck in galerie/beeldentuin
Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en
zondag 13-17u..
Tot en met 9 maart:
* Expositie popfotograaf Lex van
Rossen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u.
Diversen
Donderdag 14 februari:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Sjoelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.

Vergaderingen
Donderdag 21 februari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Postzegelbeurs in Schakel
Aalsmeer - Zaterdag 16 februari
gaat om 10.00 uur de deur van De
Schakel in de Cyclamenstraat weer
open voor de ruilbeurs van Postzegelvereniging Aalsmeer. De naam
geeft het al aan, het is een ruilbeurs.
De ruiltafels staan dus centraal opgesteld. Degene die niets te ruilen
hebben, kunnen hun hart ophalen
bij de stuiverboeken. Bij deze boeken treft u exemplaren van de vereniging aan en door leden ingebrachte boeken. Bij deze boeken is
veelal niet op de cataloguswaarde
gelet, dus is het toch schat graven.
Tenslotte treft u langs de wanden

Muziek
Vrijdag 15 februari:
* Metal/crossoverbands Divine Sins
en MinusPlus in N201, Zwarteweg,
open 21.30-02u.
Zaterdag 16 februari:
* Jazz met Bad Mad Honkers in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Happy Valentine tienerdisco in de
N201, Zwarteweg, 21-01.30u.
* Back in Time 30+ discofeest met
dansles (21-22u.) in The Beach,
Oosteinderweg. Open: 20.30u.
Zondag 17 februari:
* Salsa-feest in The Beach, Oosteinderweg met dj, 19.30-23.30u.
22 en 23 februari:
* Theatersport, improvisatie toneel,
in cultureel café Bacchus, Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag 21u.
Zondag 24 februari:
* Jazz- en bluesavond in café’s Joppe, de Praam, Fifties en Holland
Huys in centrum, 17.30-22u.
* Aalsmeerse band Wild treedt op
in Bon Ami, Dreef vanaf 17u. Open
16u. Met dj Ger van den Brink.

* Sjoelcompetitie Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 15 februari:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Bijeenkomst Zegelkids in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 19u.
* Koppelklaverjassen VZOD in katine Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
* Koppelkaarten in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 16 februari:
* Carnavalsfeest voor jeugd 6-12jr.
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat
van 15 tot 17u.
* 15e Open schaakkampioenschap
in ‘t Stommeerkwartier, Stommeerweg. Aanvang: 9.45u.
* Postzegelruilbeurs in De Schakel,
Cyclamenstraat vanaf 10u.
Maandag 18 februari:
* Speelavond buurtver. De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 20u.
* Levensliederen bij Damesvereniging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
* Lezing over maken reclamefilms
bij film- en videoclub Aalsmeer in ‘t
Anker, Oosteinderweg 173 v/a 20u.
Dinsdag 19 februari:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30uu. Elke dinsdag.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in De Schakel, Cyclamenstraat.
Zaal open vanaf 19.30u.
Woensdag 20 februari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Meidenmiddag op Binding Zolder,
Haya van Somerenstraat, 14-17u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 21 februari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Speelavond buurtvereniging De
Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 173a vanaf 19.30u.

en op het podium een verscheidenheid aan verkopers aan. Hieronder
zijn ook specialisten op verzamelgebieden. Ook motief-(enveloppen)
hebben zij in hun assortiment. Dus
Aalsmeerse verzamelaars, breng
eens een bezoek aan dit maandelijkse evenement met een grandioze verloting. Het is de enige postzegelruilbeurs die geen entree heft. U
kunt geheel vrijblijvend gratis naar
binnen. Er is volop parkeerruimte en
de bus stopt om de hoek. Consumpties zijn wel voor eigen rekening.
Meer weten, bel Cor, tel: 343885 of
Sietze, tel: 340257.

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Volgende week zondag bij de horeca

Jazz/blues festival in dorp

Pokertoernooi in jeugdhonk
‘Bon Ami’ goed bezocht
Aalsmeer - Afgelopen week heeft
er een leuk pokertoernooi plaatsgevonden in jeugdhonk Bon Ami.
Veel jeugd had zijn beste pokerface
meegenomen of had gewoon een
zonnenbril op om zijn of haar tactiek niet te verraden. Onder het genot van een bitterbal en wat te drinken werd er fanatiek gespeeld om
de finale te bereiken en naar huis te
gaan met een heuse beker.
Het was een geslaagde en goed
bezochte avond en nogmaals een
pokertoernooi houden, staat dit
jaar zeker op het programma. El-

ke woensdag- en donderdagavond
van 19.00 tot 23.00 uur zal er voor
de jeugd van Aalsmeer en omstreken leuke thema-avonden georganiseerd worden. Ook gewoon lekker
kletsen met je vrienden onder het
genot van een bitterbal is mogelijk.
Jeugdhonk Bon Ami zegt altijd maar
zo: Alles mag en niets moet. Je bent
welkom!
Voor meer informatie kan je terecht
op websites: www.bonami.nl of
www.cardanus.nl of knip de advertentie in de krant uit om geen thema-avond te hoeven missen.

Meer over maken van een reclamefilm

Johan van den Adel te gast
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 18 februari komt de heer Johan van den
Adel een avond bij de Film- en Videoclub Aalsmeer verzorgen. Hij zal
deze avond het een en ander vertellen over het maken van een videofilm en de reclamefilm in het bijzonder. Laat deze avond niet aan u voorbij gaan, want het belooft weer een
bijzonder interessante clubavond te
worden. Op de vorige clubavond zijn
er drie werkgroepen samengesteld

die ieder in de komende weken
een opdrachtfilm gaan maken met
als thema ‘vervoer’. Op aanstaande
clubavond kunnen de groepen nog
enig overleg plegen over de invulling van deze opdrachtfilm.
De clubavond wordt gehouden in
gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a en begint om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA bij het secretariaat: 0297-326344 of via de
website www.videoclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op zondag 24 februari
wordt in het centrum voor de derde
maal het jazz/blues festival gehouden. Tijdens het evenement kunnen bezoekers genieten van live
muziek op verschillende locaties in
het dorp. Vanwege het succes van
voorgaande jaren wordt dit jaar
weer een jazz/blues festival georganiseerd. De organisatie is opnieuw
in handen van de horeca in samenwerking met Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum. Zoals de naam
al aangeeft, staan tijdens het festival
twee muziekstijlen centraal. Op vier
locaties is tussen 17.30 en 22.00 uur
live muziek te horen in de genres
jazz en blues. Het programma voor
deze avond bevat een aantal uitstekende muzikanten. Ook belangrijk:
het evenement gaat altijd door, want
de activiteiten vinden binnen plaats.
In café-bar Joppe op de hoek Weteringstraat/Marktstraat kan vanaf 19.00 uur genoten worden van
een optreden van Beaverhunt. Deze driemansformatie speelt bluesrock in zijn zuiverste vorm en staat
garant voor een onvervalste avond
bluesrock. Poolcafé The Fifties in de
Marktstraat pakt vanaf 19.00 uur uit
met een optreden van The Robbert
Fossen Blues Band. Deze in de regio
bekende band speelt rasechte moderne en oude stijl Chicago blues.
In danscafé De Praam in de Zijdstraat speelt vanaf 17.30 tot 20.30 uur
de Casanova Bluesband. Deze band

2 Metalbands en
disco in N201

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 15
februari worden de liefhebbers van
metal-muziek door de N201 op hun
wenken bediend. Het jongerencentrum presenteert live-optredens van
de metal-crosoverbands Divine Sins

speelt zowel de klassieke bluesstandaards als ‘blanke blues. In eetcafé ’t Holland Huys in de Zijdstraat
zijn bezoekers van harte welkom om
een hapje te eten onder begeleiding
van live muziek. Wie er komt spelen
is nog een verrassing!
Kortingsbonnen
Vanaf deze week kan bij de deelnemende horecagelegenheden een
voordeelcoupon gekocht worden
voor 5,00 euro. De voordeelcoupon
bestaat uit vier consumptiebonnen
die bij de verschillende horecagelegenheden ingewisseld kunnen worden voor een drankje. Meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl.

Jazz op orkaankracht!

Concert Bad Mad Honkers
zaterdag in café Bacchus
Aalsmeer - Het vierde jazz concert van dit seizoen in cultureel café Bacchus wordt aanstaande zaterdag 16 februari ingevuld door de
Bad Mad Honkers. Een ruige Nederlandse jazzband met een volle
sound. De Bad Mad Honkers spelen of hun leven er van afhangt. Met
een stevige ‘groove’.
Muziek zoals muziek hoort te klinken, vol passie en levenslust. Een
sound met ‘soul’. Bekende jazznummers van onder andere Lee Morgan, Maceo Parker en Sonny Rollins worden afgewisseld door eigen
werk, blues, calypso’s, mambo’s en
rock ‘n roll.
De zaal op zijn kop, zweet van de
muur en beslagen ramen zijn sleutelwoorden bij de optredens van de

band. Jazz met orkaankracht, dus.
De leden van de band hebben hun
sporen in de jazz- en popmuziek
ruimschoots verdiend en speelden
en spelen onder andere in de Dogtroep, de Burnbrigade Big Band,
Jan Akkerman Band, Nilsson, Beter
R. de Vriesband, Eelman en Ship &
Horseband. De Bad Mad Honkers
zijn: Bas Buissink op drums, Wilco
Witte op basgitaar, Willem Swikker
op toetsen, Ton Zwanink op trompet
en Victor Posch op alt- en tenorsax.
Ga kijken en luisteren aanstaande
zaterdag 16 februari.
Bacchus is gelegen aan de Gerberastraat naast het Parochiehuis en
opent zijn deuren om 21.00 uur. De
entree is ‘uw gift’. Aanvang concert
21.45 uur.

Swingende merenque met dj Bas

Salsafeest in The Beach
en MinusPlus. De zaal is open vanaf
21.30 uur. Op zaterdag 16 februari is
de N201 voor de tieners, de 14 tot 17
jarigen. Een Happy Valentine tienerdisco wordt georganiseerd.De dj’s
draaien muziek op verzoek. Het jongerencentrum aan de Zwarteweg is
zaterdag open vvan 21.00 tot 01.30
uur. Meer weten: www.n201.nl.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 17
februari organiseert The Beach weer
het maandelijkse salsa feest. Deze
keer zal dj Bas uit Rotterdam zorgen voor spetterende salsa, swingende merenque en zwoele bachata. Met zijn jarenlange dj ervaring in
binnen- en buitenland zal hij er voor
zorgen dat de dansvloer geen mo-

ment onbezet zal zijn! De toegang
en het parkeren zijn geheel gratis
en voor de vroege vogels is er een
lekkere verrassing.
De eerste dans wordt ingezet om
19.30 uur en de laatste staat gepland om 23.30 uur. Meer informatie vind je op www.beach.nl of www.
salsa.nl.
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officiële mededelingen
DefinitieVe Beschikkingen
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 19 februari en 11 maart.
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

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Linnaeuslaan 86, 1 es.
Datum verzending vergunning: 12 februari 2008.
Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• Waterhoenstraat 46.
Datum verzending vergunning: 12 februari 2008.
manDaat-, Volmacht-, en
machtigingsregeling VastgestelD
Het college van burgemeester en wethouders en/of burgemeester en
de directie van de gemeente Aalsmeer hebben op grond van artikel
160 en artikel 171 Gemeentewet, Boek 3 titel 3 Burgerlijk Wetboek
en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht een mandaat-,
volmacht- en machtigingsregeling vastgesteld met daarbij behorende lijsten. In deze lijsten is per afdeling aangegeven wie welke
besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen mag verrichten namens het college of de burgemeester.
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 is de regeling van
toepassing verklaard. De regeling en de lijsten liggen ter inzage bij
de afdeling Bestuursondersteuning, cluster JGZ
kennisgeVing ontheffing ingeVolge artikel 4.1.5. liD 3
Van De algemene Plaatselijke VerorDening
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
hebben besloten een ontheffing op grond van art. 4.1.5 lid 3 van
de Algemene Plaatselijke Verordening te verlenen aan de Combinatie N201-Heijmans-Boskalis voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden (het intrillen van damwanden) in de Bovenlanden van
de gemeente Aalsmeer ten behoeve van de aanleg van de tunnel
N201onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 3 maart t/m 2
april 2008 op maandag t/m vrijdag tussen 05.00 uur en 07.00 uur.
Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken
liggen vanaf 14 februari t/m 27 maart 2008 ter inzage tijdens de
openingstijden bij de afdeling dienstverlening of op afspraak, tel.
0297 - 387645.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen de bovengenoemde termijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie , Postbus
253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend.
Het bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit
besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de
genoemde periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
woningwet

ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg achter 91, 93, 95 en 101, het vernieuwen van
bedrijfsgebouwen;
• Aalsmeerderweg 285 A, het plaatsen van een transportdeur in de
gevel;
• Anne Frankstraat 11, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg/Mijnsherenweg/Bilderdammerweg, het plaatsen van een aankondigingsbord.
Bouwaanvragen 2e fase
• Beethovenlaan 114, het vergroten van de sportschool;
• Legmeerdijk 129, het vergroten van de woning.

kerstraat ter hoogte van nr. 10 en de Lakenblekerstraat ter hoogte
van nr. 17.
Deze ontheffing is geldig op 16, 17 en 18 februari 2008.

Verleende bouwvergunningen

t/m 28 feb.

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:
• Bosrandweg hoek Rietwijkeroordweg, het tijdelijk plaatsen van
een reclamebord;
• Duikerstraat 22, het plaatsen van een overkapping;
• Locatellihof 24, het plaatsen van een dakopbouw;
• Oosteinderweg 86, het vernieuwen van een brug;
• Schoolstraat 15, het plaatsen van een zeecontainer;
• Vlinderweg 48, het vergroten van de woning;
Bouwvergunning 1e fase
• Oosteinderweg 282, het vergroten van de woning;
Verzenddatum bouwvergunningen: 19 februari 2008.

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 bouwvergun-

t/m 28 feb.
t/m 6 maart

t/m 13 maart

t/m 15 maart
t/m 20 maart
t/m 20 maart
t/m 20 maart

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
• Het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1962, voor
het plaatsen van een aankondigingsbord op het perceel Bilderdammerweg nabij nr. 120;
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Hornmeer 1976’, voor het
tijdelijk plaatsen van portocabins, op het perceel Lakenblekerstraat 17.
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
• Oosteinderweg 282, het vergroten van de woning;
Art.17 WRO
• Bosrandweg hoek Rietwijkeroordweg, het tijdelijk plaatsen van
een reclamebord.
Deze besluiten worden verzonden op 19 februari 2008

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij ontheffing hebben verleend van artikel 87 van het Reglement van Verkeersregels
en Verkeerstekens, voor het gedeeltelijk afsluiten van de Turfste-

t/m 21 maart
t/m 27 maart
t/m 27 maart
t/m 27 maart

Beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer;
Wet bodembescherming, uitvoeren bodemsanering
locatie Lijnbaan/Oosteinderweg;
Partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid en
ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord;
Verordening Schadevergoeding 2008 van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
Kapvergunningen: Zwarteweg 98, 1 eik; Beethovenlaan, parkeerplaats, 1 populier; Marktstraat 21, 1
den, 2 berken;
Kapvergunningen: Stommeerweg 38, 2 berken, 2 elzen; Van Cleeffkade 7a, 4 Italiaanse populieren; P.F.
von Sieboldlaan 34, 1 blauwspar; Uiterweg 192, 1
kastanje;
Kapvergunningen: Machineweg 139, 3 ceders, 7 berken, 5 lijsterbessen: Perceel Dijksloot H589 , 1 populier; Perceel Dijksloot H548, 13 elzen, 4 beuken;
Meervalstraat 1, 1 moerascypres; Stommeerweg 129,
10 larixen;
Wet bodembescherming: beschikking Aalsmeerderweg 146;
Uitwegvergunning: Haydnstraat 4;
Vastgestelde Evenementenkalender 2008;
Kapvergunningen: De Muzen 14, 1 eik; De Muzen 16,
1 eik; De Muzen 30, 1 meidoorn; Marsstraat t.o. nr.
6 1 es; Locatellihof 26, 2 meidoorns; Saturnusstraat
t.o. nr. 2, 1 kronkelwilg; Saturnusstraat t.o. nr. 20, 1
prunus; Legmeerdijk 331, 1 populier; Haydnstraat 52,
2 prunussen; Uranusstraat 1, 1 prunus; Sweelinckstraat achter 1-17, 2 essen en 1 esdoorns; Sweelinckstraat bij pompgemaal,3 abelen; Begoniastraat
5, 1 berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; Geraniumstraat naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjerhof speelplaats, 4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 robinia; Zwarteweg 75, 1 es; Seringenpark, 1 treurwilg; Uiterweg 401, 1 treurwilg; Hendrikstraat 40, 1
els; Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; Oosteinderweg 288,1 els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oosteinderweg 318, 1 els; Oosteinderweg 319, 2 acers;
Oosteinderweg 320, 1 es; Oosteinderweg 322, 2 essen; Oosteinderweg 326,1 es; Oosteinderweg 330,1
es en 1 acer; Oosteinderweg 332, 1 acer; Oosteinderweg 350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinderweg 380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oosteinderweg 523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen;
Jac. P. Takkade 4-5a, 1 wilg; Kerkweg 12, 1 kastanje; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 59, 1 kastanje;.
Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Ravenstein,
1 populier; Starteiland, 2 wilgen en 1 els; Mijnsherenweg 104, 1 els; Cornelis Claasz Baas hof, 2 elzen;
.Hoofdweg nabij stoplichten, Kudelstaart, 1 kastanje;
Copernicusstraat 36, 6 kastanjes, Ampèrestraat t.o.
nr 26, 3 kastanjes, Schweitzerstraat 107, 2 wilgen;
Ontwerpherziening planologische reservering banenstelstel Schiphol;
Kennisgeving ontheffing ingevolge artikel 4.1.5. lid 3
van de APV;
Kapvergunning: Linnaeuslaan 86, 1 es;
Uitwegvergunning: Waterhoenstraat 46.

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 7 maart 2008
• Stommeerweg 75, het plaatsen van een dakkapel en pui;
• Stommeerweg 91, het veranderen van de aanbouw.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 maart 2008
• Copierstraat 40, het plaatsen van een schuur;
• Kerkweg 13, het oprichten van een schuur;
• Mr. Jac. Takkade 1, het plaatsen van een steiger.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 maart 2008
• Aalsmeerderweg 278, het bouwen van een berging;
• Baccarastraat 3, het vergroten van een schoolgebouw;
• Bilderdammerweg, Spilstraat en Spiegelstraat, het bouwen van
75 woningen;
• Herenweg 23c, het bouwen van een berging;
• Moerbeistraat 8, het vergroten van het bijgebouw;
• Rozenhof 42, het plaatsen van dakkapellen en het veranderen
van het dak;
• Witteweg 3, het plaatsen van 2 reclamezuilen en 2 vlaggenmasten.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Valentijnsactie
door de NS niet
van dit jaar...

Bekendmaking thema race
tijdens SPIE-feestavond

Junior-pramenrace
Verder is de datum van de juniorrace ook bekend. Zaterdag 21 juni, zullen de kleintjes van Aalsmeer
weer gaan strijden om de titel en de
eeuwige roem. Een week eerder, zal
de sportmiddag plaatsvinden om de
startvolgorde te bepalen.

t/m 25 feb.

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van a.s. 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.

Kom op de fiets en trakteer BOB

Aalsmeer - De feestavond van
SPIE zit er aan te komen, op zaterdag 8 maart vindt dit gezellige treffen voor alle deelnemers en vrijwilligers plaats. Weer in indoorcentre
The Beach aan de Oosteinderweg,
met dezelfde dj, Kees Markman, en
met hetzelfde bestuur. En toch is er
iets veranderd, wat ? Het bestuur is
gegroeid en tijdens de feestavond
kan kennis gemaakt worden met
het nieuwe SPIE-lid. Ook wordt deze avond het nieuwe thema bekend
gemaakt.

t/m 18 feb.
t/m 22 feb.

wet oP De ruimtelijke orDening (wro)

reglement Van Verkeersregels en Verkeerstekens

Bouwaanvragen

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 7

Aalsmeer - In de Nieuwe Meerbode van vorige week is een hinderlijke fout gemaakt op de Valentijnspagina. Op deze pagina waarop allerlei wetenswaardigheden waren

Nationale schoonmaakactie
En dan 15 maart, de Nationale
schoonmaakactie. Uiteraard is SPIE
ook weer van de partij. Wil je ook
eens wat voor het milieu betekenen,
meld je dan aan. Het liefst met boot/
praam. Maar heb je geen boot, geen
probleem, toch aanmelden, dan
zorgt het bestuur dat je ergens bij
geplaatst wordt.

Vernieling bij hangplek

Toegangskaarten
Voor de feestavond, heb je een toegangskaart nodig, deze worden
naar de teams toegestuurd. Wil je er
nog meer, mail dan even naar Monique@pramenrace.nl. Nog even over
8 maart: kom op de fiets, dan kan
je BOB ook op een borrel trakteren.
Erna, Wim, Joost, Arnaud, Martin,
Monique, Willem en Laura hopen
jou/u te mogen begroeten tijdens
de feestavond.

Aalsmeer - Soms kunnen ‘dingen’
je de pet te boven gaan. De vernieling en de troep bij de jongerenhangplek bij de Spoorlaan is zo’n
voorbeeld. Waarom is het hek van
het speelveld deels onder handen
genomen? Prima, mooi hek, voorkomt dat ballen de sloot inrollen,
maar toch om. Er te hard tegenaan
geleund, flink boos geworden of een
‘baldadigheidje’ van een concurrerende groep? Onbekend en on-

begrijpelijk. Het omgebogen hek is
niet het enige dat de hangplek een
ongewenste aanblik geeft, rond de
zitplek liggen allemaal papiertjes
en blikjes. Argeloos weggegooid,
terwijl een vuilnisbak op nog geen
drie meter afstand staat. Geen zin
om op te staan, ook een ‘geintje’ van
de concurrerende groep of de gemeente ruimt het wel op? De reden
weten alleen de bezoekers… Jammer, zinloos en geldverspilling!

te lezen over de dag der geliefden,
stond een artikel over speeddaten
in de trein, een leuke Valentijnsactie van de NS. Helaas betrof het hier
een oud persbericht, waarop het artikel was gebaseerd. Twee jaar geleden werd die actie namelijk gehouden. De redactie maakt haar excuses voor deze vervelende fout. Voor
de Valentijnsactie 2008 kun je het
beste op de website van de NS kijken: www.ns.nl

Staten bevelen herbenoeming
commissaris Borghouts aan
Streek - Provinciale Staten van
Noord-Holland doen de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken ter Horst de aanbeveling
mr. H.C.J.L. Borghouts opnieuw te
benoemen in zijn functie van commissaris van de Koninging van de
provincie Noord-Holland. De Staten volgen hiermee het advies van
de Vertrouwenscommissie uit Provinciale Staten. De heer Borghouts
is donderdag 7 februari 65 jaar geworden. Hij is de eerste commissaris

van de Koningin die op deze feestelijke dag geen afscheid hoeft te nemen van het ambt van commissaris
van de Koningin. Sinds de wetswijziging vorig jaar is het mogelijk dat
een cvdK tot zijn 70e jaar in functie
kan blijven. Voor commissaris Borghouts betekent dit dat hij zijn termijn
van zes jaar kan afmaken. In juni
2002 trad hij aan. Zijn termijn loopt
dus in juni 2008 af. Hij heeft te kennen gegeven ook daarna in functie
te willen aanblijven.
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recensie

Cursus muziek maken met
jonge kinderen met Irma
Kudelstaart - Kinderen houden
van muziek. Dat laten ze vaak zien
en horen. Samen met uw kind muziek maken schept een speciale
band. Heel veel ouders willen al zo
vroeg mogelijk met hun kind zingen, maar kennen helaas weinig
geschikte liedjes. De cursus `muziek
op schoot` biedt u de mogelijkheid
om samen met uw kind liedjes, spelletjes en versjes te leren die voor het
jonge kind geschikt zijn.
Tijdens de cursus wordt de muziek
zo aangeboden dat u er ook thuis
mee kunt werken; voor het eten,
voor het slapengaan, enz.
Er wordt niet alleen gezongen, ook
andere aspecten van muziek krijgen aandacht, zoals muziek en beweging en spelen op instrumentjes.
Bij het zingen en bewegen wordt
gebruik gemaakt van de hele ruimte
en van allerlei materiaal zoals bal-

len, speelgoedauto`s, knuffels en
nog veel meer. Uw kind hoeft dus
echt niet de hele tijd op schoot te
blijven zitten! Tijdens de gezellige
koffiepauze wordt er vaak nog even
nagepraat en kunnen de kinderen
nog even vrij spelen met elkaar.
De cursus `muziek op schoot` wordt
gegeven door muziekdocente Irma Hogenboom in het clubgebouw
van muziekvereniging Flora aan de
Bilderdammerweg, gaat weer van
start op vrijdag 7 maart en bestaat
uit acht bijeenkomsten. De kosten
bedragen 50 euro en dit beddrag is
inclusief cursusmateriaal en koffie,
thee of limonade. Er zijn twee verschillende groepen en deze worden
ingedeeld naar leeftijd van de kinderen. Voor meer informatie kunt u
bellen met telefoonnummer 0297321141 of mailen naar hoog5x@kabelfoon.nl.

Speelavond bij BV De Pomp
Aalsmeer - De actieve buurtvereniging de Pomp komt weer in actie
op maandag 18 februari. Een speelavond met hartenjagen, sjoelen en
klaverjassen wordt georganiseerd.
Om 20.00 uur wordt gestart met drie
rondes spelen, tussen de tweede en
de derde ronde is er een verloting
met superprijzen! De plaats van samenkomst is het vertrouwde Baken
in de Sportlaan, het verenigingsgebouw naast de kerk.
Kinderbingo
Verder is er voor alle kinderen in
Aalsmeer en omgeving weer een

kinderbingo in de voorjaarsvakantie. Op woensdag 27 februari vanaf
14.00 uur worden drie rondes bingo
gespeeld en zijn er nog twee grotere
prijzen te winnen.
Ook de kinderbingo is in ’t Baken in de Sportlaan en iedereen is
van harte welkom! Dus ben je niet
op vakantie en heb je logees en/of
vriendjes/vriendinnetjes te spelen,
neem ze mee en je hebt een gezellige middag.
Telefonische informatie over dit alles is te verkrijgen bij de secretaresse van de buurtvereniging, Caroline
Ramp, tel. 344107.

Concert met een sterretje

Wild live in Bon Ami

Aalsmeer - Zondag 24 februari zal
de band Wild een optreden verzorgen bij discotheek Bon Ami aan
de Dreef. Deze Aalsmeerse band
speelt muziek uit de jaren zeventig
en tachtig, vooral classic rocksongs
en nederpop waaronder nummers
van de Rolling Stones, Golden Earring, Dooby Brothers, Rod Stewart
en Herman Brood. Ook spelen zij
Nederlandstalige nummers van onder andere De Dijk, van Dik Hout
en Blöf. Hiernaast worden ook zowel hedendaagse klassiekers als
Amsterdamse kroegnummers gespeeld. De band heeft de afgelopen
jaren in weide omgeving naam gemaakt door hun uitstekende live-

performance. Hierin speelt de wisselwerking met het publiek altijd
een grote rol. Het zal er dus weer
een ouderwets aan toe gaan waarbij de leeftijd van het publiek geen
rol speelt. Uiteindelijk gaat iedereen weer uit z’ndak. De band Wild
bestaat uit zanger Robbie Ojevaar,
de gitaristen John v/d Polder, KeesJan Voortman en Pieter Hoogeveen.
Drummer is Frank de Kruijf.
Het optreden begint om 17.00 uur
en de toegang bedraagt 5 euro. Bon
Ami in de Hornmeer is open vanaf
16.00 uur. In de pauzes draait dj Ger
van den Brink van radio 10Gold passende muziek. Meer weten: www.
bonami.nl.

om te luisteren. Het was een beetje
de stilte voor de storm, want daarna
was het rock wat klonk in het café in
de Weteringstraat. Lee Roud & the
Conney Island Babies met zanger,
kapper Tom Meijer lieten zien dat je
‘pret met muziek’ kan hebben. Menig lachtraantje is weggepikt bij de
bezoekers en niet omdat het slecht
was. Er werd zelfs prima gespeeld,
maar de act van Tom met veel te
grote bril en de drie ‘oe-oe’ zingende meiden had weg van cabaret of
theater, werkte op de lachspieren én
oogstte bewondering.
Want, doe en durf het maar! Terecht
ook een luid applaus voor deze speciale band.

Aalsmeer -Na een repetitie van de
instrumentalisten, een zang avond
met de soliste en een gezamenlijke
repetitie is mannenkoor Con Amore
goed op weg, zo meent dirigent Theo
van der Hoorn. “De laatste weken is
er veel werk verzet, het wordt een
prachtig en gevarieerd concert”, aldus Van der Hoorn. De toegangsprijs
voor het concert is bewust laag gehouden, mede door de donaties die
Con Amore mocht ontvangen bedraagt de entree slechts 11 euro en
dit bedrag is inclusief koffie of thee
in de pauze. Aalsmeers Mannenkoor Con Amore’ treedt deze jubileumconcert-avond op in een nieuwe
outfit, de huidige smokings waren
duidelijk aan vernieuwing toe. Omdat alle koorleden de kleding zeer
goed vonden, is gekozen voor dezelfde kleur, de snit is even moderner en bij sommige leden moest de
kleermaker zijn best komen doen.
Het programma van het concert zal
veel herinneringen op roepen. Vijftig
jaar mannenkoor omvat een groot
repertoire. “Het was niet gemakkelijk om een keuze te maken waarin elk koorlid zich kon vinden, maar
met mijn nieuwe arrangementen en
de soms uitgebreide begeleiding zal
het weer als nieuw klinken”, aldus
dirigent Theo van der Hoorn.
Sporthal De Bloemhof gaat omgetoverd worden in een sfeervolle concertzaal. Kosten nog moeite zullen
gespaard worden om de zaal geheel
naar wens in te richten, er zal worden gewerkt met versterking en al-

les zal mooi worden belicht en uitgelicht.
Na een goede voorbereiding en de
geweldige inzet van de leden, die
het toch telkens weer opbrengen
om ook de extra repetities te bezoeken, moet het wel een feest met
een hoofdletter worden worden op
zaterdag 8 maart aanstaande. U/jij
bent van harte welkom. Kaartverkoop: Annemiekes Kramerie aan
de Machineweg, Readshop aan de
Ophelialaan, de Plantage boekhandel in de Zijdstraat. bij de leden en
secretariaat: tel. 0297-323847. Informatie: www.amkconamore.nl.

Janna van Zon

licht- en geluidstechnici
Aalsmeer - De N201 is op zoek
naar licht- en geluidstechnici. Heb
je affiniteit met live muziek en licht
of geluidstechniek en ben je leergierig? Dan heeft het jongerencentrum een plek voor jou. De N201 beschikt over professione
le apparatuur waarmee veel ervaring opgedaan kan worden en het
is een mooie opstap naar bijvoor-

beeld een baan in de licht- en geluidstechniek. Daarnaast profiteert
de nieuwe tec
hnicus ook van alle voordelen van
het vrijwilliger zijn in de N201. Geen
ervaring? Geen probleem, je kunt in
het jongerencentrum aan de Zwarteweg alles leren en het is bovendien heel gezellig. Interesse? Mail
met niels@n201.nl.

Onvoorspelbaarheid en interactie
De finalisten van de H-factor kregen de handen van het publiek veelvuldig op
elkaar.

Talentenjacht de Hint zeer geslaagd

Pepperoniband wint H-factor
met snerpende gitaren

Voorbereidingen jubileumconcert
Con Amore verlopen naar wens

Rostropovitch
Wat moet de Russische cellist Rostropovitch dol geweest zijn op Rebecca Smit.
Ongetwijfeld heeft hij tijdens de
masterclasses vele talentvolle leerlingen ontmoet. Maar tjonge…wat
prachtig speelt deze jonge vrouw,

op de in 1927 door Hilaire Darche
gebouwde cello. Zou je het heldere spel van Laura Rijsewijk kunnen
vergelijken met de fel schitterende
poolster op een heldere nacht. Rebecca Smit is de mooie geheimzinnige cassiopeia. Wat een warme uitstraling. Étoile is een gelukkig gekozen naam voor dit uitstekende trio.
Pianiste Catelijne Smit, al vanaf haar
vierde vertrouwd met de piano is
onmiskenbaar de Andromeda van
het sterrengezelschap.
Na de pauze viel het van Brahms Trio
opus 114 gecomponeerd in 1891 te
beluisteren. Étoile wist tot aan het
eind de aandacht van het publiek
gevangen te houden. Aan het applaus na afloop was niet te merken
dat er dit keer wat minder toehoorders waren dan KCA gewoon is.
Omdat er voor de avond weer optredens stonden te wachten, was er
geen tijd voor een toegift. Jammer,
want dit soort concerten kunnen
nooit lang genoeg duren.
Voor het volgende concert op zondag 9 maart zijn nog enkele kaarten
verkrijgbaar bij Nico de Groot, telefoon 324160. Dan treedt het Blazers
Kamer Collectief op met Barbara
Deleu op fluit, Pauline Oostenrijk op
hobo, Lars Wouters van den Oudenweijer op klarinet en Bram van Sambeek op fagot. Zij spelen werken
van Beethoven, Villa Lobos, Tansman en Nielsen.

Jongerencentrum zoekt

‘Pret met muziek’ in Joppe
Aalsmeer - In Joppe traden zondag
jl. twee speciale bands op die van
zich hadden laten tijdens de akoestische avonden in Bacchus eind januari. Beide gelegenheidsformaties,
in het leven gebracht om een aparte act te kunnen brengen tijdens dit
jaarlijkse muziekspektakel. Allereerst was er de Crosby, Stills, Nash
en Young band met zang en op gitaar Robbie Ruiter, Dick Kuin en
Cors Doeswijk en op bas begeleid
door bassist Joep. Het viertal brengt
alleen nummers van deze legendarische popgroep uit de zestiger jaren.
De nadruk ligt op de samenzang en
de stemmen van de drie heren klinken voortreffelijk samen. Heerlijk

Aalsmeer - Trio Étoile bestaande
uit Laura Rijsewijk op klarinet, Rebecca Smit op cello en Catelijne
Smit op piano, bracht zondag 10 februari in het Oud Katholieke kerkje aan de Oosteinderweg een KCA
concert met een sterretje ten gehore. Als eerste stond trio in bes opus
11 op het programma. Beethoven
componeerde het ‘Gassenhausertrio’ in 1797. Wat onmiddellijk opviel
was het mooie samenspel. Van de
Russische componist Michail Glinka
(1804-1857) werd het in 1832 geschreven Trio pathétique in d gespeeld. Glinka was een zoon van een
rijke grootgrondbezitter en kwam op
zijn elfde in contact met muziek. Hij
was de eerste die opera’s op Russische thema’s ging componeren.
Trio Étoile speelde het stuk met een
goed opgebouwde spanning. Van
Marko Tajcevic, in 1900 geboren in
Kroatië werden vijf Balkandansen
op een speelse lichtvoetige wijze
gespeeld. Tussen de kleine rustpauzes probeerden de vogels buiten de
kerk op deze zonnige zondag met
hun lentetonen te concurreren met
het concert in de kerk.

Aalsmeer - Twintig optredens van
talentvolle mensen uit de regio waren zaterdag 9 februari te zien tijdens de finale van de H-factor. Deze
talentenjacht, georganiseerd door
het jubilerende Kunstencentrum de
Hint, bood een grote variatie in muziek, dans, zang en acrobatiek. De
Pepperoniband kwam als winnaar
uit de bus. De opzet van de H-factor
was vergelijkbaar met het van televisie bekende X-factor, met het verschil dat de deelnemers dit keer allemaal uit Aalsmeer, Uithoorn en De
Ronde Venen kwamen. In deze drie
gemeenten in De Hint actief. Aan de
voorronde in november werd deelgenomen door maar liefst 150 kandidaten. De twintig meest aansprekende optredens waren afgelopen
zaterdag te zien in de finale in De
Boei in Vinkeveen. De keuze voor
een discipline was bij de H-factor vrijgelaten. Dat zorgde voor een
grote variëteit; van romantisch pianospel tot rock, van klassiek ballet
tot streetdance en er kwamen zelfs
optredens met acrobatiek voorbij.
De jury, die bestond uit de cultuurwethouders van de drie gemeenten,
had geen gemakkelijke klus om de
vele bijzondere optredens met elkaar te vergelijken. Gelukkig werden zij bijgestaan door Antonie Kamerling. De bekende acteur/zanger
trad op als juryvoorzitter en deed
dat met positief en deskundig commentaar. Als spontane ‘toegift’ trad

hij aan het eind van de avond zelf
op met een nummer uit de film All
Stars.
Nog belangrijker waren natuurlijk de finalisten. Van alle optredens
koos de jury er drie op basis van
talent, uitstraling en omdat zij nog
een steuntje in de rug konden gebruiken. Dit hield automatisch in dat
sommige acts, zoals de weergaloze
acrobatiek van Daniëlle Bubberman
en de prachtige zang van Letske
Hofstra, niet werden verkozen omdat zij het volgens de jury op eigen
kracht wel redden. De drie eindfinalisten waren: Jasmijn Alderden (11
jaar) met een energiek streetdance optreden, Eline Hofstra (16) met
ontroerend gitaarspel en de band
Pepperoni, bestaande uit de gitaristen Joost van Itterzon (15) en Ruben
Kieftenbelt (14) en drummer Frank
Hopman (15). De opzwepende, zelfgeschreven song ‘Nummer 1’ van
de Pepperoniband werd door het
publiek uiteindelijk als winnaar aangewezen.
Jubileumactiviteiten
De H-factor was de eerste grote activiteit in het kader van het 40-jarig
bestaan van De Hint in 2008. Andere grote evenementen zijn een jubileumshow op 30 maart in Aalsmeer
en een feestweek van 14 tot en met
19 april bij de hoofdvestiging in Uithoorn. Voor meer informatie: www.
dehint.nl.

Indrukwekkende expositie
Lex van Rossen in Raadhuis
Aalsmeer - Indrukwekkend kunnen de zwart-wit foto’s van onder
andere David Bowie, Patti Smith,
Blondie en Tom Waits van de vorig
jaar overleden popfotograaf Lex van
Rossen genoemd worden. In de afgelopen twintig jaar bezocht hij ontelbaar veel popconcerten en festivals. Voor de tentoonstelling in Het
Oude Raadhuis is door Van Rossen
zelf geselecteerde series aan foto’s
te zien. In 2006 besloot Lex van Rossen zijn fotografie een andere richting te geven. Hij vertrok naar Sierra Leone om een fotodocumentaire
te maken van de Refugee All Stars,

een muziekgroep van voormalige
vluchtelingen. Dit project heeft hijniet af kunnen afronden. Hij bleek
ernstig ziek na terugkeer uit Afrika
en overleed in februari 2007. In het
Oude Raadhuis wordt van een dit
project een eerste impressie met foto’s van deze muziekgroep getoond.
Een primeur, nog nooit eerder zijn
deze foto’s tentoongesteld. De expositie is nog tot en met 9 maart in
het monumentale Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat te bewonderen en is
iedere donderdag tot en met zondag
geopend tussen 14.00 en 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Theatersport in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 22 en zaterdag
23 februari presenteert cultureel café Bacchus avonden theatersport,
improvisatie toneel. Bij een theatersportwedstrijd strijden doorgaans
twee teams van vier personen tegen elkaar. Zij doen hun best om
onder andere een zo leuk, grappig,
spannend en/of romantisch mogelijke scene te spelen. Veelal aan de
hand van door het publiek gegeven
suggesties. De scenes worden volledig ter plekke verzonnen door de

spelers.
Theatersport wordt gekenmerkt
door de grote mate van onvoorspelbaarheid en de grote interactie
met het publiek. Het publiek bepaalt
grotendeels de suggesties voor de
scenes: locatie, relatie, weersomstandigheden, voorwerpen, problemen, beroep, leeftijd, etc.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is beide avonden open vanaf 21.00 uur. Publiek wordt van harte
uitgenodigd mee te komen doen.

Cursus start 3 maart

Creatief schrijven bij de
SWOA voor senioren
Aalsmeer - “Daar kan ik wel een
boek over schrijven”, zeggen mensen wel eens in een opwelling als
ze het een en ander hebben meegemaakt in hun leven.
Maar vaak blijkt dat het gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Want hoe
begin je, hoe pak je dat aan en hoe
breng je daar structuur in aan?
In de schrijfgroep onder begeleiding
van Bram Landzaat wordt geleerd
hoe een kort of lang verhaal en gedicht wordt opgebouwd en hoe het
geschrevene zo boeiend mogelijk
kan overkomen.
De verhalen, maar ook gedichten,
kunnen zowel autobiografisch als
fictief zijn. Denkt u er wel eens aan

en zou u het wel eens willen? Maar
is het er nooit van gekomen? Nu is
er de mogelijkheid. Op maandag 3
maart start er bij voldoende aanmeldingen weer een cursus creatief
schrijven.
Het gaat om acht bijeenkomsten
op de maandagochtend van 9.30
tot 12.00 uur. De overige data zijn:
17 en 31 maart, 14 en 28 april, 15
mei en 2 en 6 juni. De cursus vindt
plaats in gebouw Seringenhorst aan
de Parklaan 27 en de kosten zijn 30
euro per deelnemer.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor
inlichtingen en aanmelding: SWOA,
tel: 344094, bereikbaar tijdens kantooruren.

Ouderen uit Aalsmeer
naar Culturele Bagage
Amstelveen - Zeven grote Nederlandse musea hebben zich op
maandag 11 februari jl. voorgesteld
in de bibliotheek van Amstelveen.
De Culturele Bagage, de mobiele
presentatie van Rijksmuseum Amsterdam, de Hermitage Amsterdam,
het Van Gogh Museum, het Cobra
Museum voor Moderne Kunst, het
Joods Historisch Museum, het Kröller-Müller Museum en het Mauritshuis, reist in 2008 heel Nederland
door. De Culturele Bagage staat iedere dag op een andere locatie. Deze bijzonder vormgegeven presentatie bereidt de geïnteresseerde bezoeker voor op een bezoek aan de
zeven musea. Hiervoor kan men een
museumfilm bekijken of terecht bij
de speciale Culturele Bagage medewerker. Deze verschaft tekst en
uitleg over de musea. De Culturele

Bagage maakt onderdeel uit van de
Museum Plus Bus. De Museum Plus
Bus biedt in 2008 dagexcursies naar
de zeven deelnemende musea aan
voor senioren die op eigen gelegenheid de tocht naar het museum niet
meer kunnen of willen ondernemen.
Deze dagexcursies worden, dankzij
steun van de BankGiro Loterij, gratis aan de deelnemers aangeboden.
Verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties en andere ouderenorganisaties worden door de Museum Plus Bus voor groepsgewijze
deelname uitgenodigd. Afgelopen
maandag is ook een groep ouderen
uit Aalsmeer en Bovenkerk, leden
van de KBO, verwelkomt in de Culturele Bagage. Voor meer informatie over de Culturele Bagage en de
Museum Plus Bus kijkt u op www.
museumplusbus.nl

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 14 februari 2008

Van de hak
op de tak

Monument omgekomen bemanning in Oosteinde?

Crash museum verhuist
naar Fort Aalsmeer
Aalsmeer - Luchtoorlog- en Verzetsmuseum Crash zal zijn intrek
gaan nemen in Fort Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk. Een pracht van
een locatie vindt het bestuur van
stichting Crash, want een fort heeft
toch veel meer te maken met een
‘gewone loods’ waar het museum
tot nog toe in huist. In genoemde
loods, in Lisserbroek, kan Crash niet
blijven omdat de eigenaar van de
grond de locatie heeft verkocht aan
een projectontwikkelaar. De verhuizing naar het Fort juicht de stichting
toe, niet alleen om de toepasselijke
omgeving, maar ook omdat de oppervlakte voor de museumstukken
dezelfde blijft, namelijk zo’n 400 m2
plus opslag die circa 200 m2 groot
is.
Gemeente Haarlemmermeer heeft
laten weten dat het museum voor
onbepaalde tijd zijn intrek kan nemen in het fort, dat Fort Aalsmeer
wordt genoemd, terwijl het op Haarlemmermeers grondgebied ligt. De
gemeente staat positief tegenover
een culturele invulling van het oude fort. Het is zeker niet ondenkbaar
dat het museum in deze locatie veel
mer bezoekers gaat ontvangen. Een
subsidieverhoging van 15.000 euro
valt Cras dan ook ten deel.
Crash in Oosteinde
Het museum biedt heel veel informatie over vliegtuigcrashes in
de Tweede Wereldoorlog. Er staan
complete vliegtuigen opgesteld en
een groot scala aan gevonden voorwerpen. Het museum trekt een divers publiek. De meeste bezoekers,
oud-strijders uit W.O. II, mensen die
gefascineerd zijn door de periode
40-45 of schoolkinderen... het museum wordt altijd als zeer interessant bestempeld en heeft zo zijn bestaansrecht meer dan verdiend.
Voordat Crash daadwerkelijk brokstukken en aanverwante voorwerpen uit de oorlog ging verzamelen,
was de stichting al nauw betrokkenbij opgravingen van neergeschoten toestellen in de omgeving
van Haarlemmermeer. De stichting
wordt dan ook om hun ervaring en
kennis geraadpleegd bij onderzoe-

Oprichter overleden
Over dit neergeschoten toestel is
natuurlijk in het museum ook de nodige informatie te vinden. De stichting leefde mee met de ontwikkelingen en heeft met diverse omwonenden gesproken die destijds als kind
in de buurt woonden. Het behoeft
geen uitleg dat het neerstorten en
het omkomen van bijna de gehele
bemanning - de piloot werd door de
bezetter in gevangenschap genomen - erg veel indruk maakte.
Zowel stichting Crash als een aantal mensen die zich betrokken voelt
bij de trieste vliegramp zou het passend vinden een gedenkteken of
klein monument op te richten voor
de slachtoffers. “Het waren tenslotte
jonge mannen die hun leven gaven
voor onze vrijheid”, aldus een van de
omwonenden uit die tijd, Piet Weij.
Een vraag is nu neergelegd bij wethouder Jaap Overbeek, die ‘cultuur’
in zijn portefeuille heeft. Omdat de
locatie waar de bemanning in 1943
de dood vond, nu wordt omgevormd
tot woonwijk, zou er wellicht een
gedenkteken als kunstobject kunnen worden gerealiseerd. Althans,
dat was een mooie gedachte van
de oprichter van Crash, Henk Rebel.
Helaas zal hij een eventueel op te
richten monument niet meer meemaken. Rebel overleed op 2 februari dit jaar, op 75-jarige leeftijd. Een
maand tevoren had hij nog een Koninklijke onderscheiding gekregen
voor al het werk dat hij heeft verzet
met ‘zijn’ stichting Crash. De vrijwilligers van zijn stichting blijven met
een leeg gevoel achter maar zijn
vastbesloten het werk van Rebel
met dezelfde passie voort te zetten.
De verhuizing naar het Fort is hierin
een mooi vooruitzicht.

De loods in Lisserbroek waar het oorlogsmuseum Crash nu in huist. Verhuizing naar Fort Aalsmeer staat op stapel.

ingezonden
Gaat om gedrag op/nabij kruising!
Hierbij wil ik graag reageren op de
ingezonden brief van “de chauffeuse” in Meerbode van 7 februari 2008.
Geachte chauffeuse: U schrijft dat u
in uw opinie wel voorrang hebt verleend, u liet de kruising immers vrij
door achteruit te rijden. Dat is echter een foute zienswijze. In de officiële toelichting van artikel 15 van het
RVV 1990 staat namelijk dat het niet
alleen een kwestie is van voldoende
ruimte open laten. Het gaat om het
gedrag op en nabij de kruising. De
tekst heb ik deels hieronder staan.
Voorts beroept u zich er op dat u
niet naar het slachtoffer toeliep,
omdat u niet wist hoe ze zou reageren. Een goedkoop argument. De
volgorde had moeten zijn: eerst naar
de toestand informeren en eventueel helpen. Als de reactie dan nog
verkeerd zou zijn, had u inderdaad
afstand kunnen nemen. U bent een
beroepschauffeur en hoort zich dan
ook zo te gedragen.
Dat omstanders dan uw taak voor
hun rekening nemen betekent niet
dat u dan er van af bent. Overigens
is het begrijpelijk dat omstanders
zich eerst om een slachtoffer bekommeren, dat lijkt mij logisch. Toen
de hulpdiensten ter plaatse waren is
ook aan u aandacht besteed. Dat is
gewoon een kwestie van beperkte
hoeveelheid menskracht en prioriteiten en die ligt altijd eerst bij een
slachtoffer, ongeacht een schuldvraag. U geeft overigens aan met
een kennis te hebben staan praten,

Rijbewijs kwijt
na teveel drank
Aalsmeer - Op zondag 10 februari
om half vijf in de middag heeft de
politie op de Aalsmeerderweg een
54-jarige automobilist uit Polen betrapt op rijden onder invloed van al-

Valentijn

ken naar crashes. Dat gold ook voor
het onderzoek naar de overblijfselen van bommenwerper Hell’s Fury in Aalsmeer Oost, waar afgelopen zomer naar werd gespeurd in
de weilanden achter de Hornweg,
waar een nieuwe wijk van Oosteinde vorm moet krijgen. Munitie werd
wel gevonden, maar bommen zijn
niet aangetroffen.

dus ik kan me voorstellen dat omstanders ook in de veronderstelling
waren dat aan u aandacht werd besteed en dat was dus ook zo. Wat
betreft de term ‘grove fout’ kan ik
u vertellen dat justitie het niet verlenen van voorrang (lees vooral even
de toelichting hieronder), zeker als
daarbij letsel ontstaat, als een grove
verkeersovertreding omschrijft. Dat
is dus geen emotionele uitdrukking
van bezorgde en verontwaardigde
ouders.
Het begrip voorrang verlenen omvat, zoals in de toelichting bij de definitie van dit begrip is uiteengezet,
meer dan het enkel vrijlaten van voldoende ruimte om de voorrangsgerechtigde bestuurder door te laten.
Het heeft betrekking op het gehele
gedrag dat van een goed bestuurder mag worden verwacht die een
andere bestuurder voorrang verleent. Hij dient niet slechts de feitelijke ruimte die daarvoor nodig is
vrij te laten, maar hij dient het kruispunt ook zodanig te naderen dat bij
de voorrangsgerechtigde ook het
vertrouwen wordt gewekt dat hem
voorrang wordt verleend. Met andere woorden: hij die een kruispunt
zeer snel nadert maar op het laatste moment nog wel vlak voor het
kruispunt stopt, laat misschien wel
de feitelijk vereiste ruimte vrij, doch
verleent geen voorrang in de zin van
artikel 15. (bron: http://www.tdekkers.nl/toelichting_rvv/Trvv015.htm)
Peter Vooges, Kudelstaart.
cohol. De wagen van de man viel op
omdat het een oude Golf betrof met
een Spaans kenteken. De man bleek
bijna 2 promille alcohol in zijn bloed
te hebben. Het rijbewijs van de 54jarige is ingevorderd. De man is al
eerder beboet wegens rijden onder
invloed. Hij zal zich nu moeten gaan
verantwoorden bij justitie.

Uit de wind in het zonnetje is het goed toeven...

Genieten van het zonnetje
Aalsmeer - Wie had dit in 1929 kunnen bedenken, toen in Friesland in februari de elfstedentocht werd verreden en
het een barre winter was met sneeuw en vorst tot in maart. Dat ruim tachtig jaar later de mensen, sommigen zelfs
zonder jas, voor Zorgcentrum Aelsmeer op 12 februari zitten te genieten van de zon. Er zitten bewoners bij die deze
barre winter van 1929 mee hebben gemaakt. En nu het verschil, bijna een eeuw later, een heerlijk, zomers zonnetje.
Echt weer om buiten te gaan zitten.-

Verstedelijken of dorps blijven?

Besluit bestemmingsplan van
Kudelstaart weer op agenda
Kudelstaart - Als vervolg op de
raadsvergadering van 24 januari
stond het behandelstuk gewijzigd
vaststellen bestemmingsplan Kudelstaart 2006 afgelopen donderdag
7 februari nog op de agenda. Voordat de besluitvorming kon plaatsvinden moest er eerst nog gesproken worden over een amendement
met betrekking tot de bestemming
glastuinbouw. In de vergadering van
24 januari kon op een aantal vragen
geen antwoord gegeven worden en
dat betekende dat er een schorsing
moest plaatsvinden. Het ingediende
amendement van 24 januari werd
ingetrokken en hiervoor in de plaats
werd een aangepast amendement
ingediend door de fracties van VVD
en PACT.
Agrarische glastuinbouw
De bestemming “Agrarische Glastuinbouw (AG)” wordt aangegeven voor het gebied dat wordt begrensd door Kudelstaartseweg, Geniedijk, Legmeerdijk, Hoofdweg, Kudelstaart-Noord en de woonwijk De
Rietlanden. Deze bestemming krijgt
een ruime uitleg, gezien punt 2 in de
Nota van Wijziging bestemmingsplan “Kudelstaart 2006” voorschriften. Door deze ruimere interpretatie van de bestemming “Agrarische
Glastuinbouw” zouden ook agrarische handels- en nevenbedrijven
mogelijk zijn. Deze niet-industriële
bedrijven zijn gericht op het leveren
van goederen aan agrarische bedrijven, het bewerken of verwerken of
het opslaan of verhandelen van producten die afkomstig zijn van agrarische bedrijven en dit is een ongewenste ontwikkeling die een negatief effect kan hebben op de ontsluitingsstructuur, de verkeersbelasting
en verkeersintensiteit als ook de positie van Greenpark Aalsmeer.
Amendement
Voorgesteld bij wijze van amendement wordt dan ook punt 2 in Voorschriften, Nota van Wijzigingen te
laten vervallen. Het gebied dat wordt
begrensd door de Kudelstaartseweg, de Geniedijk, de Legmeerdijk,
de Hoofdweg, Kudelstaart-Noord en
de woonwijk De Rietlanden, overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan de bestemming “Agrarische Glastuinbouw (AG)” te geven,
waaronder uitsluitend wordt verstaan bedrijvigheid gericht op het
voortbrengen van producten door
middel van het op een duurzame en
intensieve wijze telen van gewassen
(nagenoeg) geheel met behulp van
kassen en dit te hanteren als interpretatie van artikel 11 van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006.
De percelen Cactuslaan 3 en 5 die
in het ontwerpbestemmingsplan al
de aanduiding “+av” hebben, deze te laten houden. Percelen binnen het genoemde gebied, waarvoor een vrijstelling is verleend voor
het verruimen van de agrarische bedrijvigheid en die thans onherroepelijk is geworden, overeenkomstig
te bestemmen met de aanduiding
“+av” en de plankaart dienovereenkomstig aan te passen. Het amendement kreeg steun van de fracties
AB en CDA en dat betekende dat later op de avond besluitvorming over
het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Kudelstaart 2006”
kon plaatsvinden en gebeurde via
hoofdelijke stemming.
Besluitvorming
De raadsleden van de AB-fractie
en de PACT-fractie stemden tegen
en de raadsleden van de VVD-fractie en de CDA-fractie stemden voor
en omdat een van de raadsleden,
Joop Vuijk van de CDA-fractie niet
aanwezig was, bleef de teller staan

op negen stemmen voor en negen
stemmen tegen. De AB-fractie kon
zich in grote lijnen vinden in het
bestemmingsplan, maar wilde wel
vasthouden aan de goede volgorde
omdat uitbreiding met zo’n 270 woningen mogelijk wordt gemaakt. Het
is dan ook verstandiger eerst een
gebiedsvisie en burgerparticipatie
met betrekking tot het verkeer- en
vervoerplan op te stellen. Eerst gaan
bouwen en vervolgens de gevolgen
slikken, die fout is al eerder gemaakt
en dat wordt door de AB-fractie als
onwenselijk bestempeld. Wat de
PACT-fractie betreft heeft het bestemmingsplan vele goede elementen in zich. Al was dat alleen al het
gegeven dat het plan voorziet in een
actualisatie van zeventien verouderde bestemmingsplannen. Tegelijkertijd is op dit moment en gebiedsvisie in ontwikkeling. Een gebiedsvisie die breed gedragen en integraal
moet zijn en daarmee moet voorkomen dat te veel besluiten op ad hoc
basis en zonder samenhang worden genomen. Met andere woorden als document van belangrijke
strategische waarde zou moeten
zijn. Die woorden zijn de PACT-fractie uit het hart gegrepen, echter die
woorden moeten ook gevolgd worden door daden en de PACT-fractie
is van mening dat over de invulling
van het gebied Bilderdammerweg
een maatschappelijke discussie
moet plaatsvinden in het kader van
de nieuwe gebiedsvisie alvorens het
gebied nu in het bestemmingsplan

op te nemen en aan te wijzen voor
uit te werken woondoeleinden met
daarbij concrete uitwerkingscriteria
zoals de woningdichtheid.
Tegen het voorstel
De leidende vraag in die discussie zou moeten zijn: willen we verder verstedelijken of willen we dorps
blijven, die definities moeten in die
discussie handen en voeten krijgen
waarbij ook nog eens diverse onderzoeken moeten plaatsvinden. Zoals
een onderzoek naar de verkeersafwikkeling, de woningbehoefte, woningdifferentiatie en het bouwtempo. De discussie met de bevolking,
in onze participatieve democratie zo
kenmerkend, heeft nu niet plaatsgevonden, net zo min als de bedoelde
onderzoeken. De PACT-fractie met
in haar verkiezingsprogramma de
dialoog met de burger als beginsel
neergelegd heeft na lang wikken en
wegen dan ook besloten tegen het
voorstel te stemmen. Het onderwerp
staat op donderdag 21 februari wederom op de agenda en dan zal er
opnieuw gestemd worden. Mocht
de uitslag wederom gelijk zijn, dan
wordt het hele plan verworpen en
zal al het voorbereidende werk weer
opnieuw moeten beginnen. Een
beeld waar de fracties van de VVD
( zo werd afgelopen zaterdag via de
microfoon van Radio Aalsmeer duidelijk) en het CDA (zie elders in deze editie) absoluut niet aan willen
denken.
Door: Jan Peterse.

Aalsmeer - Ik zeg het toch maar
even: vandaag, donderdag 14 februari, is het Valentijn. Via de radio vernam ik dat de VBA (Flora) een gigantische omzet maakte in de bloemen vanwege Valentijn. De rode rozen stonden met stip op nummer 1,
op de voet gevolgd door nummer 2,
de tulp. Valentijn doet het dus goed
in Aalsmeer en dat is fijn om te horen. De omzetpiek van bloemen op
Valentijn zit nu al in de buurt van
Moederdag. Vroeger kenden we Valentijnsdag niet. Alleen Moederdag.
Voor mijn gevoel heb ik niets met Valentijnsdag.
Toch, door de explosieve omzet in de
bloemen, zal ik in de minderheid zijn
van de ‘niets aan Valentijn doeners’.
Had ik toch wel iets leuks moeten
doen voor iemand? Kaarten sturen
zonder afzender? Ik ben nog van ‘wie
schrijft, blijft’. Ik weet zeker dat mijn
kaartje niet geheim blijft, omdat de
menssen die ik ken mijn handschrift
herkennen.
Toen ik afgelopen zaterdag boodschappen deed bij A.H., was ook
Joost, onze ex-burgemeester, zijn
karretje aan het laden. In een rolstoel
is het niet makkelijk om boodschappen te doen. Joost zag me kennelijk
stoetelen en op subtiele wijze ging hij
me even helpen.
Misschien had ik Joost een geheimzinnig kaartje moeten sturen. Nee,
toch geen goed idee. Ik kan niet
meedoen met Valentijn. Er is geen
heimelijke liefde, laat staan dat er
een geheime aanbidder op me zit te
wachten. Zou wel spannend zijn als
je zomaar een boeket rode rozen of
een tuil tulpen krijgt. Ik zou dan wel
willen weten van wie het komt en eigenlijk mag dat niet. ‘Van Valentijn’,
zo hoort dat.
Mijn wijlen vader had niets met dit
soort dagen. Zelfs niet met Moederdag. “Het is jullie moeder, niet mijn
moeder”, zei hij dan. Dat is eigenlijk
wel zo. Op Koninginnedag vlagde hij
niet. “Ik vlag niet voor vreemde vrouwen”, zei hij dan. Pa hees de vlag alleen op bevrijdingsdag en op de verjaardag van ma. Hij bracht meestal
bloemen naar ma als hij iets goed te
maken had en op haar verjaardag.
Beneden aan de Hogedijk, achter
ons huis, had hij naast het kippenhok
ooit twee seringenboompjes gepoot.
Eén voor broertje Jaap en één voor
mij. Als het Moederdag was, sneden
wij er takken af, al vroeg in de ochtend. Trots togen we dan naar onze
moeder die nog lag te slapen. Jaap
met paarse en ik met wittte seringen.
Ik herinner me dat als een bijzonder
moment...
Natuurlijk is Valentijn pure commercie waar de bloemen, de taarten en
geurtjes wel bij varen. Misschien een
kans voor stille liefdes en warme
vriendschappen. Valentijnsdag zal
voor de één nodig of leuk zijn en voor
de ander hoeft het niet. In elk geval is
het goed voor de omzet.
Een groetje met een
aan alle lezers. xxx...
Valentijn

Boomhouwer Klaaszn

Bemiddelt bij claims vanwege Schipholschade

MINISTER SLUIT LOKET SCHIPHOLSCHADE!
Tot ZATERDAG 16:00 kan ik u nog helpen!
Woont u ten westen van de Pontweg/Machineweg?
Woont u ten noorden van de Legmeerdijk?
Woont u ten oosten van de lijn Zwembad/Atletiekbaan?
Of woont u elders onder een aan- of uitvliegroute
van de Aalsmeerbaan?
Dan is uw woning vanwege het vliegtuiglawaai minder waard!
Was u op 23 januari 2002 én op 20 februari 2003
eigenaar van dezelfde woning?
Dan maakt u een goede kans op schadevergoeding.
Voor een gemiddelde woning is dat al gauw € 10.000!
Al 300 woningeigenaren hebben Boomhouwer Klaaszn met succes laten
bemiddelen. Op basis van no cure, no pay.
Geef uw naam, postcode en huisnummer door en u ontvangt geheel
vrijblijvend de voorwaarden.

P: Oosteinderweg 140, 1432 AP Aalsmeer
E: info@boomhouwer-klaaszn.nl
T: 0297 361028

Boomhouwer Klaaszn
Juridisch advies bij bestuursbesluiten
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Tent op Raadhuisplein

Gratis ruit repareren bij
Automark maandag

DogsTime start cursussen
voor bazen en honden
Aalsmeer - Vanaf 3 maart aanstaande gaan bij DogsTime de voorjaarscursussen voor baas en hond
van start. Er zijn cursussen voor verschillende leeftijdscategorieën. Voor
de kleinste pupjes vanaf 8 weken
is er de babyklas en de iets grotere pupjes kunnen terecht in de puppyklas. Voor honden van 6 tot 12
maanden is er de puberklas en honden ouder dan 12 maanden kunnen
beginnen in de beginnersklas. De
voorjaarscursussen omvatten een
vier- tot achttal praktijklessen en
een theorieles en worden gegeven
in Aalsmeer. Dogstime heeft tot doel
het verantwoord hondenbezit te bevorderen. Bijvoorbeeld bazen begeleiden bij het (her)opvoeden van
hun hond tot een vrolijke, gehoorzame huishond die geen overlast veroorzaakt. Maar ook verzorgingsas-

pecten (vachtverzorging, beweging
en bezigheid voor de hond) komen aan de orde. Nadere informatie over de voorjaarscursussen voor
baas en hond en de andere activiteiten van DogsTime zijn te vinden
op www.dogstime.nl. Voor persoonlijk contact kunt u bellen met tel. 06
13570810.
Voor wie op een andere leuke en
leerzame wil kennismaking met
DogsTime organiseert DogsTime in
samenwerking met het cursusproject de Ronde Venen de workshop
“Aan de slag met hondengedrag”.
Deze interactieve workshop wordt
gegeven op woensdag 20 februari,
begint om 20.00 uur en sluit 22.00
uur. De kosten bedragen slechts 5
euro. Aanmelden kan via www.cursusproject.nl dan kiezen voor regio
De Ronde Venen.

Nominaties Ingrid van Heteren
in internationale fotowedstrijd!
Aalsmeer - Fotostudio Enjoy heeft
met succes meegedaan aan Foerderkreis portrait wedstrijd in Duitsland. Dit is een internationale wedstrijd, met deelnemers uit onder andere Polen, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland en Nederland. Er waren
vier categorieën, te weten portret,
huwelijk, beauty en fashion, en per
onderwerp mochten de deelnemers
één foto insturen. Afgelopen weekend heeft een internationale jury uit
totaal 600 beelden, ingeleverd door
181 verschillende fotografen, de nominaties bekend gemaakt. De door
Ingrid van Heteren ingestuurde foto’s zijn in alle vier de categorieën genomineerd! Per categorie zijn
er 30 fotografen genomineerd en
daarbij is het niveau van de ande-

re inzendingen erg hoog. Dus volgens Ingrid absoluut nog geen gewonnen race.
De jury was zeer te spreken over het
aantal deelnemers en het hoge niveau van de ingestuurde foto’s! Alle
genomineerden zijn dan ook uitgenodigd om 8 maart af te reizen naar
Willingen in Duitsland om aanwezig
te zijn tijdens de prijsuitreiking. Ingrid zal deze dag ook de ‘live portrait contest’ bijwonen waar twee
collega’s van de DIPP (Dutch Institute of Professional Photography)
live voor een zaal fotografen zullen
strijden om de titel ‘beste portretfotograaf 2008’.
Voor meer informatie, zie www.fotostudioEnjoy.nl of www.foerderkreisportrait.de.

Aalsmeer - Een sterretje zit er zo
in. Vroeger knalden de ruiten er in
zijn geheel uit. De huidige gelaagde
ruiten doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadium alsnog door, ook nog na één of
twee jaar! Dat betekent uiteindelijk
toch weer een tijdrovende ruitvervanging en het betalen door verzekerde van een eigen risico van normaal 136 euro. Echter, bij een WAPlus, Casco of All-Risk verzekering
is harsrepara¬tie van de ster vrijwel
altijd zonder kosten. Sterreparatie is
daarom veel aantrekkelijker dan vervanging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging. Op gelijmde voorruiten staan enorme spanningen.
De stijfheid en daarmee de sterkte
van de carrosserie wordt voor 40%
bepaald door een goede, verlijmde voorruit. Een zwakkere voorruit
betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breukjes
zetten uit bij (nacht)vorst en zorgen
voor grote spanningen, die doorscheuren van de voorruit veroorzaken. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. De kans op doorscheuren
is meer dan 50 procent. Tijdige reparatie van een ster is daarom zeer
aan te raden: laat de ruit niet barsten! Bent u voor ruitschade verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Automark werkt voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. Voor de klant zijn er geen
kosten of moeite verbonden aan
ruitreparatie. Als Automark uw ruit
repareert, heeft u geen eigen risico
en geen no-claimverlies. Automark
gebruikt voor reparatie de meest

moderne harsinjectie-methode en
geeft op alle reparaties levenslange
garantie! Bij ruitreparatie moet de
geldige groene kaart worden meegebracht voor de juiste verzekeringsgegevens.
Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15 euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5 euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!
Gratis Voorruitinspectie
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Aalsmeer voor een
actie Ruit Repareren en Kenteken
Graveren. Op verzoek van de klant
wordt de voorruit ter plekke gratis
geïnspecteerd. De klant krijgt met
betrekking tot eventuele beschadigingen een deskundig en vrijblijvend advies. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken. Voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de reparateur. Reparatie van de voorruit is
voor WA-Plus, Casco en All-Risk
verzekerden geheel zonder kosten.
Voor de juiste verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene kaart worden meegenomen. Klaar terwijl u wacht/winkelt!
Aanstaande maandag 18 februari
kunt u terecht van 9.00 tot 17.30 uur
op het Raadhuisplein. Bij regen kunt
u rustig in de auto blijven zitten. Let
op de gele tent en gele bus van Automark.

Kudelstaart - Onlangs heeft Kinderopvang Snoopy alle ouders uitgenodigd om via www.kinderopvang.tevreden.nl mee te doen aan
een tevredenheidsonderzoek over
de kinderopvang.
Landelijk deden er zo’n 5082 lokaties mee. Ook konden ouders meedoen via de nationale crèche test.
Snoopy staat vermeld in de top 50
van beste organisaties.
Drie Snoopy locaties staan op de
23, 24 en 25e plaats in deze top
50. Snoopy heeft locaties in Kudelstaart, Leimuiden en Woubrugge
en bestaat dit jaar alweer 25 jaar. In
het tabel van de beste top 25 van
Nederlandse BSO-locaties staat
Snoopy’s BSO Kudelstein genoemd
op de 8e plaats! BSO Kudelstein is
gevestigd aan de Hoofdweg in Kudelstaart. Het gemiddelde cijfer wat
Snoopyouders over alle locaties

hebben gegeven was een 7,9! Directrice Jolanda van Tol is hier natuurlijk
uiterst tevreden over en super trots.
De kwaliteit van Snoopy’s kinderopvang en vooral het pedagogisch
klimaat wordt namelijk grotendeels
bepaald door de pedagogisch medewerkers. Zij zijn tenslotte het visitekaartje. De exacte cijfers van alle
zeven locaties zijn via de site te bekijken: www.kinderopvangsnoopy.
nl Er is overigens veel behoefte aan
dagopvang voor de kleinsten als
voor buitenschoolse opvang en dus
aan mensen die in deze leuke branche willen werken.
Snoopy is drukdoende om daar
waar mogelijk is uit te breiden met
zowel kindplaatsen als met arbeidsplaatsen.
Zou jij ook in de kinderopvang willen werken of je om willen scholen?
Neem dan contact op met Snoopy!

Welkomsttas WVAC voor
bewoners De Werven!
Aalsmeer - Door weer en wind gingen twee vrijwilligers van Winkeliers
Vereniging Aalsmeer Centrum dinsdagavond 4 februari op pad om de
nieuwe bewoners van de Werven te
verrassen met een welkomsttas van
de Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum. De eerste bewoners van
de nieuwe wijk De Werven, bij de
Dorpsstraat, kregen een boodschappentas vol waarde- en kortingsbonnen aangeboden. De tas is
een cadeautje van de winkeliers die
aangesloten zijn bij de WVAC. Naast
de bonnen en folders vond men ook
een heerlijk Aalsmeers Turfje om
onder het genot van een kopje koffie met een plakje koek de inhoud
van de tas eens goed te bekijken.

De welkomstactie ging vorig jaar
van start om de nieuwe centrumbewoners na alle verkeersoverlast van
harte welkom te heten in Aalsmeer
Centrum. De actie was een succes.
De bewoners waren blij verrast met
deze actie en leverden veel bonnen
in. Reden genoeg om de actie nogmaals te organiseren. Binnenkort
zullen ook de bewoners van de Kreikeflat een tas aangeboden krijgen.
De winkeliers wensen de nieuwe
bewoners veel woonplezier en nodigen de nieuwe bewoners om een
kijkje te komen nemen in de winkels
in Aalsmeer Centrum. Meer informatie over de aangesloten winkeliers vindt u op www.aalsmeercentrum.nl.

Cursus bloemschikken bij
de SWOA voor ouderen
100 Miljoen rozen, 90 miljoen tulpen

Topdrukte voor valentijn
bij FloraHolland

Kinderopvang Snoopy scoort

Een van de nieuwe bewoners van Aalsmeer Centrum ontvangt een boodschappentas van Ria Bouwman, bestuurslid van Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum.

Aalsmeer – Bij de bloemenveilingen van FloraHolland heerst deze
week topdrukte. Vandaag, 14 februari, is het valentijnsdag en deze dag
zorgt in de internationale bloemensector voor een piek in de verkoop
van bloemen en planten. Op de zes
vestigingen van FloraHolland worden in één week tijd ruim 100 miljoen rozen en bijna 90 miljoen tulpen verhandeld, naast miljoenen
andere bloemen en planten. valentijn wordt niet alleen in Nederland
gevierd. Ook in voor Nederland belangrijke exportlanden als Duitsland, Frankrijk, Engeland en Rusland
is valentijn bij uitstek de dag waarop mensen elkaar met een bloemetje verrassen.
Rozen voeren in de valentijnsweek
de boventoon. Op de zes bloemenveilingen van FloraHolland in
Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg,
Venlo, Bleiswijk en Eelde worden
deze week 100 miljoen stuks rozen verkocht. De keuzemogelijkheid
voor de consument is daarbij groot:
elke dag kunnen inkopers op de
veilingen terecht voor rozen in 500
verschillende soorten. Ook tulpen
zijn in de valentijnsweek populair.
Met bijna 90 miljoen stuks in één
week tijd staat de tulp op de tweede
plaats in de top vijf, vóór de chrysanten (vaak in gemengde boeketten), de lelies en de gerbera’s. Bij de
planten doen vooral bloeiende en
met valentijn-versieringen getooide
groene planten het deze week goed.

De planten-top drie wordt aangevoerd door de Phalaenopsis (potorchidee), met de potroos en bollenop-pot als nummer twee en drie.
Ook voor familie en vrienden
Via FloraHolland wordt niet alleen
de Nederlandse markt beleverd. Nederlandse exporteurs en groothandelaren voorzien ook de handel in
andere West-Europese landen van
Nederlandse bloemen en planten.
Naast liefde associëren consumenten in een aantal landen valentijn
vooral met vriendschap. In bijvoorbeeld Oostenrijk en Rusland worden de meeste valentijnsboeketten
niet gekocht voor een partner, maar
voor familie en vrienden. Hoewel
rood een belangrijke kleur is, staan
ook andere kleuren met valentijn
in de belangstelling. Naast rood is
naar de kleuren wit en wit/geel, roze, typische voorjaarspasteltinten en
paars veel vraag.
De snijbloemenproductie in Nederland is momenteel groot. Door goede groeiomstandigheden (zachte
winter) is de aanvoer van tulpen dit
jaar extra vroeg. Via het internationale handelscentrum FloraHolland
worden bloemen en planten uit de
hele wereld verhandeld. Kenia is
voor de FloraHolland-vestigingen
een van de belangrijkste buitenlandse toeleveranciers. De ongeregeldheden in Kenia hebben nauwelijks invloed op de aanvoer van rozen bij FloraHolland.

Rommelmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - Na alweer elf maanden rust zijn de leden van rommelmarkt-commissie weer volop aan de
slag gegaan om alle spullen voor de
aanstaande rommelmarkt te verzamelen en te sorteren. Op zaterdag 1
maart worden om 10.00 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de
Werf geopend voor alweer de éénentwintigste rommelmarkt.
Iedereen wordt tot 16.00 uur de mogelijkheid gegeven zijn of haar slag

te slaan. Op zoek naar een speciaal
eierdopje, een mooie, koperen kandelaar, is uw serviesgoed weer aan
uitbreiding toe of op zoek naar betaalbare boeken voor de vakantie?
Dan zeker naar de rommelmarkt komen.
Bij de bar van de Ontmoetingskerk
zijn tegen een kleine vergoeding
koffie, thee en diverse broodjes en
hapjes verkrijgbaar. De entree tot de
rommelmarkt is geheel gratis.

Aalsmeer - Vanaf 12 maart verzorgt Christa Snoek weer een cursus bloemschikken voor 55-plussers in Wijksteunpunt Meander aan
de Clematisstraat.
De cursus bestaat uit vijf lessen van
anderhalf uur, op woensdagochtend
eenmaal in de 14 dagen. De kosten voor deze cursus zijn 60 euro
en dit bedrag is inclusief materia-

len, exclusief koffie en/of thee. Voor
dit bedrag heeft u dus iedere 14 dagen een mooi, zelfgemaakt, bloemstuk in huis.
Voor aanmelden en informatie kunt
u bellen met SWOA, Wijksteunpunt
Meander, tel. 0297-323138, iedere maandag tot en met donderdag
bereikbaar. Bij geen gehoor: 0297344094.

De Dacia Logan MCV een
daverend succes
Aalsmeer - In 2007 heeft Renault
Nieuwendijk maar liefst 64 Dacia’s
geregistreerd. Ook landelijk is de
Dacia Logan MCV enorm succesvol. In januari van dit jaar vonden al
meer dan 700 exemplaren een koper. Daarmee laat Dacia vele automerken achter zich. Sinds de introductie in februari 2007 is de Dacia Logan MCV een daverend succes. Vooral particulieren vallen voor
de kwaliteiten van de Logan MCV.
Zij vinden in de Dacia Logan MCV
een ruime, complete no-nonsense
gezinsauto met een gunstige aanschafprijs. De auto is vooral populair
onder jonge gezinnen. De meest gekochte uitvoering is de Lauréate met
zeven zitplaatsen. De complete uitrusting omvat onder meer elektrisch
bedienbare ruiten vóór, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, ABS en twee airbags. Ook
de zakelijke markt ontdekt de voordelen van de Dacia Logan MCV. De
Logan MCV is gemiddeld duizenden
euro’s voordeliger dan andere auto’s met vergelijkbare binnenruim-

te. Zijn lage aanschafprijs heeft een
gunstig effect op de fiscale bijtelling, die dit jaar verhoogd is van 22
naar 25 procent.
Korte levertijd
Ondanks het grote succes van de
Logan MCV bracht Dacia de levertijd terug van een jaar tot tien weken
door extra productiecapaciteit te realiseren. Een aantal uitvoeringen is
zelfs uit voorraad leverbaar. Dacia
is onderdeel van Renault. Dacia-rijders kunnen dus voor aanschaf en
onderhoud van hun auto terecht
kunnen bij alle vestigingen van de
Renault Nieuwendijk. De dealer levert de Dacia levert de Logan MCV
met een garantietermijn van drie
jaar en maximaal honderdduizend
kilometer. De Dacia Logan MCV is
te koop vanaf 9.995 euro en is leverbaar met vijf en zeven zitplaatsen. De zakelijke rijder least de Logan MCV al vanaf 299 euro. Internet
sites: www.dacia-logan.nl - www.
media.renault.com - www.dacia-logan.com.
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Rode Kruis Aalsmeer zoekt
deelnemers handwerksozen
Aalsmeer - Al vele jaren biedt het
Rode Kruis afdeling Aalsmeer ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke handicap
de mogelijkheid om regelmatig bij
elkaar te komen om ‘er even uit te
zijn’ of contact met anderen te hebben. Er is weer plaats ontstaan bij
de handwerksozen en het Rode
Kruis nodigt iedereen uit om hieraan deel te nemen. De bijeenkomsten worden georganiseerd met het
doel om mensen bij elkaar te brengen, om contact te krijgen met anderen.
Vaak ontstaan er leuke vriendschappen tijdens deze activiteiten
of komt men oude bekenden tegen. Onder het genot van een gratis kopje thee of koffie wordt er heel
wat gepraat en ook tijdens het ‘bezig zijn’ worden de laatste nieuwtjes
uitgewisseld. Bij het handwerken
gaat het om bijvoorbeeld breien, haken, borduren,maar ook het maken

van verjaardags- en kerstkaarten is
er een onderdeel van. Met hulp en
begeleiding van vrijwilligers van het
Rode Kruis worden de mooiste dingen gemaakt die om de zoveel tijd
ter verkoop worden aangeboden,
meestal bij een supermarkt of op de
braderie. De materialen voor dit alles worden door het Rode Kruis gratis verstrekt.
De bijeenkomsten worden op de
eerste en derde maandag en op
de tweede en vierde woensdag van
de maand gehouden van 14.00 tot
16.00 uur in het Rode Kruis gebouw
aan de Sportlaan. Voor mensen die
er graag naar toe willen, maar dat
zelfstandig niet kunnen, zijn er Rode kruis vrijwilligers beschikbaar die
de gasten van huis ophalen en weer
terugbrengen. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie of
aanmeldingen kan contact opgenomen worden met mevrouw Til van
Veen, tel. 367370.

Plezierige intermezzo’s
tijdens jaarvergadering VKC
Aalsmeer - Op 7 februari jl. vond de
jaarlijkse vergadering van de VKC,
ditmaal in Kamerik, plaats. Na een
moment van stilte in verband met
het overlijden van twee juryleden
(oud-jurylid bloeiende planten Coen
Gelein en Klaas Schoone uit het orchideeëncomité), werden de opzet
van jureringen Nieuwe Stijl, waarbij
consument, handel en pers meer inbreng hebben, en de samenwerking
van alle registratieautoriteiten in
het NDS belicht. Het VKC-bestuur
is tot de conclusie is gekomen dat
een voorstel aan het NDS-bestuur
om NDS te integreren in VKC, een
juiste stap is. Daarbij wordt PlantScope door VKC overgenomen. Vertegenwoordigers van alle geledingen lichtten vervolgens de resultaten van 2007 toe. Een gelijkblijvend
aantal registraties, mooie jureringen
op alle fronten, minder kosten door
digitalisering van fotografie, automatisering van werkzaamheden en
meevallende verhuiskosten en hogere opbrengsten van digitale beeldenverkoop maakten het afgelopen
jaar succesvol. Het komend jaar zullen de opzet van Jureringen Nieuwe
Stijl, de overname van NDS door de
VKC en het oprichten van een nieuwe fotostudio de meeste aandacht

krijgen. Het gebruik van het nieuwe digitale registratieformulier werd
toegelicht. De aftredende juryleden werden bedankt voor hun inzet
door de uitreiking van VKC-spelden
en een prachtige Phalaenopsis. De
nieuw aangetreden juryleden zijn in
een aparte bijeenkomst ingelicht
over de ins en outs van het jureren.
Na de pauze volgde aandacht voor
de andere jureringen binnen de
VKC. Harry Esselink, eigenaar van
Esselink Hoveniers uit De Heurne
en winnaar van de Tuin van het Jaar
2002 en in 2007 van de tuin groter
dan 500 m2, belichtte de competitie Tuin van het Jaar. Erris van Ginkel, vicevoorzitter van de Stichting
Entente Florale Nederland, schetste de kaders van de competitie, alsmede het belang voor de sector en
de deelnemers. Bart de Maar van
de afdeling Stedelijk Beheer van de
Gemeente Amersfoort gaf een toelichting te geven over het belang en
de gevolgen van het winnen van de
competitie op landelijk en internationaal niveau in respectievelijk 2006
en 2007. Beide delen van de bijeenkomst werden door cabaretier Bart
Kiers muzikaal genotuleerd: plezierige intermezzo’s in een geanimeerde vergadering.

Alderd en Marco winnaars 1e
klaverjasmarathon Sportzicht

Druk open huis Groenstrook
Aalsmeer - Op 6 februari j.l. hebben weer vele achtste groepers samen met hun ouders en/of andere
belangstellenden vmbo de Groenstrook van het Wellantcollege bezocht. Veel belangstelling was er
voor het nieuwe initiatief: de Paardenklas.
Natuurlijk waren daarom ook een
aantal paarden en een koets getrokken door een paard aanwezig.
Gedurende de middag en avond
liep er continue een troom van belangstellenden door de school. Na
ontvangst in de aula werden de bezoekers in een lokaal wat algemene
informatie en werden daarna door
docenten en leerlingen rondgeleid
door de school.
Naast de rondleidingen waren er
ook examens voor het vak bloemschikken. Er waren 33 leerlingen
die aan de bezoekers hun kunsten
toonden.
De Groenstrook biedt de mogelijkheid om de Basis of Kader Beroepsgerichte Leerweg en, met ingang van het komend schooljaar,
ook de Gemengde Leerweg te volgen. De school kent naast het reguliere onderwijs ook het Leerweg
Ondersteunend Onderwijs (Lwoo).
Planten, dieren, het milieu en de
natuurlijke omgeving krijgen op de
Groenstrook veel aandacht. Om dit
goed uit te kunnen voeren beschikt
de school onder andere over kassen, dierenverblijven en een paardenbak.
Leerling centraal
Op de Groenstrook staat de leerling centraal en wordt op een leuke
manier veel geleerd. Wellantcollege staat voor modern en uitdagend
onderwijs in een omgeving waar de
leerling zich thuis voelt. Zo kent de
Groenstrook een uitgebreide leer-

lingbegeleiding. Iedere klas heeft
twee mentoren en er zijn studie- en
steunlessen voor vakken waarin de
leerling extra hulp nodig heeft. Er
wordt gewerkt met kernteams; de
docenten geven meerdere vakken,
waardoor de leerling met minder
docenten te maken krijgt. Op deze
manier zullen de leerlingen zich snel
thuis voelen en met plezier het onderwijs volgen.
De zorgstructuur en leerlingbegeleiding waarborgen dit gevoel over alle
leerjaren.
Het Zorg Advies Team, dat tijdens
de Open Dag uitgebreid de tijd nam
om ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te informeren over de zorg op
de Groenstrook, had het dan ook
erg druk.
Paardenklas
Komend jaar start de Groenstrook
met een Paardenklas: leerlingen
met interesse in paarden kunnen
een speciaal traject volgen. Zij krijgen naast de reguliere vakken ook
specifieke lessen over paarden, binnen de school maar ook buiten de
school, zoals op maneges of bij een
hoefsmid.
De leerlingen ontvangen na vier jaar
een vmbo diploma met een speciaal
‘Paardenklas certificaat’, zodat doorstroming in een mbo paardenopleiding mogelijk is.
Met een diploma op zak zijn er vele mogelijkheden in het Middelbaar
Beroepsonderwijs: naast een opleiding in de groene richting kan verder geleerd worden voor bijvoorbeeld een beroep in de verzorgende, technische of administratieve sector. Wellantcollege vmbo de
Groenstrook bevindt zich aan de
Jac. P. Thijsselaan 18.
Voor inlichtingen: tel. 0297-384949
of www.welly.nl.

Feestbridgedrive 5 april ter
ere van 40 jaar Dorpshuis

Zaterdag 2e Seringentocht
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 februari vertrekt om 13.30 uur
voor de tweede keer dit seizoen de
rondvaartboot vanaf het Praamplein
voor een educatief seringenprogramma.
Aalsmeer heeft in de loop der decennia een enorme kennis verworven aangaande het produceren van
seringensnijbloemen. Deze kennis is aanwezig bij de oude seringenbedrijven die van oudsher gevestigd zijn op het ‘bovenland’ van
Aalsmeer. Aanstaande zaterdag
kunt u de kwekers van deze serin-

gen alles vragen over de bloementeelt van dit oer Aalsmeerse product. Een groot deel van de ‘seringentocht’ vindt plaats op de kwekerij van K. Joren Gzn alwaar u behalve koffie met koek ook een rondleiding krijgt. De rest van de tocht
vindt plaats op de Kleine en Grote
Poel, winterjassen aan dus! Voor zaterdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! U kunt zich opgeven voor
deze wintertocht via telefoonnummer 0297-341582 of info@westeinderrondvaart.nl Kosten 11 euro per
persoon inclusief koffie.

Historie bloemencorso op
DVD Vergeet Mij Niet
Aalsmeer - In het gemeentehuis
vond onlangs de afsluitende feestavond plaats van Bloemencorso
Aalsmeer. Met deze avond kwam
er een einde aan een geschiedenis van zestig jaar corso. Heel veel
Aalsmeerders hebben op een of andere manier herinneringen aan deze
periode, of het nu gaat om het bouwen in de comités, het bekijken van
het corso als toeschouwer of het
volgen van de uitzendingen op televisie.Wie deze herinneringen wil
herbeleven, kan dat doen door het
aanschaffen van de dvd Vergeet Mij
Niet. Vergeet Mij Niet is een professioneel gemaakte documentaire van
ruim anderhalf uur over de geschie-

denis van het Aalsmeerse bloemencorso. Een historisch document dat
de kijker terugvoert naar de corso’s
uit de jaren vijftig en zestig, dat interviews laat zien met alle nog in leven zijnde ontwerpers en voorzitters,
dat veel historisch materiaal bevat
en dat ook vertelt hoe het corso ten
einde kwam. Een ideale manier om
het bloemencorso te ‘bewaren’, ook
al is het nu afgelopen. De dvd Vergeet Mij Niet kost 19,95 euro en is
in Aalsmeer verkrijgbaar bij Bruna
Boekhandel, Plantage Boekhandel,
The Read Shop en Total Copy Service. In Uithoorn verkrijgbaar bij Van
Hilten boekhandel. Voor meer info:
www.corsofilm.nl.

Kudelstaart - Ze zijn allebei liefhebber van bridgen, zijn lid van een
bridgevereniging en thuis komen
ook regelmatig de kaarten op tafel,
Nel Alders en Herma Raggers. De
vriendinnen hebben besloten om
ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Dorpshuis Kudelstaart
een feestelijke bridgedrive te organiseren.
“Het idee is spontaan ontstaan”, vertelt Nel Alders. En ze vervolgt: “Het
is een eenmalig evenement, er zijn
genoeg clubs in de regio.” Wie dus
in ‘eigen’ dorp wil bridgen, doet er
goed aan zich snel op te geven. Op
zaterdag 5 april wordt de bridgedrive gehouden in het jubilerende
Dorpshuis. Deelname staat open
voor ieder niveau.
Naast fervente bridgers zijn ook
huiskamer-bridgers en beginners
welkom. De bridgedag begint om
10.00 uur, zaal open vanaf 9.30 uur,
en tussen de middag worden de
kaarten even verruild voor mes en
vork en kan genoten worden van
een lekker stamppottenbuffet.

Tijdens de lunch worden de deelnemers verder ook getrakteerd op
een literair uitstapje met Mieke van
Oostveen-Verstraete.
De kosten voor de feestdrive zijn 30
euro per paar en dit bedrag is inclusief lunch en een kopje koffie of
thee bij binnenkomst. Aanmelden
kan via betaling op bankrekeningnummer 42.81.67.047 ten name van
H. Raggers, Kudelstaart onder vermelding van bridgedrive 5 april.
Nel en Herma zijn overigens al vele
jaren vriendinnen, maar bridgepartners zijn ze niet.
“We vormen wel eens een gelegenheidskoppel”, laat Nel weten.
“Bij speciale gelegenheden en dus
ook op 5 april aanstaande.” De dames hopen dat het een gezellige en
sportieve dag wordt met veel bridgers rond de tafels.
“Wij hebben er in ieder geval heel
veel zin in.” Voor meer informatie
is Nel Alders bereikbaar via 0297327644 en Herma Raggers via 0297360911. Emailadres is: josalders|6@
hotmail.com.

Nel Alders en Herma Raggers organiseren ter gelegenheid van het 40 jarig
bestaan van het Dorpshuis een feestelijke bridgedrive. De vriendinnen hopen
dat het een gezellige dag wordt met veel deelnemers. De dames hebben er
in geval heel veel zin in.

Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari organiseerde café Sportzicht haar
eerste klaverjasmarathon voor koppels. De start was om 13.00 uur.
Ruim van te voren waren de enthousiaste deelnemers aanwezig.
Het was een succes. Er gingen in totaal 13 koppels de uitdaging aan. De
deelnemers kaarten ‘de blaren op
de vingers’. De sfeer zat er goed in
bij de spelers, de overige bezoekers
zorgden voor een sfeervolle mentale
steun. Tussendoor werden er diverse hapjes klaargemaakt en om 18.00
uur was er een pauze waar alle deelnemers zich tegoed konden doen
aan de zelfgemaakte soep. Niet alle overige bezoekers hielden het
twaalf uur lang vol om de deelnemers mentaal te steunen. De spelers
hebben laten zien hoe het wel moet
om twaalf uur lang te klaverjassen,
iedere deelnemer heeft het tot het
einde volgehouden. Om 01.00 uur na

dertien rondes gespeeld te hebben
werd het eindsignaal gegeven. Alle
leeftijden namen deel aan de marathon. De jongste deelnemer was
Mariuzs Ciesielski met een leeftijd
van 19 jaar en de oudste deelnemer
was Cor Kooij met een leeftijd van
80 jaar. Alderd Leegwater en Marco
Schaak met 21615 punten gingen er
vandoor met de eerste prijs, gevolgd
door Henrique da Silva en Hans v/
d Broeck met 20372 punten op de
tweede plaats, Cor Kooij en Floor
van Engelen met 19413 punten werden derde.
De hoogste partij met 2696 punten
werd gewonnen door Alderd Leegwater en Marco Schaak. De marsenprijs ging naar Ronald de Graauw en
René Zwartedijk zij behaalden in totaal 11 marsen tijdens de marathon.
De poedelprijs is gegaan naar Gerdie van Tilburg en Cor van Tilburg
met 16866 punten.

De winnaars van de klaverjasmarathon in café Sportzicht, Alderd Leegwater
en Marco Schaak.

Alfa verhuist naar Witteweg
Aalsmeer - Alfa Accountants en
Adviseurs in Aalsmeer gaat verhuizen. Het kantoor aan de Ophelialaan 83 wordt op 11 februari verruild
voor een splinternieuw kantoor aan
de Witteweg 3. Het nieuwe kantoor
van Alfa Aalsmeer voldoet helemaal
aan de eisen van deze tijd. Het heeft
een moderne uitstraling, een ruime
entree en de professionals hebben
meer werkruimte. Hierdoor kan Alfa klanten en relaties nóg beter van
dienst zijn. D
e verhuizing van de medewerkers
in Aalsmeer betekent tegelijkertijd
een verhuizing van de medewerkers
in Hoofddorp. Zij betrekken tevens
het nieuwe kantoor in Aalsmeer.
De medewerkers kunnen intensiever samenwerken en gebruikmaken
van elkaars expertise, zowel van de
agrarische sector, het midden- en

kleinbedrijf en verschillende branches.
Alfa bedient klanten in de agrarische sector en heeft daarnaast een
grote klantengroep in het middenen kleinbedrijf. Klanten kunnen rekenen op professionele en specialistische dienstverlening. Toenemende regelgeving en de steeds verdergaande automatisering volgt Alfa
op de voet. Het kantoor in Aalsmeer
maakt deel uit van het Alfa-cluster
Aalsmeer-Boskoop. Alfa beschikt
over een landelijk netwerk van 32
kantoren.
Binnen dit netwerk beschikt de accountantsorganisatie over een uitgebreide adviesafdeling die ondersteuning verleent op terreinen als
belastingen, subsidies, juridische
zaken, bedrijfskunde, personeel en
organisatie.

Cardanus matcht met Amnesty
Amstelveen - De beursvloer Aan
de Amstel was zeker een succes. De
organisatie van dit feestelijke spektakel was in handen van de Cardanus Vrijwilligerscentrale. Niet minder dan 62 keer vonden vragen
vanmaatschappelijke instellingen
een antwoord bij een bedrijf of instelling. Was het de burgemeester
die de eerste match mocht melden,
ook Cardanus kreeg de nodige vragen om ondersteuning. De meest
concrete was de vraag van Amnesty International. De vrijwilligers van
deze wereldwijde organisatie, afdeling Amstelveen, deed Cardanus

het verzoek haar te helpen. In 2008
viert Amnesty het 60-jarig bestaan
van de ‘Universele rechten van de
Mens’. Amnesty Amstelveen heeft
een originele manier bedacht om
dat te vieren op 10 december. Daarvoor is een grote zaal nodig die Cardanus voor dit mooie initiatief graag
ter beschikking stelt. Amnesty en
Cardanus zijn voor deze feestelijke
bijeenkomst nog op zoek naar een
cateraar die de bezoekers van een
lekker hapje kan voorzien.
Belangstellenden kunnen zich melden bij mevrouw Mea van Tilburg,
020-6458867.

Kledingbeurzen in de Hornmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart
organiseert buurtvereniging Hornmeer een baby- en kinderkleding
beurs tot en met maat 140. Voor
deelname geldt maximaal vijftien
stuks per inzending. De week daarop, zaterdag 8 maart, staat de beurs
voor kinderkleding vanaf maat 146
en volwassen dames- en herenkleding gepland.
Ook hier mogen deelnemers maximaal vijftien kledingstukken ter

verkoop aanbieden. Beide beurzen worden gehouden in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Kleding inbrengen kan van 9.30 tot
12.00 uur, de verkoop vindt plaats
tussen 10.30 en 12.00 uur.
Voor beide beurzen kan een inschrijfnummer aangevraagd worden tot en met 26 februari bij Rina
Tas, telefoon 322994 of Thea van
Aalst, telefoon 327541, tussen 15.00
en 19.00 uur.
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Fors meer klachten bij
Zorgbelang Noord-Holland
Streek - Een tandarts levert een
slecht passend gebit, een huisarts
is niet bereikbaar, een patiënt heeft
verkeerde medicijnen toegediend
gekregen of een behandeling wordt
geweigerd. Dit is maar een kleine
opsomming van de klachten die de
afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van
Zorgbelang Noord-Holland in 2007
heeft ontvangen. In 2007 was er een
flinke toename van meldingen bij
het IKG. Er hebben 1400 mensen
een vraag gesteld of een klacht gemeld.
Dit is een stijging van ruim 15 procent ten opzichte van 2006. Vooral
het aantal klachten, waarbij steun en
advies is gegeven, is sterk gestegen
van 856 klachten in 2006 naar 1155
klachten in 2007. Dit is een verhoging met ruim 30 procent. Het aantal vragen om informatie nam echter
af van 347 naar 245. Het lijkt erop
dat mensen steeds beter zelf informatie kunnen vinden als ze vragen
hebben, terwijl bij onvrede of een
klacht steun wordt gezocht bij het
vinden van een oplossing. De klachten bestrijken alle sectoren van de

gezondheidszorg, maar er is wel een
duidelijke top drie die er uitspringt.
Op één staat de huisartsenzorg met
297 klachten.
Op twee de ziekenhuizen met 269
klachten. De tandartsen staan met
135 klachten op drie.
Binnen de huisartsenzorg is met
name het niet kunnen wisselen van
arts een probleem, dit is ook landelijk gesignaleerd. Bij de ziekenhuizen hebben de klachten vooral betrekking op de kwaliteit van de zorg
en bij de tandarts is de rekening
vaak een bron van onvrede.
Alle vragen en klachten die bij de
afdeling IKG binnen komen worden
geregistreerd. Het analyseren van
deze gegevens geeft een beeld van
de knelpunten in de zorg in Noord–
Holland. Deze knelpunten worden
besproken met de betrokken instellingen, verzekeraars en de inspectie.
Zo draagt een vraag of klacht ook
bij aan de verbetering van de zorg.
Het IKG is elke werkdag bereikbaar
van 9.00 uur tot 13.00 uur, het telefoonnummer is 0900-2437070. Mailen kan ook naar ikg@zorgbelangnoordholland.nl.

Snelle fietsdief

Aalsmeer - Op donderdag 7 februari is tussen vijf voor zeven en zeven uur een fiets gestolen vanaf de
Ophelialaan. Het betreft een fiets
van het merk Giant, type Melbourne
en goud van kleur. Tussen 17.20 en
18.00 uur is vanaf het Drie Kolommenplein dezelfde dag ook een fiets
gestolen.

Straf na afsteken
van vuurwerk
Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari
om kwart over negen op de avond is
een 14-jarige jongen uit Kudelstaart
in de kraag gevat omdat hij op de
Machineweg vuurwerk aan het afsteken was. De ‘knaller’ moet naar
bureau HALT voor een taakstraf.

Sieraden gestolen

Diploma-uitreiking bij EHBO
Aalsmeer - In september 2007 startte de EHBO vereniging Aalsmeer met een nieuwe cursus EHBO. Dertien lessen
van twee uur werden gevolgd waarin de levensreddende handelingen zoals reanimatie, stabiele zijligging en ernstige
uitwendige bloedingen, de belangrijkste onderdelen vormden. Daarnaast kwamen diverse andere onderdelen aan bod,
waaronder brandwonden, onderkoeling, kleine ongevallen en verbandleer. Half december deden 21 cursisten examen
voor het Oranje Kruis en na twee spannende avonden was iedereen geslaagd. Op 7 februari was er een speciale avond
waarbij de nieuwe EHBO’ers hun diploma in ontvangst konden nemen.

Aantal incidenten is met 20% gestegen

Steeds drukker voor brandweer!

Volendamse avond met
zanger Jeff in de Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 23 februari trakteert danscafé de Praam in
de Zijdstraat haar bezoekers op een
Volendamse avond met een optreden van zanger Jeff en muziek ten
gehore gebracht door dj Marco. Het
feest begint om 22.00 uur en kaarten kosten 5 euro. Deze zijn vanaf
heden te koop bij de bar.
Marco is één van de vaste dj,s van
café Bolle Jan en bekend in het Amsterdamse feestcircuit Hij zal in de
praam het Hollandse lied promoten
samen met de Volendamse zanger
Jeff. Jeff, alias Jeffrey Oud en geboren op 24 juni 1973 te Hoorn, komt
uit een muzikale familie. Als drummer/zanger speelde hij vanaf zijn
15de tot zijn 19de in verschillende
bandjes. Toen Jeff in 1994 auditie
mocht doen als leadzanger bij een
bekende coverband Brooklyn, is het
daarna van drummen niet meer gekomen. In dat zelfde jaar wist hij de
finale van de Soundmixshow te bereiken met een nummer van de band
Toto. Van begin 1997 tot eind 2003

woonde en werkte Jeff op het vakantie-eiland Gran Canaria, alwaar
hij al zingend en biertappend het
roer van feestcafé ‘t plein en Shooters in handen had. Na terugkomst
in Nederland besloot hij doormiddel
van een unieke actie voor War Child,
(namelijk het wereld uur-record zingen verbreken) opnieuw een stevige voet in het Nederlandse muziekwereldje te zetten. Het resultaat was
buiten de veelvuldige media-aandacht, een Europees Record van
maarliefst 36 uur, een mooi bedrag
voor het goede doel, en een met 110
optredens gevulde agenda voor dat
jaar. Mede door zijn zeer uitgebreide repertoire (2250 nummers) weet
hij tijdens zijn live optredens er voor
iedereen weer een feest van te maken. Van Robbie Williams tot Jan
Smit, Jeff draait zijn hand er niet
voor om. Kom het zelf ervaren en
gezellig meefeesten tijdens de Hollandse avond in de Praam volgende
week zaterdag 23 februari. Vergeet
niet tijdig een kaartje te kopen!

Zingen tijdens kerkelijke vieringen

Cum Ecclesia zoekt sopranen
Kudelstaart - Het RK Dames- en
Herenkoor Cum Ecclesia uitgebreid
is met een aantal nieuwe leden.
Daar is het koor heel blij mee. Het
zingt veel lekkerder als de samenstelling van het koor goed is.
De tenoren zijn nu mooi op sterkte, bassen zijn er ook ruim voldoende, alten zijn er eveneens genoeg,
maar .de sopranen (de hoge stemmen) die zijn nu duidelijk in de minderheid.
In een koor moet men namelijk veel
meer sopranen hebben dan andere
stemmen. Lage stemmen ‘dragen’
veel meer, dus heb je daar naar verhouding minder van nodig. Daarom
is Cum Ecclesia op zoek naar dames
die sopraan kunnen zingen. Weet u

niet of u een sopraan bent of weet u
niet of u het leuk zult vinden? Bezoek dan vrijblijvend een repetitieavond op maandag van 20.00 tot
22.00 uur met een koffie/theepauze.
Irma Hogenboom is de dirigente en
zij kan zo vertellen welke stemsoort
u heeft. Het koor zingt twee à drie
maal per maand tijdens een viering
in de kerk, meestal op zondagmorgen om 10.30 uur. Meer weten over
Cum Ecclesia?
Neem dan contact op met Anneke v.d. Jagt, muziekbeheer, tel. 0648679475 of Garry Scholte, voorzitter, tel. 06-13409523.
De repetitieavonden zijn in de RKkerk St. Jan Geboorte aan de Kudelstaartseweg.

Puinbreker depot Hornweg
voor aanleg N201
Aalsmeer - Op dit moment wordt
een bouwweg aangelegd tussen
de Aalsmeerderweg en de Hoge
Dijk voor de realisatie van de nieuwe, hier ondertunnelde, N201. De
kruising van de bouwweg met de
Aalsmeerderweg is voorzien van tijdelijke verkeerslichten en hier gaan
puinwagens de weg oversteken
naar het depot tussen de Hornweg
en de Legmeerdijk. Zodra de bouwweg namelijk klaar is, gaat het puin
van de gesloopte woningen op het
tracé in Aalsmeer afgevoerd worden naar het puinbreker depot. Tussen maart en mei komt bij het depot een puinbreker te staan die de
steen- en andere resten zal ver-

malen tot puin. Het vermalen puin
gaat gebruikt worden als verharding
voor de weg. De puinbreker wordt
op afstand van de woningen aan
de Hornweg geplaatst, zodat ernstige geluidsoverlast wordt voorkomen. Mocht de aannemer zich niet
houden aan de wettelijke geluidsnormen kunnen mensen die overlast ondervinden contact opnemen
met het informatiecentrum aan de
Aalsmeerderweg 143, geopend op
maandag- en woensdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar via 06-51388980. Meer informatie over het N201+programma
en de deelprojecten zijn te vinden
op www.n201.info.

Aalsmeer - In 2007 zijn de brandweerkorpsen in de regio Amsterdam-Amstelland 15.725 keer uitgerukt om hulp te verlenen. In vergelijking met 2006 betekent dit een stijging van ruim twintig procent. Het
aantal keer dat de brandweer moest
optreden om slachtoffers uit hun
voertuig te bevrijden na een autoongeval is met ruim vijftig procent
gestegen. Kwamen brandweermensen in 2006 nog 185 keer in actie bij
verkeersongevallen, in 2007 steeg
dit tot 283.
Stijging branden
In 2007 moest 4104 keer worden
uitgerukt naar branden. Een stijging
van 6,74% ten opzichte van 2006.
Amsterdam kende de meeste branden in de regio, 3149 keer kwam de
brandweer in de hoofdstad in actie.
In de gemeente Haarlemmermeer

braken 452 branden uit, in Amstelveen 205, Diemen 100, Aalsmeer 72,
Ouder-Amstel 66 en de brandweer
in Uithoorn kwam in 60 maal in actie bij brand.
Hulpverlening
Dat de brandweer meer doet dan
blussen alleen, blijkt ook uit het aantal keer dat de brandweermedewerkers zijn ingezet bij dienstverleningen. In 2007 is de brandweer 6142
keer ingezet voor diverse hulpverleningen, zoals bij wateroverlast of
stormschade. Dit is een stijging van
ruim 21%.
Op de donderdag dat de storm over
Amsterdam-Amstelland raasde, verwerkte de alarmcentrale ruim tweehonderd meldingen in verband met
stormschade. Omdat de brandweer die dag alle hulp kon gebruiken, werden zelfs brandweerlieden

in opleiding die dag in de stad ingezet.
Hartstilstand
Sinds 2002 rukken brandweervoertuigen in Amsterdam ook uit
naar meldingen van hartfalen. Alle voertuigen zijn voorzien van een
Automatische Externe Defibrillator (AED). Een melding van hartfalen wordt aan zowel de ambulancedienst en de brandweer doorgegeven. Omdat de brandweer uitrukt
vanaf veel verschillende locaties, is
de brandweer gemiddeld een paar
minuten eerder dan de ambulancedienst bij een slachtoffer.
Ook in de cijfers over dit onderdeel
van het brandweervak is een stijging zichtbaar. In 2007 is de brandweer 365 keer uitgerukt om hulp te
verlenen bij hartfalen. In 2006 was
dit 279 keer.

Provincie start ambitieus
project Haarlemmermeer
Hoofddorp - De provincie NoordHolland is vandaag gestart met een
grootschalige kwaliteitsslag voor de
Westflank van de gemeente Haarlemmermeer. Bij dit ruimtelijke ordeningsproject werkt de provincie
samen met de gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap
van Rijnland en de ministeries van
VROM en LNV. Hiermee wordt de
Westflank – mede door de voorzieningen en infrastructuur – een ideale locatie om te wonen en te recreëren.
Gedeputeerde Ton Hooijmaijers
(Noord-Holland) en wethouder
Ruimtelijke ordening Michel Bezuijen (gemeente Haarlemmermeer)
openden voor deze officiële start het
ontwerpatelier Haarlemmermeer. De
openingshandeling vond plaats in
het Polderhuis in Hoofddorp.
Ton Hooijmaijers is blij met de samenwerking, ook met het Rijk: “Minister Verburg speelt een belangrijke rol bij de samenwerking met de
verschillende ministeries bij het Rijk.
Daarnaast is het mijn taak om op regionaal niveau de partijen op een lijn
te krijgen.” Volgens Hooijmaijers is

Agenda
De Meerse

Hoofddorp - Culturele agenda van
schouwburg De Mierse en theater
Het Oude Raadhuis in de week van
14 tot en met 24 februari. Kaartjes
voor alle voorstellingen zijn verkrijgbaar aan de kassa van De Meerse
op het Raadhuisplein 3, telefonisch
te bestellen via 023-5563707 of via
internet www.demeerse.com.
Donderdag 14 februari
NITS met Doing the dishes in
Schouwburg De Meerse. Aanvang:
20.15 uur.
Anuar met Ik ben... in Het Oude
Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur.
Vrijdag 15 februari
De Beenhouwerij met Toktok in
Schouwburg De Meerse. Aanvang:
20.15 uur.
Reijn en Goed met De Jongens van
Reijn en Goed in Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur.
Zaterdag 16 februari
Amanda Strydom met Briewe Uit
Die Suide in Schouwburg De Meer-

samenwerking, allereerst tussen de
overheden en daarna met de markt
de sleutel om in de periode 2010 2030 in de Westflank 10.000 woningen te realiseren. Deze woningdoelstelling moet behaald worden in een
gebied dat hoogwaardig wordt ingericht, waarbij 1.600 hectare groen
en de seizoensberging van ca. 400
ha voor duurzaam waterbeheer en
een hoogwaardige infrastructuur tot
stand wordt gebracht. “Onze opgave is om van de Westflank een gebied te maken waar wonen, natuur
en recreatie gecombineerd worden.
Het project heeft gevolgen voor de
gehele Westflank van de gemeente
Haarlemmermeer.
Dit is dus een ruimtelijke ordeningsproject met grote impact voor zowel de provincie Noord-Holland
als Zuid-Holland.” In het Polderhuis
gaan de samenwerkende partijen
de komende maanden met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers in discussie over
de concretisering van de gebiedsuitwerking. Michel Bezuijen vindt
het Polderhuis de ideale locatie voor
het maken van het ontwerp voor de

Westflank in Haarlemmermeer. “Op
deze historische plek in het hart van
Haarlemmermeer wordt vanaf nu
gewerkt aan de toekomst van onze
gemeente, met grote effecten voor
onze omgeving.”

se. Aanvang: 20.15 uur.
Reijn en Goed met De Jongens van
Reijn en Goed in Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur.
Zondag 17 februari
Frank Cools met Een beetje Annie in
Het Oude Raadhuis. Aanvang: 15.00
uur.
Film: The Bird Can’t Fly in Het Oude
Raadhuis. Aanvang: 20.00 uur.
Woensdag 20 februari
Soesja Citroen met Don’t Cry Baby
Tour in Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur.
Donderdag 21 februari
Van Houts en de Ket met Sterk,
Zwart en Zonder Suiker: The Best

Of in Schouwburg De Meerse. Aanvang: 20.15 uur.
Voorronde van het Amsterdams
Kleinkunst Festival (try-out) in Het
Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30
uur.
Vrijdag 22 februari
Laura Vlasblom met ROK in
Schouwburg De Meerse. Aanvang:
20.15 uur.
Zaterdag 23 februari
Murth Mossel met Status Aparte in
Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30
uur.
Zondag 24 februari
Film: Atonement in Het Oude Raadhuis. Om 15 en 20 u. V.a. 12 jaar.

Marathonkaarten
bij BV Oostend

13.30 uur. De sluiting is rond 21.00
uur. Deelname kost 12,50 euro per
persoon, maar dit bedrag is inclusief een buffet dat genuttigd word
tussen 18.00 en 19.00 uur. Aanmelden kan bij mevrouw A.v.d.Stroom,
telefoon 0297-324072 of mevrouw
G.v.Andel, tel. 0297-322588. Wacht
niet te lang met aanmelden, vol is
vol.

Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart
word er weer een kaartmarathon
gehouden bij buurtvereniging Oostend. De aanvang is 14.00 uur en de
zaal van buurthuis ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat is open vanaf

De discussie en consultatie in het
Polderhuis moet resulteren in een
Bestuursovereenkomst, waarin de
ruimtelijke, financiële en organisatorische uitgangspunten voor de gebiedsuitwerking bestuurlijk zijn vastgelegd. Een eerste stap op weg naar
deze Bestuursovereenkomst is het
ontwerpen van een Groen-BlauwRaamwerk, waarin de functies natuur, water, wonen en infrastructuur geïntegreerd in het gebied een
plek krijgen. Op 19 maart aanstaande worden de eerste ontwerpvarianten van het Groen-Blauw-Raamwerk gepresenteerd aan minister
Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. In dit raamwerk
staan de uitgangspunten geformuleerd om van Haarlemmermeer een
van de meest aantrekkelijke woongebieden van Nederland in de 21e
eeuw te maken.

Aalsmeer - Op donderdag 7 februari is tussen tien uur in de ochtend en acht uur ‘s avonds ingebroken in een woning in Tuin. Zowel de
voor- als de achterdeur is door de
daders vernield. Het gehele huis is
doorzocht. De dieven zijn er vandoor gegaan met sieraden. Dezelfde
dag is geprobeerd in nog twee andere woingen in de straat in te breken. Het bleef bij deze bij schade
aan de deuren. In de nabije straat
Kas zijn vier jongeren, met een donkere huidskleur en tussen de 16 en
17 jaar oud, gezien die niet in de
buurt thuis horen. Ze hebben aangebeld bij een woning in Kas, maar
de bewoner weigerde open te doen.
Getuigen hebben de jongens Arabisch horen praten. Mogelijk zijn de
inbraak en vernielingen gepleegd
door dit groepje. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht de politie te
bellen via 0900-8844.

Teveel alcohol!
Aalsmeer - Op dinsdag 5 februari om half acht in de avond is een
56-jarige Uithoornaar betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Op
de Legmeerdijk is de bestuurder tot
stoppen gemaand. De man bleek
2,1 promille alcohol in zijn bloed te
hebben. De Uithoornaar heeft zijn
rijbewijs in moeten leveren.

Winkeldief in
kraag gevat
Aalsmeer - Op woensdag 6 februari om zes uur in de avond is een
winkeldief op heterdaad betrapt in
een winkel in de Ophelialaan. De
42-jarige winkeldief heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en moest
daarom direct een boete van 115
euro betalen.

Speelavond bij
Oude Spoorbaan

Aalsmeer - Op donderdag 21 februari houdt buurtvereniging De
Oude Spoorbaan voor liefhebbers
een speelavond. Klaverjassen staat
op het programma en vanaf 19.30
uur worden voor dit spel de kaarten geschud in gebouw ’t Anker
aan de Oosteinderweg 273a. Iedereen is welkom. Het klaverjassen op
7 februari is gewonnen door Franny
den Haan met 7628 punten. Plaats
twee was voor Sjaan Bon met 6715
punten en op plek drie is Ria van de
Laan geëindigd met 6415 punten.

Bedankje van
hoofdcollecte
Kudelstaart - De Hoofdcollecte van
Nederland vond dit jaar plaats in de
week van 28 januari tot en met 4
februari. Ook in Kudelstaart gingen de collectanten op pad met de
collectebus en zij zijn heel blij met
de opbrengst van 1801,16 euro. De
collectanten willen graag iedereen
hartelijk danken voor hun bijdrage.
Geen collectant aan de deur gehad,
uw gift is nog altijd welkom op giro
950 t.n.v. Hoofdcollecte van Nederland, Den Haag. Wilt u/jij ook meehelpen bij deze gezamenlijke collecte van de Hersenstichting Nederland en het Fonds Psychische
Gezondheid? Bel dan met Ida Ruesink, coördinator in Kudelstaart, tel:
0297-322224.
Meer info: www.hoofdcollecte.nl.

Meezingen
Levenslied bij de
damesvereniging
Kudelstaart - Op maandag 18 februari komen de vrienden van het
levenslied zingen bij de Damesvereniging Kudelstaart. Van in een rijtuigje tot de wandelclub, alle bekende liedjes van vroeger, zullen in het
Dorpshuis de revue passeren. Dat
wordt meezingen en genieten. De
aanvang is 20.00 uur en er zijn geen
kosten aan verbonden. Het bestuur
hoopt veel leden te mogen begroeten en op een gezellige avond.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 februari
AALSMEER
Overbos 1-Aalsmeer 1
Swift 3-Aalsmeer 2
Aalsmeer 3-DVVA 6
Vlug en Vaardig 5-Aalsmeer 4
Aalsmeer 5-Ouderkerk 4
Aalsmeer 6-WV-HEDW 17
Aalsmeer Vet.1-THB Vet. 2

14.30 u.
13.00 u.
14.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-Vlug en Vaardig A1
Huizen B2-Aalsmeer B1
Hoofddorp B7-Aalsmeer B2
Aalsmeer C1-HBC C1
Vogelenzang C2-Aalsmeer C2

11.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
12.00 u.
14.00 u.

Pupillen
Hoofddorp D3-Aalsmeer D1
Aalsmeer D20AGB D1
Kadoelen D3-Aalsmeer D3
Aalsmeer E1-Arsenal E1
Aalsmeer E2-SDZ E2
Tos Actief E4-Aalsmeer E3
Aalsmeer E4-Pancratius E14
Aalsmeer E5-Bijlmer E1
NFC/Brommer F1-Aalsmeer F1
Aalsmeer F2-RKAV F2
Buitenveldert F10-Aalsmeer F3
Aalsmeer F4-Alkmania F6

13.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-Hoofddorp 2
Sp.Maroc Vet.1-RKAV Vet.1
Muiderberg Vet.1-RKAV Vet. 2

14.00 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
VVC C1-RKAV C1
Concordia C2-RKAV C2

14.30 u.
13.00 u.

Pupillen
RKDES D1-RKAV D1
RKAV D2-Swift D4
RKAV D3-RKDES D3
Turkiyemsport E1-RKAV E1
RKAV E2-Roda’23 E 10
NFC/Brommer E2-RKAV E3
RKAV E4-TABA E5
RKAV E5-Roda’23 E13
RKAV E6-SDZ E8
RKAVIC F1-RKAV F1
Aalsmeer F2-RKAV F2
Bl.Wit A’dam F5-RKAV F3
Ouderkerk F6-RKAV F4
Buitenveldert F7-RKAV F5
RKAV F6-Amstelland F5
Meisjes
RKAV MC1-Zwanenburg MC1
RKAV MD1-Concordia MD1
RKAV ME2-Arsenal ME1
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-RKAV D1
Swift D3-RKDES D2
RKAV D3-RKDES D3
RKDES E2-TABA E2
RKDES E3-Buitenveldert ME1
RKDES E4-Legmeervogels E 10
RKDES E5-Geuzen/Mid.meer E4
VVA/Spartaan F2-RKDES F1
RKDES F2-Legm.vogels F6
Zwanenburg F4-RKDES F3
RKDES F4-Vlug en Vaardig F2

11.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
11.30 u.
10.15 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
12.00 u.
9.00 u.

11.30 u.
10.00 u.
10.00 u.

11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.
11.15 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
9.00 u.

De Germaan F2-RKDES F5
RKDES F6-RKDES F7
KDO F6-RKDES F8
RKDES F9-MMO F2

9.30 u.
11.15 u.
10.30 u.
10.00 u.

Dames en meisjes
KDO DA1-RKDES DA1
Ouderkerk DA1-RKDES DA2
SCW MA1-RKDES MA1
RKDES MB1-DSS MB1
RKDES MC1-PSCK MC1
RKDES MD1-Pancratius MD1
Nw. Sloten ME1-RKDES ME1

14.30 u.
15.00 u.
10.30 u.
13.30 u.
10.00 u.
13.00 u.
12.00 u.

S.C.W.
Altuis 1-SCW 1
Desto 2-SCW 2
SCW 3-Hillegom 2
Geuzen/Mid.meer 4-SCW 4
SCW Vet.1-HYS Vet.1
SCW Vet.2-Tos Actief Vet.2
SCW Vet.3-SIZO Vet.3

14.30 u.
12.00 u.
12.30 u.
15.00 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
AMVJ A1-SCW A1
Terrasvogels B1-SCW B1
SCW C1-Hoofddorp C2
Vlug en Vaardig C2-SCW C2

11.30 u.
11.00 u.
11.30 u.
11.00 u.

Pupillen
Pancratius D6-SCW D1
Swift D5-SCW D2
Kon.HFC E4-SCW E1
Nw.Sloten E6-SCW E2
SCW E3-KDO E4
SCW F2-KDO F2
Hoofddorp F4-SCW F1
AMVJ F2-SCW F3
SCW F4-Alkmania F6
Alphen F5-SCW F5

13.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
9.00 u.

Meisjes
SCW MA1-RKDES MA1
10.30 u.
Overbos MC1-SCW MC1
11.30 u.
Geuzen/Mid.meer ME1-SCW ME1 9.00 u.
SCW MF1-DSOC MF1
9.00 u.

Zondag 17 februari
R.K.A.V.
Pancratius 3-RKAV 2
Pancratius 4-RKAV 3
RKAV 4-Abcoude 5
RKAV 5-Arsenal 6
RKAV 6-Bloemendaal 9
Ouderkerk 3-RKAV 7

11.30 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
11.30 u.
14.00 u.

Junioren
Pancratius A4-RKAV A2
RKAV B2-Legmeervoggels B3

14.00 u.
11.30 u.

Dames
RKAV DA1-DSS DA1

14.00 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 3-Amsvorde 2
RKDES 4-Zwanenburg 3
RKDES 5-Chabab 3
KDO 5-RKDES 6
RKDES 7-ABN/AMRO 7
Velsen 9-RKDES 8

14.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.30 u.

Junioren
Legmeervogels B2-RKDES B1
Waterwijk B4-RKDES B2
Nw.Sloten B2-RKDES B3

10.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

Nieuws van de Talentenopleiding

FIQAS C1 verliest met 106-26...
Aalsmeer - De jongens C1 van
handbalbalvereniging
FIQAS
Aalsmeer hebben zaterdag 9 februari met 106-26 verloren van Celeritu uit Groningen. Wat? 106-26? In
Groningen? Ja, want het was een
basketbalwedstrijd! De Aalsmeerse
C1-spelers doen mee aan de talentenopleiding van hun club. Zij trainen iedere dag en doen daar de
helft van de week geen handbal
maar allerlei verschillende sporten.
Zoals tafeltennis, zwemmen, dansen, karate en basketbal. Dat zorgt
ervoor dat ze leren goed te bewegen en complete atleten worden. En
ook dat het vele trainen gemakkelijk
vol te houden is. De afgelopen periode hebben de jongens gebasketbald en ter afsluiting zijn de handballers zaterdag naar Groningen geweest. Daar hebben ze eerst tegen
een basketbal-topploeg een basketbalwedstrijd gespeeld. Bewust is
gekozen voor een topploeg, omdat
het leuk en leerzaam is om leeftijdsgenootjes te ontmoeten die ook in
opleiding zijn voor de eredivisie en
dromen van de topsport. In het veldspel deden de handballers niet veel
onder voor de basketballers; wel
maakten ze veel te veel overtredingen (bij basketbal mag je je tegenstander niet eens aanraken en dat
zijn de handballers natuurlijk niet
gewend). Maar het afronden was
moeilijk voor de handballers, bijvoorbeeld omdat ze niet goed doorhadden hoe de bal terugkaatst via

de plaat achter de basket. Bij de tegenpartij liepen zelfs al jongens die
kunnen ‘dunken’, terwijl dat bij die
leeftijd (gemiddeld 11 jaar) eigenlijk nog niet voorkomt. Het team van
Celeritu is dan ook hard op weg om
kampioen te worden van het noorden van Nederland en zo een plek te
veroveren op het Nederlands kampioenschap. En ‘slachtte’ de handballers natuurlijk af. Maar die hadden de tijd van hun leven, zeker als
het lukte om in een aanval de basketballers af te troeven, en ze wilden
zelfs niet stoppen toen het eindsignaal al geklonken had. Vervolgens
gingen de handballers en basketballers samen eten in Martiniplaza, waar die avond een eredivisiewedstrijd tussen de Capitols en Den
Helder plaatsvond waar ze samen
naar gingen kijken. En dat was de
reden waarom de handballers Groningen hadden uitgekozen. Een heel
eind rijden vanuit Aalsmeer, maar in
Martiniplaza is een sfeer die je nergens anders in Nederland bij basketbal vindt. Duizenden mensen op
de tribune, discolichten, muziek,
danseressen, spelletjes in de rust,
een mascotte die de boel opjut etc.
Uniek om die belevenis een keertje
mee te maken! De jongens genoten
van de sfeer. Binnenkort komen de
Groningse basketballers een keer
handballen in Aalsmeer en een oefenwedstrijd basketbal spelen in de
buurt van Aalsmeer. Wie weet wordt
de uitwisseling een jaarlijks traditie!

Voetbalwedstrijd tegen Waterwijk

VV Aalsmeer verrast zichzelf

Van links naar rechts Remco van de Vegt, Mimoun Haouli en Nick van der
Linde.

Poel’s Eye in dorpshuis Kudelstaart

Topdarts van Nick van der
Linde en Mimoun
Kudelstaart - De afgelopen speelavond van de Poel’s Eye was tegelijkertijd met de Nederlandse Darts
kampioenschappen. De Dutch Open
duurde van donderdag tot en met
zondag. Dit jaarlijks dartsfestival
telde weer duizenden deelnemers.
Ook darters uit Kudelstaart en omgeving togen richting Veldhoven. De
organisatie van de Poel’s Eye rekende afgelopen vrijdag dan ook op een
rustige avond in het Dorpshuis. Dit
bleek een misrekening, er werd in
allerijl drie extra dartsborden neergezet. Er waren in totaal 78 deelnemers. Bij de heren was een ideale situatie.
Er waren 64 deelnemers, waardoor
er keurig zestien poules van vier
deelnemers konden worden gevormd. In het daaropvolgend knock
out schema gingen tweeëndertig
deelnemers naar zowel de winnaar
als belofte ronde. Opvallend was dat
de finalisten in beide rondes elkaar
twee keer troffen. Mimoun Haouli en Edward Steggerda stonden bij
elkaar in de poule waar zij als eerste
en tweede eindigden. Later zouden
zij elkaar in de finale dus weer treffen. Arnold Sluijs en Remco van de
Vegt startten de speelavond slechter. Zij werden door Nick Dekker en
Ron Heuseveldt verdrongen naar de
derde en vierde plaats. Deze prestatie van Nick en Ron kreeg later op
de avond extra glans. Via een knappe reeks overwinningen kwamen
Arnold en Remco namelijk alsnog in
de finale van de belofteronde. Remco wist zich in deze finale te revancheren voor de verliespartij tegen
Arnold eerder op de avond. Hiermee
bewees debutant Remco inderdaad
een belofte voor de toekomst te
zijn. Nick Dekker en Ron Heusveldt
mochten de avond vervolgen in de
winnaarronde. Ron won de eerste
ronde knap van Andre Keijzer. Hierna moest Ron tegen de kampioen
van vorig jaar, en de winnaar van de
vorige speelavond, Rene Kruit. Dit
bleek een brug te ver. Nick was nog
beter op dreef. Hij won van achtereenvolgens Pascal Kuilboer en John
Koster. In de kwartfinale trof Nick
Top Tien speler Mimoun Haouli. Hier
werd uiteindelijk de sterke overwinning reeks van Nick doorbroken.
Hoogste uitgooi
Er was nog een opvallende Nick.
Nick van der Linde, winnaar van de

eerste speelavond van dit seizoen.
Deze avond was hij voor de tweede
keer aanwezig. Met prima spel liet
hij zijn aanwezigheid gelden. Niet
alleen bereikte hij de halve finale,
ook had hij de hoogste uitgooi van
de avond.
Het werd een finish die zelfs in Veldhoven niet werd overtroffen, want
het was de hoogst mogelijke finish;
170! Triple 20, Triple 20 en midden
in de dubbele BULL, de perfecte finish. In de eerste vijf seizoenen van
de Poel’s Eye werd dit huzaren stukje drie keer vertoond, in het huidige,
zesde, seizoen was het alweer de
derde 170 finish van het seizoen.
Nick van der Linde verdiende hiermee niet alleen eeuwige roem,
maar ook een fles heerlijk Scone
bier. Nick won in de kwartfinale van
Asam Mian, één van de darters met
een 170-er op zijn naam, maar verloor in een prachtige partij in de halve finale van Edward Steggerda. Edward won in de ronde daarvoor ook
al van René Kruit.
John Buis versloeg in de kwartfinale Ben Blokhuizen. Een prima prestatie, want ‘Big’ Ben verliest bij de
Poel’s Eye hoogst zelden.
Mimoun verliest ook weinig, maar
toch had hij tot deze avond de finale van de winnaarronde nog niet
gehaald. Nu bereikte hij via John
dan eindelijk de finale. Edward won
vorig seizoen twee speelavonden
op rij, maar moest nu de eer aan
Mimoun laten.
Vier 180-ers
Er werden weer vier ‘nieuwe’ 180ers gegooid. Genoteerd werden de
namen van de heren Gerben Idzenga, Marcel van de Meer en Pascal
Kuilboer.
Dame Dini Kralendonk completeerde het kwartet. Dini bereikte bij
haar debuut tegelijk de finale. Jolanda Heysteeg voorkwam echter de
perfecte binnenkomer. In het verslag van volgende week meer aandacht voor de dames en de ronde
der beloftes bij de heren. De finalisten van de avond gingen naar huis
met prachtige rozen van Kwekerij ’t
Kruispunt.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag, 22 februari. Inschrijving sluit om 19.45 uur. U bent
van harte welkom.
Voor meer informatie zie www.poelseye.nl

Eredivisie handbal

FIQAS simpel langs V&L
Aalsmeer - De heren van FIQAS
Aalsmeer hadden het afgelopen
zaterdag bij Flexpoint/V&L in Geleen niet al te moeilijk: de mannen
van de nummer tien van de ranglijst
hadden weinig in de melk te brokkelen, want de Aalsmeerders namen
meteen het initiatief én de leiding in
de wedstrijd: via 4-1 kon V&L nog
even aanhaken tot 6-4, maar vervolgens liep FIQAS Aalsmeer in razend tempo uit naar 10-4 en even
later zelfs15-5, met tien doenlpunten van de gebroeders Boomhouwer. Trainer/coach Alex Curescu
kon toen al een aantal vaste krachten wat rust gunnen. Zodoende kon
V&L voor rust nog terugkomen naar
11-18. Na de pauze kregen voornamelijk de Aalsmeerse reserves
veel speeltijd en zo kon de gehele

eerste keus vanaf de bank toezien
hoe de klus zonder problemen werd
geklaard. De eerste vijftien minuten ging dat nog wel een even wat
moeizaam, want V&L kon terugkomen tot 26-20. Maar verder liet FIQAS Aalsmeer de Limburgers niet
komen. Binnen vier minuten werd
dat rechtgezet: het werd 31-20 en
de wedstrijd was gelopen. Uiteindelijk werd het een ruime 36-25 overwinning voor de Aalsmeerders. Komende week wacht de mannen van
FIQAS Aalsmeer een zwaar programma met wedstrijden tegen
Kras/Volendam op donderdag 14 februari om 19.30 uur en Sittardia op
zaterdag 16 februari om 20.30 uur,
beide wedstrijden worden thuis gespeeld in sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg.

Cursus Zelfverdediging
voor meiden in de N201
Aalsmeer - Mark van Dieren en
Laurien Vos van React Advies en
Training gaan weer, in samenwerking met jongerencentrum de N201
in Aalsmeer, een cursus zelfverdediging voor meiden geven.
De cursus bestaat uit zes avonden waarin verschillende technieken worden geleerd om jezelf verdedigen tegen mensen die je lastig
vallen. De cursus start op 5 maart.

Inschrijven kan door een e-mail te
sturen naar info@n201.nl. De cursus wordt gegeven op woensdag
van 19.00 tot 20.30 uur en er wordt
uiteraard rekening gehouden met
feestdagen en vakanties.
De kosten van de cursus bedragen 27,50 euro. Voor meer informatie over het cursusaanbod van React? Kijk dan op www.agressiehantering.com.

Aalsmeer - Het verschil met de
laatste slechte wedstrijden van
Aalsmeer lag zaterdag 9 februari jl. aan het collectief. Veel inzet en
voor elkaar extra meters opbrengen maken namelijk in deze klasse
het verschil tussen winnen of verliezen. Op een fantastisch kunstgrasveld - wat vooraf niet bekend
was - gaf de snelheid van de bal
in het begin enige problemen en
was aanpassing nodig. Later bleek
dat Aalsmeer toch de ploeg was die
op dit veld het beste uit de voeten
kwam. Op zo een kunstgrasveld zou
elke Aalsmeerse vereniging moeten
kunnen voetballen. Trainer Edwin
van Maas had een totaal verrassend
elftal uit de hoge hoed getoverd met
Karel Koolhaal en Jordy v.d. Sluis
op de rechter en op de linker backplaats. Dion Bogaard was voorstopper. Terug van weggeweest Arno
Maarse speelde linksbuiten en het
jonge talent Stefan van der Dussen
op het middenveld. Tenslotte Milton
Cooman als diepe spits. Aalsmeer
begon weifelend en door balverlies
op het middenveld stond ineens Boreulo vrij voor doelman Ray Smidt.
Met een schuiver in de verste hoek
tekende hij in de achtste minuut de
1–0 op het bord. Door een blessure werd John Keur vervangen door
Timo Rijsterborgh die naarmate de
wedstrijd vorderde een belangrijke
schakel bleek in de as. De combinaties werden van achteruit opgebouwd en op dit veld komt dan elke
bal goed aan. Aalsmeer ontsnapte
in de 22e minuut aan een 2–0 achterstand. toen Tom v.d. Leek oog in
oog kwam te staan met Ray Smidt.
De reactie van de doelman op de
lijn was klasse. Aalsmeer werd beter
en dicteerde het spel. De wedstrijd
leek een andere wending te nemen
toen Arno Maarse vanaf links een
goede voorzet afleverde. De kopbal
van Robert Tates werd door doelman Jansen overgetikt. Aalsmeer
kreeg loon naar werken in de 30e
minuut toen Karel Koolhaas vanaf twintig meter een vrije trap onhoudbaar inknalde, 1–1. Aalsmeer
kreeg enkele kleine kansen, maar
kon het net niet vinden. Milton Cooman kreeg in de 44e minuut nog
de beste kans toen hij vrij voor de
keeper de hoek kon uitzoeken. Hij
miste. Aalsmeer startte de tweede

helft voortvarend en kreeg via Stefan v.d. Dussen en Pascal van Berkum enkele goede kansen. De Waterwijk goalie bleef echter nog de
baas. Aalsmeer bleef pressen, maar
meer dan een overwicht kreeg men
niet. Het venijn zat in de laatste tien
minuten van de wedstrijd, toen de
beide elftallen probeerde de winst
binnen te halen. Eerst was het Milton Cooman die in de 81e minuut
een vrije trap rakelings overknalde.
Toen was het Rolf Maarssen die in
de 83e minuut een vrije trap langs
de muur knalde. Zijn schot werd
van de lijn gehaald. In de 85e minuut vervangt Pieter v.d. Dussen de
licht geblesseerde Rolf Maarssen. In
de 86e minuut ontsnapte Aalsmeer
aan een nederlaag toen Stefan van
Schaik vrij voor Ray Smidt opdook,
maar zijn reactie was formidabel. In
dezelfde minuut schoot Robert Tates uit een vrije trap net naast. Ook
Ray Smidt moet al zijn talent tonen om zijn doel schoon te houden.
Aalsmeer kreeg toch loon naar werken toen Arno Maarse in de 88e minuut uit een voorzet van Pascal van
Berkum de 1–2 inschoot. Stefan v.d.
Dussen kreeg nog een publiekswissel in de 89e minuut toen hij werd
vervangen door Tom v.d. Wilt. Eindstand: 1-2 voor VVA. Zaterdag aanstaande speelt Aalsmeer uit tegen
het altijd lastige Overbos. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Atletiek masters

Titel voor
Erik Witpeerd
Aalsmeer - Tijdens het NK indoor
voor Masters in Sittard, georganiseerd door AV Unitas op zondag 10
februari, is Erik Witpeerd in de categorie masters m35 Nederlands kampioen geworden met hoogspringen.
Erik sprong 1.75 meter hoog in een
goed bezette wedstrijd.
Hij verbeterde hiermee zijn eigen indoor clubrecord met 5 centimeter
en evenaarde het clubrecord bij de
heren.

Voetbalwedstrijd tegen Concordia

Voordeel voor Aalsmeer B2
Aalsmeer - Een prachtige dag om
te voetballen was het zaterdag jl!
Zonnetje, weinig wind, geweldig. De
B2 van Aalsmeer moest het opnemen tegen Corcordia B4. Er moest
gespeeld worden zonder Alfred, geblesseerd, en Kelvin, ziek. Aalsmeer
mocht de wedstrijd beginnen met
de aftrap. Joey, de keeper, weet dat
hij de bal vanuit de 16 meter moet
wegschieten, maar regelmatig pakt
hij een extra metertje om de bal nog
verder te kunnen schieten. Het ontging de scheidsrechter niet in de
tweede minuut en gaf een directe vrije trap wegens hands van de
keeper. Flauw natuurlijk, maar wel
terecht. Gelukkig kwam er uit deze vrije trap geen gevaar. Aalsmeer
heeft de touwtjes in handen. Het
voetbalt goed samen. Jeffrey geeft
een mooie pass op Mickey die de
bal keurig in de touwen legt. 0-1
Voor Aalsmeer. Concordia heeft een
gevaarlijk spitsen duo. Een lange bal
naar de rechtsvoor, die om één mannetje ‘pingelt’ en vervolgens de bal
schiet naar de spits of de links buiten. Zo gaan veel aanvallen en zijn
dreigend voor de Aalsmeerse verdediging. Concordia weet in de tiende
minuut gelijk te maken, 1-1. Maar
in de dertiende minuut weet Mickey met Kelly een goede een-twee
te maken, zodat Aalsmeer weer op
voorsprong komen.
Daarna blijft het een aardig gelijkwaardig spel. Door wat slap verdedigend werk van de B2 weet Concordia weer op gelijke hoogte te komen, 2-2. Twee maal achter elkaar
krijgt de B2 een vrije trap. De eerste, genomen door Nico, belandde
op of net over de lijn, de grens- en
de scheidsrechter stonden hiervoor
te ver weg, dus geen punt. De volgende vrije trap had wel resultaat.
Nico schiet de bal loep zuiver in de
voeten van Jeffrey, die er op een
prachtige manier 2-3 voor Aalsmeer
van maakt! Maar de eerste helft
duurt lang. Telkens speelt Concordia
op de lange bal. En opnieuw weten
ze een kans te verzilveren en komen
voor rust op 3-3. De tweede helft is
anders. Dan wordt het middenveld
gewisseld. Kelly gaat naast Nico
achterin en Demy schuift door naar
het middenveld. Er komt wat rust in
het spel. Zou het praatje in de rust
geholpen hebben? In de tiende minuut weet gastspeler Jasper de bal
vanuit een kluts prachtig in de goal
te schieten. Aalsmeer staat met 34 voor. In de vijftiende minuut zijn
het weer Jeffrey en Mickey die samen een goede aanval opzetten.
Mickey scoort zijn tweede goal in
deze wedstrijd, 3-5. In de 23ste minuut ontstaat er een botsing tussen
keeper en verdediger, waarbij Jeffrey de botsing ontloopt en zo de

bal netjes in de goal schiet, 3-6. Demy wordt nog vijf minuten voor tijd
met een gele kaart van het veld gestuurd wegens commentaar op de
leiding. Uiteindelijk valt het laatste
doelpunt aan de zijde van Concordia. De uitslag is 4-6 in het voordeel
van VVAalsmeer.

Hollander wint
bij ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdag in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat is 6 februari gewonnen door de heer Hollander met
5492 punten. Op de tweede plaats is
de heer R. Buskermolen geëindigd
met 5296 punten. Ook de plaatsen
drie en vier worden bezet door heren, namelijk Fokker en C. Verhaar
met resp. 5274 en 5139 punten. Bij
het pandoeren behaalde de heer
T. Verlaan de hoogste eer met 720
punten. Plaats twee was voor mevrouw D. Wittebol en plaats drie en
vier voor de heren K. van de Meer
en W. Buskermolen.

Speelavond Ons
Aller Belang
Aalsmeer - De volgende speelavond van buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg is op dinsdag
19 februari in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en gestart wordt om
20.00 uur. Klaverjassen en pandoeren staan op het programma. Iedere
kaartliefhebber is welkom.

Wim wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Wim Pet
met 5089 punten, gevolgd door Jan
Weij met 5031 punten. Derde werd
Ab van der Laarse met 4970 punten
en vierde was Jaap Weij met 4926
punten. Bij het jokeren werd Bets
Teunen winnares met 78 punten op
de tweede plaats eindigde Henny de
Wit met 91 punten.
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Tafeltenniscompetitie

Trampolinespringen, klassen C, D en E

Goede week Bloemenlust
Aalsmeer - Op de ranglijst stond
Bloemenlust 1 slechts twee punten voor op tegenstander Bloemenkwartier 2, dus de confrontatie in
Amsterdam was belangrijk. De openingswedstrijd was meteen spannend, maar werd helaas verloren
door Johan Berk (12-10, 13-11, 911, 11-5). Bart Spaargaren versloeg
zijn eerste tegenstander met ruime
cijfers en ook Ed Couwenberg noteerde een overwinning, zij het met
iets meer moeite. Bloemenkwartier kwam weer gelijk (2-2) door het
dubbelspel te winnen van Bart en
Ed. Johan wist vervolgens wel zijn
tweede partij in zijn voordeel te beslissen en in drie korte games vergrootte Ed de voorsprong naar 2-4.
Bart kwam in zijn tweede partij niet
in zijn spel en moest een nederlaag
incasseren, maar met prima winstpartijen van achtereenvolgens Ed
(waarmee hij deze avond ongeslagen bleef), Johan en Bart liep Bloemenlust 1 verder uit naar een 3-7
overwinning.
Winst en verlies
Bloemenlust 2 doet het heel goed in
de zesde klasse. Thuis tegen Patrios
2 werd een uitstekende 8-2 overwinning geboekt. Wellicht ietwat geflatteerd gezien diverse gamestanden,
maar daarentegen gingen de twee
door Tineke Nap verloren partijen
ook in de maximale vijf games. Ton
de Hollander en Wim van de Aardweg bleven knap ongeslagen en
schreven samen ook het dubbelspel
op hun naam. Het hoog geklasseerde Bloemenlust 3 leed een gevoelig en onverwacht 6-4 verlies tegen

hekkensluiter AMVJ 3. Zjimmy Kusztykiewicz wist wel al zijn drie partijen in winst om te zetten en samen
met Mees van den Broeck werd
ook een overwinning geboekt in het
dubbelspel. Helaas bleef het daarbij,
omdat zowel Mees als Irene Gerritsma in hun enkelspelen niet tot winst
konden komen.
Punten cadeau
De eerste overwinning voor Bloemenlust 4 in dit seizoen kwam tot
stand tegen Patrios 6, maar het hielp
wel dat Patrios maar met twee spelers aantrad en daarmee drie punten cadeau gaf. Omdat Rob Faber
en Hans Webbers ook hun eerste
partijen wisten te winnen (zij het
moeizaam) was ten minste een gelijkspel al bereikt. Het leek er in het
vervolg van de wedstrijden ook sterk
op, dat het zover zou komen. Tilly
Faber kwam niet tot winst en daarna ging ook het dubbel Rob/Hans in
vijf games ten onder, nadat een paar
duidelijke winstkansen niet waren
benut. Tilly speelde in haar tweede
partij wat ze kon, maar had geen
antwoord op de tactiek van haar tegenstander.
Hans leed daarna ook een minimale nederlaag in zijn laatste wedstrijd,
want na vier spannende games verloor hij de beslissende vijfde game
met 12-10. De uiteindelijke 6-4
overwinning kwam pas in de laatste wedstrijd van Rob tot stand. Hij
won weliswaar in drie games, maar
had geluk dat zijn tegenstander in
de beide laatste games op cruciale
momenten in de fout ging met serveren.

Voetbalcompetitie

RKAV passeert Abcoude!
Aalsmeer - RKAV wast Abcoude
de oren, zo zou je kunnen beginnen. Maar de werkelijkheid is anders. De eerste helft was er één van
afwachten, men durfde niet of men
kon niet. Eén man speelde zich in
de kijker en dat was Arjan Levarht,
die na een paar minuten RKAV van
een achterstand behoedde om met
een katachtige sprong de inzet van
Jarno Stolker van Abcoude uit zijn
doel wist te ranselen. Dit had voor
RKAV een teken moeten zijn om
alert te zijn.
De wedstrijd was er een met voor
beide ploegen af en toe een kansje, maar veel stelde dat allemaal niet
voor. De kleinste man van het veld,
Marco Rijbroek, zou in deze wedstrijd uitgroeien tot een van de betere spelers. Met onder andere Richard de Vries en Edwin van Maris. Voor de rust gebeurde er eigenlijk maar weinig, het talrijke publiek,
vooral de zeer trouwe aanhang,
vermaakte zich eigenlijk meer met
het mooie weer dan met het matige spel van beide teams. Alexander
Goes probeerde het nog wel maar
zijn inzet belandde op de lat. Na 30
minuten in de tweede helft was er
eindelijk wat beroering op het veld.
Eric Jansen stond aan de basis van

dit gebeuren, een perfecte pass op
Edwin van Maris die op zijn beurt de
doelman van Abcoude, Jeffrey Ymker, kansloos liet, 1-0, en de ontlading was daar. Echter de grensrechter van de bezoekers had buitenspel
geconstateerd en zijn vlag bleef omhoog. Hij had gezien dat Richard de
Vries buitenspel stond, maar de laatste deed niet mee aan het spel. Abcoude moest nu wel komen, maar
dat nam consequenties met zich
mee. En hier heeft RKAV dankbaar
gebruik van gemaakt. In de 38ste
minuut was het Fabian Waayman
die Richarde de Vries wist te vinden.
De doelman van Abcoude zag het
gevaar en kwam zijn doel uit, maar
daar had de Vries opgewacht en
met een geweldig mooi schot verdween de bal in het vijandelijk doel,
2-0. Het was nog niet over voor de
bezoekers, uit een hoekschop was
het Fabian Waayman die doelman
Jeffrey Ymker opzij zette, 3-0. En
toen was het over en uit. Abcoude
was vast blij zijn dat het hierbij was
gebleven, want RKAV heeft diverse
kansen niet benut! Komende zondag speelt RKAV bij ZSGO vriendschappelijk om 14.00 uur.
Theo Nagtegaal.

Atletiek:

Kim vooraan bij indoorwedstrijden AV Aalsmeer
Aalsmeer - Bij indoorwedstrijden afgelopen weekeinden in Amsterdam en Apeldoorn zijn enkele goede prestaties geleverd door
AV Aalsmeer pupil Kim Okkerse. In
Amsterdam, op zaterdag 2 februari
kwam Kim bij de indoormeerkamp
tot een mooie vierde plaats, waarbij
ze vooral opviel op de vijftig meter
sprint. Kim liep op dit nummer een
persoonlijk record met 8.2 seconde.
Ook haar hoogspringen met 1.05
meter en haar kogelstoten met 5.26
meter waren zeker niet slecht. Een
week later was Kim actief bij indoorwedstrijden in Apeldoorn en ook dit
keer behaalde zij een toptien klassering. Ze scoorde een persoonlijk
record bij het kogelstoten, te weten 6.09 meter. Bij het hoogspringen kwam ze tot 1.00 meter en de
40 meter sprint ging in 7.00 seconde.
Al met al goed voor een keurige zevende plaats.
Winst voor eva bij duinrellcross
Bij de Duinrellcross, gehouden op
zondag 3 februari, is er een prachtige overwinning behaald door AVA
juniore Eva van Ee.
Eva liep deze cross over 2.400 meter in een zeer snelle tijd van 9.37
minuten. De overwinning is des te
opmerkelijker daar zij alle oudere
junioren, tot en met de A-junioren,
achter zich wist te houden. Voor de
goede orde, Eva is nog slechts D-juniore!
Podiumplaats voor Jordi
Afgelopen zondag werd in Schoorl
het Nederlands kampioenschap
10 kilometer gehouden met vele Nederlandse toppers van naam
en faam. In het bijprogramma, en

Podiumplaatsen Omnia-springers
na eerste plaatsingswedstrijd

jeugdloop over vijf kilometer was
er deelname van AVA B-junior Jordi
Baars. Op en zeer heuvelachtig parcours in de Schoorlse duinen wist
Jordi een mooi tweede plaats te behalen bij de jongens tot en met 16
jaar. Ondanks het zware parcours
wist hij zijn persoonlijk record toch
ruimschoots te verbeteren tot 16.36
minuten.

Lineke wint bij
Sjoelclub
Rijsenhout - Uitslagen Sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 7 februari.
Hoofdklasse:		
Lineke van Brakel
1933
Jan Joore
1922
Jan Willem Vermeer
1890
Klasse A:		
Bertus Baas
1734
Alie van Tol
1703
Riet Schijf
1702
Klasse B:		
Wil Schimmel
1635
Annelies Ravensbergen
1610
Annie v/t Zelfde
1587
Klasse C:		
Wim v/d Geest
1614
Astrid Overbeek
1603
Plonie Verdel
1553
Klasse D:		
Thomas van Brakel
1611
Anja Koster
1492
Rita Meijer
1468
De volgende sjoelavond is op donderdag 21 februari vanaf 20.00
uur in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat.

De Kanonnen schrijft toernooi op naam.

De Kanonnen winnaar
4x4 toernooi The Beach!
Aalsmeer - Op zondag 10 februari vond het Extran toernooi plaats in
The Beach. Om 10.00 uur werd het
2x2 hoog toernooi gestart met in totaal 15 teams. De dames en de heren/ mix teams werden verdeeld en
zo werd er gestart met de voorrondewedstrijden. Afhankelijk van hoe de
teams in de voorrondepoules speelden, speelden alle teams nog een
aantal kruiswedstrijden. De teams
Sven & Peter en de Kannieballen
Boys stonden tegenover elkaar in de
finale van het heren/ mix toernooi.
De Kannieballen Boys trokken aan
het langste eind en wisten het 2x2
hoog toernooi op hun naam te zetten door de finale met 21-15 te winnen. Het 2x2 hoog dames toernooi
werd gewonnen door het team de
MaMa’s. Zij speelden een poule van
7 helemaal uit: totaal 6 wedstrijden
per team gespeeld. Om 12.00 uur
werd met 15 deelnemende teams
het 4x4 toernooi gestart. Drie poules
van 5 werden uitgespeeld. Waarna
alle teams werden herverdeeld in de

zogeheten Pro, Future en Fun poule.
De Pro finale werd uiteindelijk gespeeld door De Kanonnen en Opa &
de kleinkinderen, waarbij de Kanonnen het 4x4 toernooi op hun naam
wisten te schrijven door met 22-11
te winnen.
Het Extran toernooi werd afgesloten met 2x2 laag toernooi. In totaal
hadden 9 teams zich opgegeven. De
dames-, mix- en herenteams speelden één groot toernooi. Alle teams
speelden tussen de 6 en de 8 wedstrijden gedurende het toernooi.
Het team Oostblok ’83 wist het 2x2
laag toernooi op hun naam te zetten en gingen met de gesponsorde
prijzen van Extran naar huis. Mensen die zin hebben gekregen om
een keer mee te doen met de 2x2 of
4x4 maandelijkse toernooien krijgen
de kans op zondag 2 maart in The
Beach. Teams die zich willen opgeven, kunnen een mailtje sturen naar
sportief@beach.nl of bellen met
0297-347444. Voor meer informatie
surf naar www.beach.nl.

Aalsmeer - Op 9 februari zijn de
eerste plaatsingswedstrijden voor
individueel en synchroon weer van
start gegaan. Er worden in totaal
drie plaatsingswedstrijden georganiseerd voor zowel individueel en
synchroon trampolinespringen. Met
deze drie wedstrijden kunnen de
springers zich plaatsen voor de halve landelijke finale. Afgelopen zaterdag was het startsein voor de klassen C, D en E. Vanuit SV Omnia 2000
waren er liefst 35 deelnemers die
deze strijd zijn aangegaan in Velserbroek.
’s Morgens werd er individueel gesprongen in alle drie de klassen,
’s middags werd er synchroon gesprongen in de klasse D en E. Voor
de C springers kon er geen synchroon wedstrijd georganiseerd
worden vanwege de beperkte ruimte. In de klasse junior/senior D is
Marinka Maarse eerste geworden
en Sharona de Rijk derde. Daphne
Hulsker is in de klasse jeugd gemengd D derde geworden. Bij de
Pupillen gemengd E is Naomi van

de Coolwijk ook derde geworden.
Bij het synchroon springen was in
de klasse junior/senior gemengd D
het hele podium gevuld met SV Omnia 2000 springers. Ilonka de Jong
en Marinka Maarse werden eerste,
op de voet gevolgd door Sharona
de Rijk en Sanne van Vliet. Marco
Vink en Jeffrey Ramp, die voor het
eerst deelnamen aan een wedstrijd,
behaalden een mooie derde plaats.
In de klasse jeugd gemengd E werden Esther van Kerckhoven en Vera
van der Steeg eerste. Derde in deze klasse werden Sanne Appelboom
en Fabienne Hogers. Bij de pupillen
gemengd E waren er prijzen voor
Marlou de Vries en Morina Versteeg.
Zij werden tweede. Aimee Wijkstra
en Naomi van de Coolwijk werden derde. Carmen Onderwater en
Daphne Hulker werden in de klasse
jeugd gemengd D tweede. De jongste springers van SV Omnia 2000
kwamen uit in de klasse Instap gemengd E, waar ze goede resultaten
hebben geboekt. Leah Middelkoop
en Bonita Goede werden tweede.

Korfballers VZOD zorgen voor
spektakel in de Proosdijhal

Staand directeur Michael van der Laarse van Multi Supplies en Oceanus-voorzitter Dick de Geus (rechts). Onder van links naar rechts: Anne Zwolsman,
Maxime van de Heuvel en Rick en Martijn de Mercado.

Contract Oceanus verlengd
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
heeft Multi Supplies uit Aalsmeer
zijn sponsorcontract met Oceanus
voor een jaar verlengd. Directeur
Michael van der Laarse van Multi Supplies en Oceanus-voorzitter
Dick de Geus tekenden het contract

tijdens een training. Mullti Supplies
sponsort de Aalsmeerse zwemvereniging al zo’n 18 jaar. Op de vraag
waarom antwoordde Michael van
der Laarse dat hij het belangrijk
vindt dat de jeugd zijn/haar hobby
kan uitoefenen.

Bridgevereniging De Kwakel

Maarschalk-Poll en Fritschy
stevenen op promotie af!
De Kwakel - Op donderdag 7 februari was er een relatief klein deelnemersveld bij bridgeclub De Kwakel in het als altijd sfeervolle Dorpshuis De Quakel. Slechts 38 paren
waren aanwezig en dat betekende
met name in de B lijn een sterk uitgedund veld van slechts tien paren.
In de A lijn waren vijftien paren aanwezig en van die vijftien was paar
Bakker-Wagenvoort met 60,5% de
sterkste. Paar Mann-van Vliet deed
evenals vorige week goede zaken
met een tweede plaats met 57,3% en
echtpaar van Nieuwkoop presteerde weer op niveau met een derde
stek met 55,8%. Paar Kuijer-vd Poel
scoorde nog bijna 42%, maar dat
hield hen niet van de laatste plaats
af, een positie die zij overigens ook
in de totaalstand innemen. In die
totaalstand staat echtpaar Ludwig
aan kop, op de voet gevolgd door
paar Mann-van Vliet. Dan valt er
een gat richting nummer drie en
volgende. Onderin is het ook spannend met nog twee speelavonden
voor de boeg en een verschil tussen
nummer negen en de hoogste degradatieplaats van minder dan 3%.
In de B lijn sloeg paar Heemskerkde Kuijer toe met 60,4%. Damespaar Backers-Kamp werd tweede
met 59,4% en echtpaar Bader blijft
goed meedoen met 54,7%. Herenpaar Backers-Kamp liet het lelijk af-

weten, Zij werden tiende en laatste
met 38%.
In de totaalstand staan vijf paren vrij
dicht bij elkaar. Hoogst geklasseerd
is paar Broers-Mann met 56% gemiddeld, het paar dat nu vijfde staat
heeft 54,6% gemiddeld. Daar is dus
nog niets beslist ten aanzien van de
promotie. Paar Snabel-Vroon zal een
langer verblijf in de B lijn na deze
cyclus niet meer gegeven zijn, voor
de andere drie degradatieplaatsen komen nog zeker acht paren in
aanmerking. In de C lijn werd deze
avond hoog gescoord. Drie paren
scoorden boven de 60% en de topper van de avond met 63,33% werd
paar Fernhout-Houtman. Paar Maarschalk-Poll werd met 61,3% tweede
en echtpaar Fritschy legde na de
daverende zege van vorige week
deze keer beslag op de derde plaats
met 60,4%. Paar Lancel- vd Hoek
besloot de uitslag niet af te wachten en dat was de beste beslissing
die zij deze avond namen (dertiende
met 35,8%). De al eerder genoemde
paren Maarschalk-Poll en Fritschy
lijken onbedreigd op promotie af te
stevenen, gezien hun voorsprong op
de huidige nummer vijf, maar ook
in bridge kan de bal raar rollen c.q.
kunnen de kaarten vreemd geschud
worden. Na volgende week is er ongetwijfeld al weer wat meer duidelijkheid.

Kudelstaart - Na een week vrij te
zijn geweest moest het dan weer
gebeuren. De laatste wedstrijd voordat er van een weekje rust kon worden genoten, moest even goed gemaakt worden. Speelde VZOD Victory toen een matige wedstrijd SEV
uit Leidschendam, afgelopen zaterdag zou het heel anders worden.
Na het voorstellen van de selectie en de pupillen van de week Gina Koningen en Anne Wessels, en
de presentatie van de balsponsor,
mechanisatiebedrijf de Jong uit de
Kwakel, zat het talrijke publiek klaar
voor een heerlijke middag korfbal.
Al leek het er in het begin nog niet
op, het zou uiteindelijk een spectaculaire wedstrijd worden van VZOD
Victory. Asonia uit Andijk kwam op
bezoek en ging met een naar gevoel na de wedstrijd weer de lange
weg terug. Niet de eerste lange weg
die ze moesten gaan, was het ook
de heenreis die lang duurde zo ook
de wedstrijd. Het was maar een uur,
maar voor Asonia een martelgang.
Tot de elfde minuut kon Asonia
het bijhouden en dat kwam alleen
omdat het tweede aanvalsvak van
VZOD Victory nog niet op scherp
stond want die kwamen in 9 minuten niet tot scoren waardoor Asonia één maal in het spoor van VZOD
Victory konden blijven, 2-2. Maar
toen was het ook afgelopen voor de
bezoekers en scoorde VZOD Victory
er lustig op los. Met strafworpen en
afstandschoten werd een ruststand
van 12-5 bereikt.
In de rust had coach Wim Schaap de
opdracht gegeven om te genieten
en alles uit de kast te halen om de
trouwe supporters een mooie tweede helft voor te schotelen. De eerste die in de tweede helft de score
opende was Asonia en ze zouden er
nog 3 maken in de tweede helft zodat de teller voor Asonia op 9 bleef
staan. Maar waar bleef de teller
van VZOD Victory op staan? Acties,
waarover na de wedstrijd nog werd
gesproken, verrasten de vele supporters. Willem Mast met een balletje achterover onder de korf, een
dieptebal op maat gegeven door

Marcel van Soest afgemaakt door
Willem Mast. Invaller Maurice Klop
met een uitgespeelde dieptebal met
Martijn Vervark die halverwege de
tweede helft in het veld kwam voor
Bertus Buijs, fraai afgerond door
Maurice. U had er bij moeten zijn,
teveel mooie acties om allemaal op
te noemen. De teller van VZOD Victory bleef na één uur korfballen op
27 steken, een uitstekend resultaat
in de race om het kampioenschap,
vond ook de coach.
Doelpuntenmakers deze zaterdagmiddag. Willem Mast 8 maal, Kris
Passies en Bertus Buijs elk 4 maal,
Maurice Klop, Martijn Vervark en
Maaike Heil ieder 3 maal Marcel van
Soest en Dorien van Leeuwen elk 1
maal. Zaterdag 16 februari speelt
VZOD Victory uit om 16.30 uur in
Sporthal de Weeren in Amsterdam
tegen Vlug en Vaardig.
Waanzinnig spannend
De junioren van VZOD ware minder gelukkig deze middag. Het is
in hun poule waanzinnig spannend
en dus was de ontmoeting met de
grootste concurrent, Blauw Wit uit
Amsterdam, een kraker van jewelste. De eerste helft kon VZOD, die
uit nog met 13-8 werd overklast,
goed meekomen en wist met 7-7 de
rust te bereiken. Beide teams stonden stijf van de zenuwen en Blauw
Wit wist in de tweede helft toch een
voorsprong te nemen. Helaas moesten wederom de 2 punten afgestaan
worden waardoor VZOD het kampioenschap niet meer in eigen hand
heeft (14-17). VZOD D2 heeft de
klus geklaard en wist in Hillegom
naaste concurrent SDO met 5-6 te
verslaan. Het kampioenschap kan
ze niet meer ontgaan en dat zal op 8
maart in de Proosdijhal worden gevierd. Overige uitslagen: VZOD 1Asonia 1:27- 9, VZOD 2-OVVO/De
Kroon 3: 14-17, DSO 3-VZOD 3: 179, VZOD A1-Blauw Wit A2: 14-17,
VZOD C1-OKV C2: 15- 1, VZOD D1De Vinken D1: 2-18, SDO D1-VZOD
D2: 5- 6, Luno F1-VZOD F2: 0- 2,
Haarlem F1-VZOD F3: 5- 3. Meer informatie natuurlijk op www.vzod.nl

Pupillen Anne en Gina spelen eerste bal naar Maaike Heil van VZOD1.
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Gezellig voorleesuurtje
woensdags in de bieb
Aalsmeer - - Iedere woensdagmiddag in bibliotheek Aalsmeer, in de
Marktstraat, en om de week in bibliotheek Kudelstaart worden er van
15.00 tot 16.00 uur in weer nieuwe
verhalen voorgelezen. Het voorlezen
is gratis en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Ná het voorlezen kunnen de kinderen kleuren en
krijgen ze een glaasje limonade met
iets lekkers erbij.

Op de woensdagen 20 februari, 5
en 19 maart, 2 en 16 april wordt er
ook in bibliotheek Kudelstaart, in de
Graaf Willemlaan, voorgelezen aan
dezelfde doelgroep.
In de bibliotheken is een jeugdactiviteitenkalender verkrijgbaar waarop alle informatie te vinden is over
de verschillende voorlees- en overige jeugdactiviteiten die de bibliotheek organiseert.

Amerikaanse sferen op jarige
kinderboerderij Boerenvreugd

Groep 4 De Wegwijzer in
Concertgebouw

Aalsmeer - Onder een werkelijk
prachtig Nederlands zonnetje werd
Amerika zondag in Aalsmeer op de
kaart gezet. Van 11.00 tot 16.00 uur
konden de bezoekers aan de jarige
kinderboerderij Boerenvreugd zich
bezigheden met allerlei specifiek
Amerikaanse zaken als paardrijden,
line-dancen, zelf een paard knutselen, marshmallows bakken, spijker-

Aalsmeer - Donderdag 7 februari is
groep 4 van basisschool De Wegwijzer op excursie geweest naar Amsterdam. Samen met een aantal ouders en hun juf werden de kinderen
gastvrij ontvangen in het Concertgebouw. Zij waren daar samen met
nog meer groepen van Amsterdamse scholen.
Op drie locaties in dit gebouw werd
voor de kinderen een concertje gegeven. Zo werd het verhaal van
‘Henkie en de hoorn’, van het beroemde Gouden Boekje, verteld en
gespeeld. De kinderen hadden zelf
op school een meeuwentoeter gemaakt waarop ze, tijdens dit verhaal,
mochten meespelen. Ook het lied
van ‘Henkie’, dat in de klas was aangeleerd, werd uit volle borst meegezongen.

broek hangen en in een echte koets
rijden. De vele kinderen die aanwezig waren hadden zich verkleed als
cowboy of cowgirl.
De volgende activiteit in het kader
van het 15-jarig bestaan vind plaats
op zondag 24 maart. Dan organiseert de kinderboerderij in de Hornmeer een echte Europese paasbrunch.

De 22 turnsters van de wedstrijdgroep toestelturnen met trainster Anneke Nap.

Geslaagde presentatie
turnsters van SV Omnia

Meidenmiddag op Zolder
in teken van vriendschap
Kudelstaart - Op woensdag 20 februari is het weer tijd voor een gezellige meidenmiddag die dit keer in
het teken staat van vriendschap. De
meiden gaan iets maken waarvoor
je een foto mee moet nemen van je
beste vriendin.
Maar ook gaat de groep een leuke
quiz doen om te kijken hoe goed je
elkaar kent. Wat er nog meer gaat
gebeuren, blijft geheim, maar het
wordt heel gezellig Het leukst is het
natuurlijk als je samen met je beste
vriendin komt.
De meidendag op woensdag 20 februari is bedoeld voor tienermeiden vanaf 10 jaar en is van 14.00 tot

17.00 uur. De kosten zijn 2,50 euro je
moet je van tevoren even opgeven.
De activiteit gaat alleen door bij minimaal vijf deelneemsters!
Opgeven kan als volgt: Mail even
naar kim@debinding.nl zet in je
mailtje even naam, adres en telefoonnummer. Of bel op dinsdag–
woensdag of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297
892092. Spreek gerust de voicemail
in, maar laat dan wel even je telefoonnummer achter!
De Binding Zolder is te vinden in het
SJOK gebouw aan de Hoofdweg, ingang zit aan de Haya van Somerenstraat.

Knutselen, spelletjes, tafeltennissen

Kinderinloop in De Binding
Aalsmeer - Woensdag 20 februari
kunnen kinderen in de leeftijd van
5 tot 12 jaar bij De Binding terecht
om spelletjes te spelen, te tafeltennissen en te knutselen.
Er zal wat lekkers voor de kinderen
klaar staan. Het is de bedoeling er
een gezellige middag van te maken.
De kosten voor deze middag zijn

2,50 euro. Aanvang 14.00 uur, einde
16.00 uur. De Binding is gevestigd
aan de Zijdstraat 53, bij de Doopsgezinde kerk.
Voor meer informatie kun je op dinsdag en woensdag bellen met Lenneke Heijjer (kinderwerk) op 0297326326 of mailen naar lenneke@debinding.nl.

Bijeenkomst Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 15 februari komen de Zegelkids weer bijeen
in gebouw De Schakel in de Cyclamenstraat. De Zegelkids is gewoon
een gezellige jeugdclub, die toevallig extra aandacht geeft aan het verzamelen van postzegels. Heb je ook
postzegels als hobby en wil je met
andere jonge verzamelaars daarover
praten?
Kom dan vrijdag een keer kijken bij
de Zegelkids. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Of je nu alle die-

ren uit de dierentuin verzameld of
alle plantensoorten uit de Hortus,
je bent bij de Zegelkids van harte welkom en je mag er gerust een
spreekbeurt over houden.
Als je lid wordt van de zegelkids
krijg je ook het maandblad van de
postzegelvereniging met daarin de
jeugdpuzzel. Bij goede oplossingen
krijg je punten, die te besteden zijn
aan leuke zegels. Meer weten? De
leiding is telefonisch te bereiken op
de nummers 361819 of 322545.

Aalsmeer - Op donderdag 7 februari jl. lieten de turnsters van de
wedstrijdgroep toestelturnen allerlei groepsdemonstraties zien tijdens
de presentatie-avond, die gehouden werd in het gymlokaal aan de
Linnaeuslaan. Om even niet met de
wedstrijd-oefenstof bezig te zijn en
slechts individueel te trainen, hebben de turnsters de maand januari getraind op groepsdemonstraties.
Onder het toeziend oog van een geweldig enthousiast publiek, dat voor
het grootste deel uit familieleden en
vrienden van de turnsters bestond,
voerden de turnsters een zeer gevarieerd programma uit. Na de opmars van de 22 turnsters, die qua
leeftijd variëren van 7 tot en met 15
jaar, deed de voorzitter van SV Omnia Maarten Weijers, het openingswoord. Hierin vroeg hij om een applaus voor de technische commissie, bestaande uit Linda Commandeur, Anja van Leeuwen en trainster
Anneke Nap voor de organisatie
van deze avond. Tevens memoreerde hij aan het feit dat trainster Anneke Nap al 33 jaar turnles geeft en
nog steeds enthousiast de trainingen verzorgt. Ook deze presentatieavond was een initiatief van Anneke om de meisjes uit de sleur van
de wedstrijd –oefenstof te halen en
eens te laten ervaren hoe leuk een
turndemonstratie kan zijn. Ook het
sociale aspect van deze avond om
veel turnsters te laten samenwerken
voor een mooi optreden is voor Anneke een belangrijk argument om
deze avond te organiseren.
Brug, balk en vloer
Bij het eerste programma-onderdeel
lieten alle turnsters oefeningen zien
aan de brug ongelijk. Soms met zijn
tweeën tegelijk, soms juist net na
elkaar. Het tweede onderdeel werd
uitgevoerd op twee evenwichtsbalken. De jongste meisjes van 7 tot en
met 11 jaar begonnen met een parapluutje in hun handen keurig tegelijk pasjes en draaitjes op de balk
en op de vloer te maken. Een kleurig beeld! Daarna lieten ze in viertallen een kleine oefening zien. Danischa Goede, Ravenna Verhoef en
Lisan Wegstapel maakten zelfs al
een koprol op de balk samen met
de groep turnsters van 11 tot en met
15 jaar. De laatste groep vervolgde
de demonstratie met oefeningen
met tweetallen op één of twee balken, waarbij Kirsten Pronk en Nilou
Spring in ’t Veld samen een hele
mooie radslag op de balk maakten.
Hierna volgden er drie oefeningen
met drietallen, ook zeer gevarieerd!
Het balk-optreden werd afgesloten
door Lieselotte van Velzen en Kirsten
Kniep die als enige twee de handenstand, gevolgd door afrollen uitvoerden. Het laatste onderdeel voor de
pauze bestond uit drie groeps- oefeningen op de vloer, uitgevoerd op
muziek. Charlotte Eveleens, Kirsten
Kniep en Anouk Straathof maakten
een oefening op het muziekje ‘Top
of the World’. Ze lieten hierbij handenstanden, radslagen, koprollen
zien. Een ander zestal lietook mooie
turnonderdelen zien op het muziek-

je ‘Dancing Queen’. De 13 turnsters
van de jongste groep voerden een
mooi dansje uit met daarin ook een
koprol en een handenstand. Ze lieten goed zien hoeveel plezier ze erin
hadden om op het muziekje ‘The lonely goatherd’ uit de Sound of Music hun optreden te mogen doen.
Spectaculair
Na de pauze lieten vier turnsters,
te weten Charon Spring in ’t Veld,
Kirsten Pronk, Lieselotte van Velzen en Tanya Karoui hun indivuele
vloeroefening zien, die ze afgelopen
november op de wedstrijden geturnd hadden. Een beetje behelpen
in een gymzaal, omdat er geen vrije
oefeningvloer ligt. Vooral Tanya, die
voor haar oefening een Grieks muziekje had gekozen, liet een heel eigen stijl zien, die juist goed bij haar
past. Voor haar oefening met daarin een salto achterover ontving zij
een grote waardering van het publiek. Na deze vrije oefeningen verzorgden alle turnsters op de lange mat een optreden, afwisselend
een serie van de jongste groep en
dan weer een serie van de oudste
groep. Eén van de mooiste onderdelen om te zien is de zweefrol. De
jongste groep maakte de zweefrol
over drie parapluutjes, die als bloem
bij elkaar geplaatst waren. De oudste groep met drie turnsters uit de
jongste ploeg voerden de zweefrol
uit over twee turnsters, die in kopstand stonden met de benen gespreid. Een spectaculair gezicht!
De laatste twee onderdelen werden
uitgevoerd met gebruik van de minitrampoline. Eerst de springkast
met daarvoor de minitramp. In een
hoog tempo werden de sprongen
uitgevoerd. De oudste groep turnsters maakten er zelfs salto’s overheen. Tanya liet over de lengte kast
nog een prachtige zweefsalto zien.
De jongste groep maakte de basissprongen bij de minitramp en daarna lieten de oudste turnsters op het
liedje ‘We go together’ een aantal
sprongen zien met zijn tweeën tegelijk! Een prachtig gezicht! Zo kwam
in de laatste muziek ‘We go together’ het doel van de avond duidelijk
naar voren.
De turnsters van de wedstrijdgroep
toestelturnen traden gezamenlijk
op in de groepsdemonstraties. Aan
het einde van de presentatie-avond
mochten de turnsters en hun trainster Anneke Nap dan ook een daverend applaus in ontvangst nemen!

Carnaval voor
jeugd in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 16 februari
presenteert buurtvereniging Oostend een gezellige en feestelijke carnavalsmiddag voor de jeugd van zes
tot en met twaalf jaar.
Er wordt carnaval gevierd in buurthuis ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat van 15.00 tot 17.00 uur.
Voor de meest verklede feestneus is
er een leuke prijs!

In de kleine zaal van het Concertgebouw zagen ze hoe de kapitein
van een schip afscheid nam van zijn
geliefde. Ook hier werd het spel begeleid door verschillende muziekinstrumenten, waarvan de kinderen op school geleerd hadden hoe
ze heten.
Tot slot mochten de kinderen plaats
nemen op het podium van de grote
zaal van het Concertgebouw, waar
het Schönberg-ensemble de finale
voor zijn rekening nam. Na een heftige burenruzie, natuurlijk tot uiting
gebracht via de muziekinstrumenten, werd er uiteindelijk gezamenlijk
gemusiceerd en zongen alle kinderen een lied mee.
Het was een indrukwekkende, leuke
en unieke ochtend!

Extra activiteiten Binding Zolder
tijdens voorjaarsvakantie
Kudelstaart - Nog een paar weekjes en dan is het weer tijd voor een
korte vakantie; namelijk de voorjaarsvakantie.
En voor diegene die niet lekker een
weekje naar de zon of de sneeuw
gaan heeft de Binding Zolder allerlei leuke activiteiten gepland. Zo
gaan de medewerkers op maandag
25 februari met een groep tieners
naar NEMO in Amsterdam voor een
dagje wetenschappelijk en natuurkundige proefjes en testen. Helaas
is het niet meer mogelijk om je voor
deze dag op te geven.
Op dinsdag 26 februari is er natuurlijk een gezellige inloopmiddag. Vanaf 14.00 uur ben je van harte welkom om lekker binnen te komen lopen om te computeren, televisie te kijken, een spelletje spelen,
de laatste tijdschriften te lezen of
gewoon even lekker te komen chillen. De inloopmiddag is gratis en iedereen vanaf 10 jaar is welkom. Ook
op dinsdag start er om 17.30 uur een
kookworkshop.
Dus heb jij zin om lekker te komen
koken? Dat kan geef je dan snel op,
want er is plek voor maximaal vijftien tieners. De kosten zijn 5 euro en
het koken duurt tot 20.30 uur.
Films en Lama-avond
Woensdag 27 februari is er een filmmiddag die bedoeld is voor iedereen. Om 14.30 uur start de film Ratattouille. De entree is 1 euro en dit
bedrag is inclusief wat te eten en te
drinken. De film is rond 16.15 uur afgelopen. Voor deze film hoef je niet
op te geven.
Donderdag 28 februari is er voor tieners vanaf 10 jaar een speciale Lama -avond. Wie kent het niet: De
Lama’s? Het hilarische programma

van BNN waar alles draait om improvisatie. Eerst gaan de deelnemers zich inleven in de Lama’s door
te kijken naar het Beste van de Lama’s en daarna gaat de groep natuurlijk zelf aan de slag!
De Lama avond start om 19.35 en
duurt tot 21.30 uur. Op vrijdag 29
februari is er natuurlijk, zoals elke
week, inloopmiddag.
Net zoals dinsdag zijn alle tieners
vanaf 10 jaar van harte welkom om
binnen te lopen tussen 14.00 en
18.00 uur. ’s Avonds is er een filmavond. De Binding Zolder en ‘t Gilde presenteren deze avond Night at
the Museum.
De film start om 19.30 uur en is
rond 21.15 uur afgelopen. Entree is
1 euro en dit bedrag is inclusief wat
drinken en eten. De deur gaat om
19.15 uur open.
Kortom, je hoeft je echt niet vervelen
tijdens de aankomende voorjaarsvakantie. Wil jij voor iets opgeven
of meer informatie? Neem dan contact op met Kim Verschueren van de
Binding Zolder.
Dat kan op de volgende manieren:
Via e-mail; stuur een mailtje met je
naam, adres, telefoonnummer en
leeftijd naar kim@debinding.nl
Wanneer je je opgeeft voor 1 van
de bovenstaande activiteiten krijg
je een bevestings e-mail terug gestuurd. Je kan ook telefonisch contact opnemen met Kim via 0297892091 bereikbaar op dinsdag,
woensdag en vrijdagmiddag van
13.00 tot 17.30 uur. Gelieve niet de
voicemail in te spreken om verwarring te voorkomen.
De Binding Zolder is te vinden in het
SJOK gebouw aan de Hoofdweg, de
ingang zit aan de Haya van Somerenstraat.

Kapitein Rob en The Fox

Jeugdfilms in Amstelveen
Amstelveen - Kapitein Rob en het
geheim van professor Lupardi draait
voor de jeugd in cinema Amstelveen. De film gaat over de waanzinnige die een machine heeft ontwikkeld waarmee hij het klimaat van de
hele wereld naar zijn hand kan zetten en daarmee zelfs de wereld zou
kunnen vernietigen.
Gaat het kapitein Rob lukken om
hem tegen te houden? Acteurs zijn
onder andere Thijs Römer en Katja
Schuurman. De Nederlands gesproken film duurt 105 minuten en wordt
zaterdag 16 en woensdag 20 februari om 13.30 uur vertoond. Zondag
17 februari gaat het licht uit en start
de film om 12.00 uur.
Ook kan in cinema Amstelveen de
film The fox and the child gezien
worden. Het is een Franse film, maar

Nederlands gesproken en duurt
92 minuten. De film gaat over een
klein meisje die op een herfstmorgen een vos in een bocht van de
weg ziet. Ze is geboeid en vergeet
haar angst. Voor één moment verdwijnen de grenzen tussen kind en
dier. Het is het begin van een verbazingwekkende en sprookjesachtige
vriendschap.
Dankzij de vos ontdekt het meisje
een geheimzinnige, wilde natuur. De
filmbanden worden aangezet op zaterdag 16 en woensdag 20 februari
om 15.30 uur en zondag 17 februari
om 14.00 uur.
De kassa van de bioscoop in het
stadshart is telefonisch bereiken
via 020-5475175. Kaarten reserveren kan ook via www.cinemaamstelveen.nl.
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67 Medailles bij kringsprint
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Eén dag in het jaar staat
zwemmen in het teken van sprinten. Begin februari is de dag dat de
kring Amsterdam ’t Gooi haar jaarlijkse sprintkampioenschappen verzwemt in Hilversum. Het begint al ’s
morgens om 10 uur met de series
van de senioren, jeugd en junioren.
’s Middags zijn dan de minioren aan
de beurt voor hun 50 meter nummers en zo rond 4 uur mogen de finalisten uit het ochtendprogramma
laten zien hoe snel ze kunnen.
Voor Oceanus kwamen in de ochtend 26 zwemmers aan de start.
Daarvan gingen er 20 door naar de
finales, waarin 32 medailles werden
behaald. Vijf daarvan waren er goud
en hoofdverantwoordelijk daarvoor
was Istvan Spaargaren met drie
goud. Hij won de vlinderslag, rugslag
en vrijeslag. De rugslag ging daarbij
in clubrecordtijd (30.77). Goud was
er ook voor Wyke Nieuwenhuizen
en Jeffrey Reijnders, beide ook op
de rugslag. Liefst 15 keer was er zilver: Laura Badoux, Alissa Bus, Ilona
Cats (2x), Max Galjaart (2x), Chantal
Grove, Robin Meester, Wyke Nieuwenhuizen, Dennis Reijnders, Jeffrey Reijnders (2x), Marieke Weijers
en Tessa van der Zwaard (2x).
Voor de 12 bronzen medailles tekenden: Ilona Cats, Chantal Grove, Robin Hofman, Ron Langelaan,
Stanley Moolhuijsen, Vincent Moolhuijsen (3x), Wyke Nieuwenhuizen,
Robin Pagano Mirani (2x) en Marieke Weijers.
Voor de minioren stonden even-

eens de 50 meters op het programma. Hier liefst 25 deelnemers van
Oceanus, waarvan een aantal voor
de eerste keer. Zij behaalden samen
net even meer medailles dan de ouderen: 35, met liefst 12 keer goud,
17 zilver en 6 brons. De echte gouddelvers waren hier Wessel de Jong
en Michelle Meulenbroek, die ieder het maximale uit hun drie starts
haalden. De andere gouden plakken
gingen naar Tamara Grove, Maxime
van den Heuvel, Artemis Kalemis,
Rick de Mercado, Fernando Moolhuijsen en Daan Sommeling. Zilver
ging naar Tamara Grove (2x), Mathijs Helling, Maxime van den Heuvel, Artemis Kalemis, Sander Kirillova, Anwar Kruithof, Fernando Moolhuijsen (2x), Anouk van Noord, Bart
Sommeling (2x), Daan Sommeling
en Cheryl Zethof (2x). De bronzen
medailles waren voor Maxime van
den Heuvel, Sander Kirillova, Anouk
van Noord, Daan Sommeling, Cheryl
Zethof en Anne Zwolsman.
RABO-cup in Waterlelie
Aanstaande zondag is het de beurt
aan de RABO-cup in de Waterlelie.
Het hele weekeind staat voor de minioren in het teken van de landelijke
jaargangfinales. Alleen de snelsten
van Nederland komen aan de start
in Leiden. Voor Oceanus een flinke
afvaardiging met Fernando Moolhuijsen, Wessel de Jong, Maxime
van den Heuvel, Brian Spaargaren,
Jet Zwolsman, Michelle Meulenbroek en Rick de Mercado.

Eredivisie zaalvoetbal

Roda’23 verliest in Amsterdam
Aalsmeer - De vijftiende speelronde van de zaalvoetbalcompetitie van
de Eredivisie A is voor Roda’23 uitgelopen op een zware teleurstelling. De ploeg verloor in de Sporthallen Zuid aan het IJsbaanpad in
Amsterdam met 7-3 van Ter Beek. In
de strijd om plaats acht, wat recht
geeft op deelname aan de play-off
wedstrijden, is Roda’23 achterop
geraakt. Directe concurrenten als
Dynamo Lelystad en ZVV Volendam
wonnen wél hun competitiewedstrijd. Het team van het coachenduo
Robert Essed/Herman Koehler is terug te vinden in de ranglijst op de
elfde plaats. Het verschil tussen Roda’23 en Dynamo Lelystad (dat op
die felbegeerde achtste plek staat),
is momenteel vijf punten. Niet onoverbrugbaar met nog zeven wedstrijden op de speelkalender. Maar
wie het resterende programma van
Roda’23 bestudeert van concluderen dat het uiterst moeilijk gaat worden om voldoende te stijgen in de
stand.
Van de komende zeven tegenstanders zijn er vier clubs bij die nu
plaats één tot en met vier bezetten
in de Eredivisie A. Daarnaast speelt
Roda’23 nog tegen Het Veerhuys,
Volendam en LZV/Marku Bouw.
In de wedstrijd van afgelopen vrijdag 8 februari deed thuisclub Ter
Beek wat het moest doen: winnen
én drie punten pakken om uitzicht
te houden op plaats nummer vier
wat rechtstreekse promotie betekent naar de nieuw te vormen lan-

delijke TOP-Divisie. Roda’23 kreeg
dus een 7-3 nederlaag toebedeeld
en in dit duel werden twee van de
drie Roda’23-goals gescoord door
Arno Maarse.
Roda’23 – Leekster Eagles
De eerstvolgende wedstrijd van Roda’23 volgt op vrijdag 15 februari aanstaande. Thuis in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg wacht
tegenstander Leekster Eagles. De
zaalvoetbalpartij staat onder leiding van scheidsrechter B. Houben
en de aftrap is om 21.15 uur. (toegangsprijs twee euro persoon). Op
diezelfde avond spelen ook Volendam en Dynamo Lelystad tegen elkaar alsmede LZV/MarkuBouw tegen WMC/MIK. De uitwedstrijd in
Leek bij Leekster Eagles in de provincie Groningen verloor Roda’23
overigens met 5-2.

Vrijwilligersavond RKDES
Kudelstaart - Vele vrijwilligers van
Rkdes hebben zich ook het afgelopen jaar weer belangeloos ingezet
voor de vereniging. Deze betrokkenheid is voor de Kudelstaartse
sportvereniging van enorm belang.
Om iedereen te bedanken worden
alle vrijwilligers, die zich op één of
ander manier ingezet hebben voor
de vereniging, uitgenodigd voor de

Willem Hensberger, Christopher Brooks en Joran Donkers scoorden belangrijke punten voor het Aalsmeerse schaakteam.

Zaterdag Open Schaakkampioenschap

Schaakclub Aalsmeer wint
van De Waagtoren
Aalsmeer - Op overtuigende wijze
heeft het eerste team zaterdag weten te winnen van De Waagtoren 2.
De Aalsmeerders waren van te voren
verre van favoriet, maar gingen vol
goede moed en op volle kracht naar
Alkmaar. In het begin leek het dan
ook niet onaardig te gaan. Op bijna alle borden kwamen min of meer
fatsoenlijke stellingen te staan en de
boel leek aardig in evenwicht. Alleen
Christopher sprong eruit. Al vroeg in
zijn partij was hij een kwaliteit kwijtgeraakt. Christopher is echter voor
de duvel niet bang en vocht zich terug in de wedstrijd. Zijn tegenstander, enigszins verrast door de felle
tegenstoot, liet het initiatief aan onze jonge held. En dat was nu precies
was Christopher wilde. Met enkele
krachtzetten was de partij weer in
evenwicht en had hij zelfs nog ergens kunnen winnen. Een goede remise echter. Ondertussen had ook
Joran op het tweede bord de punten gedeeld. Zijn tegenstander metselde de boel vakkundig aan alle
kanten dicht, waarna er geen doorkomen meer aan was. Nog voor de
tijdcontrole nam Aalsmeer een beslissende voorsprong. Willem Hensberger was niet helemaal tevreden
over zijn spel, maar wist toch maar
weer knap te winnen. Yvette Nagel
is een nieuwe troef voor Aalsmeers
vlaggeschip en debuteerde met een
klinkende overwinning. Dat zien we
graag. 1-3 derhalve en met zekere
remises op nog drie borden was de

wedstrijd gespeeld. Helaas kon Rik
Konst het niet bolwerken tegen de
sterkste Alkmaarder, maar Erik Korenwinder en Jan Bosman maakten
eenvoudig remise. 3-4 met alleen
nog Vincent Jongkind aan het spelen. Met een pionnetje meer was de
remise veilig, maar er gloorde wellicht ook nog een winst mogelijkheid. Omdat in de strijd om lijfsbehoud ieder bordpunt belangrijk is
bleef Vincent daarom naar het gaatje zoeken. De druk voor zijn tegenstander werd steeds groter en uiteindelijk zelfs te groot. Een onverwachte en daarom hele mooie 3-5
overwinning. Echter omdat iedereen
van iedereen lijkt te winnen in deze
poule is nog niets zeker. Volgende
wedstrijd tegen Kijk Uit is daarom
cruciaal.
Zaterdag OSKA-toernooi
Vrijdag is er geen schaken, maar dat
wordt ruimschoots goedgemaakt
door het Open Schaakkampioenschap van Aalsmeer dat zaterdag
16 februari wordt verspeeld. Er is
700 euro aan prijzengeld beschikbaar, minimaal twee internationale
grootmeesters van formaat nemen
deel en natuurlijk vele enthousiaste schaakliefhebbers. Het belooft
een mooi toernooi te worden in ’t
Stommeerkwartier aan de Baccarastraat. U kunt zich nog aanmelden
bij Kees Schrijvers, tel. 06-20427834,
of via de website www.schaakclubaalsmeer.nl

Ontwikkelingstoernooi in Amsterdam

Succes voor Aalsmeerse
judoka Tim van der Linden

Kudelstaart - In 1912 startte de
heer C.J. van Berkel in Leimuiden
een eenmanszaak, gespecialiseerd
in metselwerk, en legde hiermee de
grondslag voor Van Berkel Aannemers. De markt groeide en Van Berkel groeide mee. In de meer dan negentig jaar van haar bestaan heeft
het bedrijf zich ontwikkeld van een
klein metselbedrijf tot een middelgrote aannemer met ervaring op velerlei gebied.
Inmiddels bestaat het bedrijf uit 43
werknemers en twee directieleden.

Van Berkel Aannemers kan steunen op breed opgedane kennis. Of
het gaat om nieuwbouw of restauratie, om een compleet complex of
een enkele serre, Van Berkerl het.
Het werk omvat echter veel meer
dan alleen de feitelijke uitvoering.
Van Berkel koppelt vakbekwaamheid aan liefde voor het vak. En, liefde voor de voetbal is er ook.
Al enkele jaren is Van Berkel hoofdsponsor van RKDES 1 en sinds kort
ook sponsor van het jeugdteam:
RKDES B2.

Aalsmeer - Mantel Makelaars is
als winnaar uit de strijd gekomen
bij “Super Saturday” in de plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie.
De ploeg won zelf van Piller Sport
terwijl koploper Sportcafé de MiDi’s
punten liet liggen tegen SuperFly.
Door de ontwikkelingen van afgelopen zaterdag 9 febuari is Mantel
Makelaars de nieuwe lijstaanvoerder geworden met 27 punten uit elf
duels, op de voet gevolgd door drie
teams met 24 punten uit eveneens
elf wedstrijden.
Easy Beveiliging - Könst
De openingswedstrijd in de Proosdijsporthal ging tussen Easy Beveiliging en het team van Könst. Easy Beveiliging liep gestaag uit naar
een verdiende overwinning. Via 30 en 3-1 werd het duel uiteindelijk
afgesloten met een ruime 5-1 zege. Voor Easy Beveiliging scoorden
Mike van Bommel 3x en Lex Hendrikse 2x. Könst kwam zelf niet tot
scoren, het was Martin Ammerlaan
die in de kluts met een eigen doelpunt doelman Kees-Jan Jongkind
verraste.
Mantel – Piller Sport
De tweede wedstrijd in de Proosdijsporthal was het treffen tussen
Mantel Makelaars en Piller Sport.
Vanaf de openingsfase bleek Mantel Makelaars over de betere ploeg
te beschikken. Sennan Jacub scoorde 1-0 waarna Piller Sport continu
achter de feiten aan bleef lopen. Bij
de stand van 2-0 zorgde Tim Bloklander middels een geplaatste vrije
trap voor aansluiting: 2-1. Niettemin
ging Piller Sport de rust in met een
4-1 achterstand. In de tweede helft
kon Mantel Makelaars vrij voetballen en liep uit naar een grote overwinning. Piller Sport kwam nog wel
enigszins terug via 4-2, 5-3 en 6-4
maar bij de stand van 7-4 was de
wedstrijd beslist. Uiteindelijk sloot
Mantel Makelaars het duel af met
een zeer ruime 11-4 zege.

SuperFly – SC de MiDi’s
De derde wedstrijd van de elfde ZABO-speelronde ging tussen SuperFly en Sportcafé de MiDi’s. De kampioen van vorig jaar, SuperFly moest
winnen om niet verder achterop te
geraken. De ploeg startte uitstekend en wist tweemaal doelman
Dario Rak te passeren: 2-0. Hierna
kwam Sportcafé de MiDi’s beter in
het spel en trok de stand gelijk: 22, tevens ruststand. De tweede helft
ontpopte zich als een pittige strijd
en hierbij zag het publiek op de
goed gevulde Proosdij-tribunes afgekeurde goals, gele kaarten, een
rode kaart, een gemiste penalty en
ook nog eens vijf doelpunten. SuperFly won de wedstrijd uiteindelijk
met 6-3. Beide ploegen staan nu op
een gedeeld tweede plaats met drie
punten achterstand op de koploper.
Overige duels
De vierde wedstrijd van het avondje ZABO ging tussen LEMO en Accon. LEMO wist niet te scoren, Accon deed dat wel. Met vier treffers
sloot Accon de wedstrijd af met een
4-0 zege. Het vijfde en slotduel in de
Kudelstaartse sporthal was de partij
tussen D.G.L. en The Underdog. Beide ploegen deelden de punten middels een 2-2 gelijkspel. De vijf wedstrijden werden afgelopen zaterdag
gearbitreerd door de scheidsrechters Peter Meyer, Natasja van Loon
en Mike van Miltenburg, het team
van De Jet Set BV was vrij.
Stand na ronde 11
De stand na elf wedstrijdavonden
luidt als volgt: Mantel Makelaars
10-27, Sportcafé de MiDi’s 10-24,
SuperFly 10-24, Piller Sport 10-24,
De Jet Set BV 10-18, Easy Beveiliging 10-15, D.G.L. 10-10, Accon 109, The Underdog 10-7, LEMO 10-6,
Könst 10-0.
De twaalfde speelronde van de ZABO is op zaterdag 23 februari aanstaande in sporthal de Bloemhof,
aanvang 18.30 uur.

Rkdes klimt naar 2e plaats

Huidige stand: Blok/Carillon Boys
15-40, ZVV Hilversum 14-32, FCM/
Kras 15-29, Leekster Eagles 15-28,
Ter Beek 14-25, ZSW/Orient Plaza
15-23, Het Veerhuys 15-21, Dynamo
Lelystad 15-15, ZVV Volendam 1513, LZV/Markubouw 15-12, Roda’23
15-10, WMC/MIK 15-9.

Nieuwe sponsor RKDES B2

Mantel nieuwe koploper
bij ZABO zaalvoetbal

Voetbalwedstrijd tegen De Meteoor

Stand Eredivisie:
Overige uitslagen speelronde 15:
Dynamo Lelystad – LZV/Marku
Bouw 6-4. FCM/KRAS – ZVV Hilversum 3-3. WMC/MIK – BLOK/Carillon Boys 3-10. ZSW/Orient Plaza
– ZVV Volendam 3-5.

Op de foto van links naar rechts: Spelers Joery de Groot, Juriën Rodenburg,
Jeffrey Vreeken, Casper Teeuwen, Brian Bartels, Robert Pronk, Bas Ubink, Rode de Graaf, Jos Zwartendijk, Danny van Wanrooy, Andy de Groot, Nick von
Winkelman. Leiders Gert Ubink en Dirk Vreeken en sponsor Frans van Berkel.

jaarlijkse feestavond op zaterdag 16
februari. Voor zover van toepassing
zijn natuurlijk ook de partners van
harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in de kantine van
Rkdes aan de Wim Kandreef. Dj
Floyd en zangeres Dona zorgen deze avond voor de muzikale omlijsting.

Streek - De judoka’s van Pijloo
Sports uit Badhoevedorp hebben
goed gepresteerd op het ontwikkelingstoernooi dat plaatsvond op
zondag 3 februari in Amsterdam
Zuid-Oost. Dit toernooi wordt georganiseerd door de Judo Bond om
startende wedstrijdjudoka’s ervaring op te laten doen buiten de deur.
Voor Pijloo Sports hadden zich Justin Dobbelaar, Tim van der Linden,
Louise Lingeman en Jaron Kapitein
ingeschreven. Het niveau was erg
hoog. Er liepen volgens coach Freddy Pijloo judoka’s rond op dit toernooi die eigenlijk al veel te ervaren
waren. “Ik zag judoka’s die ik tegenkom op regionale en nationale wedstrijdtoernooien.
Niettemin boden mijn judoka’s goede tegenstand en wonnen zelfs tegen enkele van deze ervaren judoka’s verrassend met hele mooie ippon’s (= hoogste score waardoor
de wedstrijd gelijk over is). Hierdoor
kan ik constateren dat we met Pijloo
Sports op de goede weg zijn”. Justin Dobbelaar maakte misschien wel
de mooiste ippon van de dag door
een ervaren judoka met een snelle schouderworp te verrassen. Mede door deze zege is Justin Dobbelaar derde geworden. Tim van der
Linden, uitkomend in de gewichtsklasse tot 30 kg, maakt momenteel
een goede ontwikkeling door. Met

mooie voorbereidingen en mooie
combinaties zegevierde Tim vier van
de vijf wedstrijden en werd deze
Aalsmeerder derde. Louise Lingeman had de pech dat zij net te zwaar
was ( 600 gram) voor de gewichtsklasse tot 30kg en daardoor door
werd geschoven naar de gewichtsklasse tot 34 kg. Louise miste nog
de nodige kracht om in een hogere
gewichtsklasse haar tegenstanders
over haar heup of schouder te werpen. Toch bleef ook zij goed overeind en behaalde een derde plaats.
Jaron Kapitein, kwam uit in de gewichtsklasse tot 38 kg. Ondanks
dat Jaron wat traag bewoog over de
mat, presteerde hij wel doeltreffend.
Met drie overwinningen van de vijf
wedstrijden eindigde hij op een derde plaats. Alle vier de judoka’s stonden dus aan het einde van de dag
op het podium. Hiermee laat Pijloo Sports zien dat de judoka’s zich
goed ontwikkelen.
Op 16 februari hebben de judoka’s
van Pijloo Sports zich ingeschreven
voor het sterke internationale judotoernooi in Schiedam, waar coach
Freddy Pijloo wil toetsen hoe de judoka’s zich op dit niveau kunnen
handhaven.
Ook geïnteresseerd in judo? Je/
u bent welkom bij Pijloo Sports uit
Badhoevedorp. Voor verdere informatie zie www.pijloosports.nl.

Kudelstaart - Afgelopen zondag
moest de plaatselijke FC naar hekkenslijter de Meteoor in Amsterdam en dat het moeilijk zou worden
was al voorspeld. Want als je niet
100 procent scherp bent, dan krijg
je het overal moeilijk. Niet dat Des
slecht speelde, maar het blijkt toch
maar weer hoe moeilijk het is om
de scherpte en gedrevenheid op te
kunnen brengen ook tegen de onderste ploegen die vechten om behoud. De scherpte was er zondag jl.
regelmatig niet. Er werden veel kansen gemist. Ook verdedigend werden behoorlijk wat kansen weggegeven.
Des startte voortvarend en in de
eerste minuut kreeg Ibra al zijn eerste kans na een fout van de keeper,
maar de bal rolde voorlangs. De corner die daarop volgde had zomaar
binnen kunnen vallen, maar het was
net niet.
Ook de Meteoor kwam een paar
keer goed door, maar al het hele seizoen laat Colin van Velzen zien een
uitstekend sluitpost te zijn. Kansen
waren er voor bijna elke aanvaller
van Des, maar de bal wilde er gewoon niet in. Ook een spetter van
Robin van der Steeg schampte de
lat. Vele corners mocht Kudelstaart
nemen, maar ook daaruit werd niet
gescoord. Het wachten was op die
eerste goal, maar die wilde maar
niet vallen.
Dus de rust in met wederom de brilstand en dit keer kon je beter buiten
blijven staan want het was natuurlijk prachtig weer om voetbal te kijken, heerlijk zonnetje en bijna geen
wind. De tweede helft begon Des
waar het de eerste helft mee was
geëindigd, namelijk aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen.
De gemoederen begonnen wat op te
lopen wat leidde tot een rode kaart

voor een Meteoor speler omdat hij
een Des speler in een moment van
verstandverbijstering doodleuk een
rotschop van achteren gaf, de goed
leidende scheidsrechter kon uiteraard niet anders doen dan rood
trekken.
In de zestigste minuut werd het toch
dik en dik verdiend 0-1 voor Des.
Roald geselde eerst de vuisten van
de keeper en de terug springende bal werd kogelhard in de rechter boven hoek geramd door Eddy
Jansen.
Daarna hield Des het betere van
het spel, maar de 0-2 wilde maar
niet vallen. Het was telkens net niet,
deels omdat nog steeds de eindpas
niet echt wilde vlotten, deels ook
omdat de keeper steeds op de verkeerde plaats stond. Mark Pothuizen
had kunnen scoren, zoveel ruimte
om de bal in het doel te schieten,
maar ook zijn inzet ging over de lat.
Het bleef 0-1, toch winst voor RKDES.
De laatste drie wedstrijden heeft
Kudelstaart wel de nul weten te
houden en dat is ook niet slecht. Bovendien is de ploeg door het verlies
van zowel Abcoude als Legmeervogels geklommen naar de tweede
plek. Wie had dat een wedstrijd of
vijf geleden verwacht? Eddy Jansen
en Ibra liepen nog tegen hun vijfde
gele kaart op, dus die moeten de
volgende wedstrijd thuis tegen de
Spartaan op de tribune gaan staan.
Des speelde in de volgende opstelling: Colin van Velsen, Bas den
Daas, Robin van der Steeg, Mohammed El Ahmadi, Jeffrey Stravers, Jochem Kok(Kevin Boelsma 85), BartJan van der Jagt, Eddy Jansen, Mark
Pothuizen, Roald Pothuizen, Ibra El
Ahmadi.
Eppo

Wandelen met AWV in bos
Aalsmeer - Zaterdag 16 en zondag 17 februari kunt u wandelen bij
de Aalsmeerse Wandelsport Vereniging. Het startpunt is bij de kantine A.S.V de Poelster aan de Doorweg 21 in Amstelveen. Gekozen kan
worden uit de afstanden 5, 10, 15,
25 of 40 kilometer. Starten voor de
25 en 40 kilometerkan tussen 9.00
en 10.00 uur, voor de 5, 10 of 15 ki-

lometer is dit van 9.00 tot 13.30 uur.
Het startbureau sluit om 16.30 uur.
De kosten zijn
1,50 euro zonder en 3 euro met herinnering. Leden van een erkende
wandelbond krijgen 50 cent korting.
Voor meer informatie: familie Ostendorf, tel: 0297-320813 of http://
home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer
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Schaakcompetitie AAS

Eredivisie handbal dames

Zesde overwinning op rij

FIQAS dames gaat zich
richten op nacompetitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
speelden de dames van FIQAS
Aalsmeer een uitwedstrijd bij BFC
in het Limburgse Beek, een ploeg
waar thuis van was gewonnen. Dat
leek in eerste instantie opnieuw te
kunnen lukken, want de ploeg begon zeer gedisciplineerd aan de
wedstrijd, kwam met 7-5 en even later met 8-6 voor.
Daarna werden er echter zoveel
fouten gemaakt (en vier strafworpen
gemist), dat de Limburgse dames bij
rust leidden met 15-13. Op zich was
er toen nog niets aan de hand geweest als FIQAS Aalsmeer het niveau van de beginfase had weten te
hervinden. Er was druk genoeg via
cirkelspeelsters Nicole van Schie en
Priscilla Bergman, maar zij konden
vaak niet worden aangespeeld of
werden (onreglementair) van de bal
gehouden. De aansluiting krijgen
lukte dus niet niet. Inmiddels liep
BFC verder uit en FIQAS Aalsmeer
kon de wedstrijd niet meer kantelen. Op zich had een overwinning de
Aalsmeerse dames niet verder gebracht dan de twaalfde plaats waar
ze nu staan. “Maar”, zo zei trainer/
coach Menno de Klerk na afloop, “ik
had toch liever een tik uitgedeeld,
dat was een beter gevoel geweest

en beter voor het zelfvertrouwen.
Nu gaan we ons opmaken voor de
nacompetitie én het NHV bekertoernooi.” Aanstaande zaterdag 16
februari spelen de dames een thuiswedstrijd in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg tegen GIBO Groep/
Kwiek. De wedstrijd begint om 19.00
uur. In het weekend van 23/24 februari begint de nacompetitie.
Kan FIQAS3 opnieuw stunten?
De mannen van het derde herenteam van FIQAS Aalsmeer (uitkomend in de Hoofdklasse) leverden
vorige maand een enorme stunt
door hun eigen clubgenoten van FIQAS Aalsmeer 2 (spelend in de eerste divisie) uit het NHV bekertoernooi te stoten en zo door te dringen tot de achtste finales. Nu mogen ze volgende week donderdag,
21 februari, proberen opnieuw te
stunten, en wel tegen een ploeg
uit de eredivisie, v.d.Voort/Quintus
(die daarin momenteel op een elfde
plaats staan).
De verwachting is dat FIQAS
Aalsmeer 3 zeker een kans maakt
en er wordt dan ook gerekend op
een echte bekerkraker! De wedstrijd, in sporthal de Bloemhof, begint om 20.00 uur.

Handboogschieten

Team Target in ere-klasse
Aalsmeer - Kudelstaart - Afgelopen zondag heeft het recurveteam van handboogvereniging Target gestreden om een eerste plaats
voor teams in de ereklasse. Het is de
eerste maal in de geschiedenis van
Target dat een team zich geplaatst
heeft in deze hoogste klasse van het
handboogschieten.
De wedstrijd werd verschoten bij
de handboogverenging Concordia
in Amsterdam waar in deze klasse
acht teams streden om de hoogste
eer. Schutters van diverse verenigingen uit het hele land waren naar
deze wedstrijd gekomen. Het team
van Target bestaande uit de schutters Marco Jongkind, Johan Ruhe,
Jos van ‘t Schip en Cor de Jong had
zich op grond van de voorrondes
geplaatst in deze klasse. Na twee
enerverende voorronden waarbij iedere schutter twee maal dertig pij-

len op een zgn. Dutch target moest
schieten, bleek dat enkele andere
teams een betere prestatie geleverd
hadden dan dat de schutters van
Target. Uiteindelijk bereikte het team
een zevende plaats met slechts kleine verschillen op de teams die zich
hoger plaatsten. Jammer, maar ook
dat kan. Dat het een zware wedstrijd
zou worden stond vooraf al vast, dus
de schutters mogen trots zijn op hun
prestatie!
Plaats voor schutters
Ook voor de beginnende schutter is
er een plek bij handboogvereniging
Target. Wanneer u/jij geïnteresseerd
bent of meer wil weten van deze
leuke sport kom gerust eens langs.
Elke dinsdag en donderdagavond
van 19.00 tot 22.00 uur is het clubgebouw geopend aan de Wimkandreef op sportpark Calslagen.

Ritmische gymnastiek

Brons Omnia op Nederlandse
kampioenschappen Clubteams
Aalsmeer - – Zondag 10 februari heeft de A- en B-selectie van de
afdeling ritmische gymnastiek van
SV Omnia 2000 deelgenomen aan
de Nederlandse kampioenschappen
voor clubteams. In alle vroegte reisden de gymnastes af naar Sportstad
Heerenveen. Verenigingen mochten
deelnemen met een team dat bestond uit zeven individuele gymnastes, twee groepen en één duo. De
individuele gymnastes moesten uitkomen op de onderdelen bal, hoepel, knotsen, touw en lint en twee
van deze onderdelen mochten daar
als keuzemateriaal aan worden toegevoegd.
Voorwaarden waren verder dat er
niet meer dan vier individuele oefeningen door een A-gymnaste mocht
worden uitgevoerd en dat één gymnaste ten hoogste twee oefeningen
mocht laten zien. Alle behaalde cijfers, dus de scores van de zeven individuele oefeningen, twee groepsoefeningen en de duo-oefening,
werden aan het eind van de dag bij
elkaar opgeteld. ’s Ochtends stonden de individuele oefeningen op
het programma.
Voor Omnia verschenen aan de
start: Sanne Brouwer (touw), Daniëlle Bubberman (lint), Maike de
Groot (knotsen), Marit Harte (bal),
Ilona Kok (knotsen), Lisanne van
den Nouland (hoepel) en Rebecca
Rommerts (bal). Na de ochtend bezette Omnia de derde plaats in het
tussenklassement.
Nu werd het spannend of het team

deze plaats kon vasthouden na de
groeps- en duowedstrijden! ’s Middags mochten Britt Wagenaar en
Melissa Lagerburg hun duo-baloefening laten zien en kwam groep 2B
in een nieuwe samenstelling in actie met hun knotsoefening. Groep
2B wordt dit seizoen gevormd door
Lotte Brouwer, Daniëlle Bubberman, Ilse Huiskens, Lisanne van den
Nouland en Dominique Ramp. Ook
de meisjes van groep 3B mochten
voor het eerst hun kunsten vertonen
met de hoepel. Deze groep bestaat
uit Melissa Lagerburg, Britt Wagenaar, Natasja Rommerts en Juliëtte Veerkamp. Hoewel het voor de
gymnastes van de middagwedstrijd
in veel gevallen nieuw en daardoor
erg spannend was hebben ze het allemaal prima gedaan! Aan het eind
van de dag mochten alle gymnastes
van Omnia, inclusief hun trainsters,
plaatsnemen op het erepodium; met
een totaalscore van 99.894 had het
team verrassend beslag weten te
leggen op de bronzen medaille, met
een voorsprong van ruim zes punten op de nummer vier in het eindklassement. Een mooie prestatie,
niet alleen van de gymnastes, maar
ook van de trainsters Barbara Gerritsen, Ingrid de Rooij en Amanda
Veerkamp en Maike de Groot.
Meer weten over Ritmisch Gymnastiek? Kijkt u dan op de website
www.svomnia.nl of neem contact op
met Monique Rommerts, tel. 0297321553 of het Sportpunt van SV
Omnia 2000, tel. 0297-322312.

Theorie bij MTC Motovatie
Amstelveen - MTC Motovatie presenteert in samenwerking met rijschool Animo vanavond, donderdag 14 februari, de tweede themaavond van het winterseizoen. De
aanvang is 20.00 uur en het clubhuis van de motorclub is gevestigd
in het KLM Sportcentrum aan het
Wimbledonpark 2.
Daar het bestuur van MTC Motova-

tie toch wel geschrokken is van de
magere resultaten van het theorieexamen vorig jaar, is besloten deze
theorie avond een vervolg te geven.
Uiteindelijk draagt de juiste theoretische kennis bij tot het veilig deelnemen aan het verkeer. En dat wil
toch iedereen. Durf jij de strijd met
de theorie aan? Kom dan naar deze
theorie-avond. De toegang is gratis.

‘Let’s play darts’ in Proosdijhal

BMX in de lift, UWTC start
met 3 beginnersgroepen
Uithoorn - Op zaterdag 2 februari is de afdeling BMX van de UWTC
gestart met een nieuwe beginnerscursus waarop 36 beginners hebben
ingeschreven. Na een lange periode van ledenstop heeft de fietscrossclub ruimte weten te creëren zodat er weer nieuwe talenten aan
de vereniging kunnen worden toegevoegd. De wachtlijst is het laatste jaar alleen maar langer geworden en het werd hoog tijd daar wat
aan te doen. Aan het steeds langer
worden van de wachtlijst is duidelijk
te merken dat de interesse voor de
BMX-sport behoorlijk in de lift zit.
Dit heeft natuurlijk alles te maken
met het feit dat deze discipline van
de wielersport heel spectaculair is.
BMX is een zogenaamde extremesport waar van alles inzit. Kracht,
reactievermogen, techniek, tactiek
en vooral lef om die grote bulten te
springen zijn de elementen van de
BMX-sport. Daarbij komt nog eens
dat deze sport ook nog eens Olympisch is geworden. Dit jaar zullen
de allerbeste BMX-ers de strijd aan
gaan op de Olympische baan van
Beijing.
De beginnerscursus van UWTC
wordt dit jaar gegeven op de zaterdagmiddagen op de fietscrossbaan
aan de Europarei en bestaat uit vier

lesdagen van drie kwartier. De fietsen, helmen en handschoenen kunnen voor de duur van de cursus
worden geleend van de vereniging.
Na afloop van de cursus beslist de
cursist of hij/zij lid wil worden. Afgelopen zaterdag was de tweede
cursusdag onder bijna lenteachtige omstandigheden. Het was voor
de ouders dan ook heerlijk vertoeven op de tribune in de zon terwijl de kinderen over de grote bulten moesten trappen. Het enthousiasme van de deelnemers doet de
trainers en de trainershulpjes goed.
Nu dit concept zo goed aanslaat, zal
de cursus volgend jaar zeker een
vervolg krijgen. Als je volgend jaar
ook zo’n beginnerscursus wilt volgen, kun je je nu al op de wachtlijst laten plaatsen. Een e-mail naar
bmx@uwtc.nl met daarin de vermelding van je naam, geboortedatum,
adres, telefoon en natuurlijk dat je
op de wachtlijst wil worden gezet
is voldoende. Meer informatie is te
vinden op de website www.uwtc.nl/
bmx. Op 9 en op 30 maart worden
op de baan in Uithoorn respectievelijk de eerste wedstrijd in de BMX
West Competitie en de Noord-Holland Cup verreden. Natuurlijk bent
u dan ook van harte welkom om een
kijkje te komen nemen.

Kudelstaart - Zaterdag 23 februari wordt vanaf 14.00 uur een darts
toernooi voor de jeugd gehouden in
het sportcafé van de Proosdijhal.
Gestreden wordt in de leeftijdsklassen van 8 t/m 10 jaar (pupillen), 11
t/m 13 jaar (aspiranten) en 14 t/m 17
jaar (junioren). Deelname kost 1 euro en voor ieder is er na afloop een
aandenken.
Organisatie en toernooileiding zijn
in handen van Pim Weberink. Jonge
dartsliefhebbers zijn van harte welkom.
Wie meer wil weten over het toernooi kan kijken op www.poelseye.nl
of bellen naar 06-24504321.

Uitslag 1e toernooi
Zaterdag 26 januari werd het eerste
toernooi gespeeld van dit jaar. Bij
de pupillen heeft Joerie Olij met zes
punten de eerste plaats behaald.
Tweede werd Danny v.d. Ven met
vier punten en als derde eindigde
Danny Schreven met drie punten.
Tim v.d. Poel kwam met vijf punten
bovenaan aan te staan en als tweede in deze categorie eindigde Dylan
Kraan (drie punten), gevolgd door
Remco Timmermans die twee punten bijeen verzamelde. Arno Kroon
werde eerste bij de junioren (vijf
punten); Patrick Smit eindigde als
tweede met drie puntten.

Hockey Heren 1 en dames 1
naar Madrid voor trainingsstage
Uithoorn - Ter voorbereiding op de
tweede competitiehelft zijn heren 1
en dames 1 van Qui Vive op dinsdag
12 februari jl. naar Madrid vertrokken. In de Spaanse hoofdstad wordt
een druk hockeyprogramma afgewerkt. Beide selecties hebben vijf
trainingen en twee wedstrijden op
het programma staan. Dit alles vindt
plaats op de twee watervelden van
topkwaliteit van Club de Campo, het
fantastische complex waar in 2006
de Nederlandse dames Wereldkampioen werden.
De weersomstandigheden, de andere omgevingsfactoren, sparringpartners uit een andere hockeycultuur en vooral de mogelijkheid om
een aantal dagen onafgebroken en
zeer intensief met elkaar te kunnen
werken maken een trainingsstage
zeer waardevol.
Deze stage past goed in de ambi-

ties van de Uithoornse hockeyvereniging en helpt bij het realiseren
van de doelstellingen voor dit seizoen. Qui Vive wil met de heren minimaal bij de beste zes ploegen van
de Overgangsklasse A eindigen en
met dames 1 kampioen worden in
de eerste klasse B en zo promoveren naar de Overgangsklasse. De
heren beginnen de tweede competitiehelft met een uitwedstrijd tegen
Groningen op 24 februari en spelen
op zondag 2 maart om 14.45 uur de
eerste thuiswedstrijd van 2008 tegen Victoria uit Rotterdam. De dames moeten nog iets langer wachten en spelen op zondag 9 maart
hun eerste wedstrijd thuis tegen
Shinty uit Driebergen, aanvangstijd 12.45 uur. Het complex van Qui
Vive ligt aan de Noorddammerweg
2 (hoek Vuurlijn) in de Kwakel. De
toegang is gratis.

Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft ook de zesde
ronde van de KNSB competitie winnend afgesloten. In een spannende
wedstrijd werd het 6,5-1,5 tegen het
tweede team van Sas van Gent, gespeeld in het nabijgelegen (voor Sas
van Gent dan) Sluiskil. Voor de Azen
was het wat minder nabijgelegen.
Een reis vanuit Aalsmeer duurde 2,5
uur, de drie spelers van AAS uit de
Rotterdamse regio hadden wat minder lang werk. Tezamen met deze
wedstrijd werden nog enkele duels
van Sas afgewerkt, waaronder het
spannende duel in de meesterklasse tegen HSG, de soeverein leidende club op het moment (7-3 voor de
Hilversummers). De Azen kwamen
op voorsprong door een overwinning van AJ Keessen aan het eerste bord. Vanuit de opening hield
hij een klein plusje en derhalve wat
druk tegen wat zwakke pionnen.
Langzaam maar zeker moest zwart
zich steeds meer verzwakken, totdat een zwakte teveel ontstond. Pionverlies was onvermijdelijk geworden, maar de partij werd direct beëindigd doordat de Sas speler een
stuk erbij cadeau gaf. Daarna leek
de meest pessimistische inschatting
toch een 4-4 te zijn, door de mindere stellingen van Marc Trimp en Bob
Feis. Daar tegenover stond dat Jeffrey van Vliet een stevig initiatief aan
het ontwikkelen was op de koningsvleugel, en de rest toch ook wel gelijk tot misschien iets beter stonden.
Dat Marc alsnog de kansen geheel
deed keren door een gemene verdediging te hebben deed het tij kantelen in de wedstrijd. Marc bleef een
stuk voor en won, net als Jeffrey die
de tegenkansen nauwkeurig opving en de mataanval inzette. Ben
de Leur had een zeer solide partij achter de rug waar er voor beide spelers weinig gaten vielen in de
vijandige stelling. Een goed getimed

remise aanbod werd aangenomen,
dat was derhalve 3,5 punt. In de tijdnoodfase had Jasper van Eijk een
pion meegesnoept nadat de witspeler weinig anders kon doen dan
zijn zwaktes verdedigen. Even later
won Jasper nog een toren, waarna de match binnen was. Bob Feis
had na de tijdnoodfase twee lastige pionnen te bestrijden gekregen,
iets wat net teveel was. Bob moest
een kwaliteit geven en er stonden
nog teveel pionnen op het bord om
echte remisekansen te hebben. Leon Koster had een op het oog remise toren eindspel bereikt, maar de
kleine kansjes die hij nog had benutte hij optimaal daar zijn opponent te laat doorhad dat zijn koning
te ver afgesneden werd. Paul Schrama ten slotte speelde de langste
partij van de dag. Zijn loper bleek
beter te werken dan zwart’s paard,
de loper kon ook de eigen koning
nog meehelpen verdedigen en tegelijk de zwarte koning onder vuur nemen. Makkelijk was het nog niet gezien de open stand van beide koningen, maar Paul haalde uiteindelijk
de vis op het droge. Met het maximum van 12 punten gaat AAS 1 met
nog 3 wedstrijden te gaan aan kop
van de 2e klasse C van de landelijke
schaakcompetitie. Grootste (en nog
enige) concurrent DD staat op twee
matchpunten achterstand, waarbij het onderlinge duel in de laatste
ronde de beslissing in deze poule zal
brengen. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in het Clubhuis
van AAS in De Binding in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur en de
competitie start gelijk hierna om
20.00 uur. Voor meer informatie: A.J.
Keessen, competitieleider, tel. 0297324459 of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 0297-326143. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Sport en zwemplezier in
krokusvakantie voor kids
Aalsmeer - De krokusvakantie is
dit jaar van 25 tot en met 29 februari en dat betekent dat de kinderen uit Aalsmeer en omgeving lekker kunnen genieten van een lange,
vrije week.
Om zich niet helemaal te hoeven vervelen heeft het personeel van de accommodaties van de NV ESA weer
van alles georganiseerd om het de
kinderen naar de zin te maken.
Sport- en spelinstuiven
In De Proosdijhal kunnen de kinderen van 4 tot en met 12 jaar zich
heerlijk uitleven tijdens de Sporten spelinstuiven op maandag 25 en
donderdag 28 februari. De kinderen
zijn van harte welkom van 9.30 tot
12.00 uur en ouders kunnen voor
een toeziend oog plaats nemen op
de tribune.
De entree is 2 euro en voor een patatje en een glas limonade erbij betaalt men 3.50 euro. Natuurlijk is het
mogelijk om te schommelen, op het
springkussen te gaan, te klimmen,
te knutselen, te voetballen, tennissen, etc.!. Meer informatie via www.
esa-aalsmeer of de beheerder van
De Proosdijhal: 0297-340440
Vrijzwemmen
Natuurlijk is de vakantie niet compleet zonder een frisse duik in
zwembad De Waterlelie. Elke dag
is het bad open van 10.30 tot 14.30
uur, behalve op donderdag en vrijdag. Op donderdag is iedereen welkom voor vrijzwemmen tussen 12.00
en 14.30 uur en op vrijdag van 10.00
tot 13.00 uur.
Het programma in het banenbad
gaat normaal door. Tijdens het vrijzwemmen worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals aquarobics, estafettes, spelletjes op de
kant enz. Er zijn regelmatig leuke
prijsjes te winnen.
In de Krokusvakantie worden ook
diverse extra lessen en cursussen aangeboden. Op maandag 25
en dinsdag 27 februari zijn er twee
borst- en rugcrawlinstuiven. Speciaal voor de kinderen die nog een
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de borst- en/of rugcrawl.
Er is plaats voor vijftien kinderen en
de instuif kost 11.20 euro voor twee
lessen van 45 minuten.
Daarvoor mogen de kinderen ook
blijven vrijzwemmen tot 14.30 uur.
De les op maandag is van 9.45 tot
10.30 uur en op dinsdag van 14.30
tot 15.15 uur. De lessen worden gegeven voor het A, B en C-diploma
en vanaf het oranje lintje. Inschrijven is vanaf heden mogelijk bij de
receptie van De Waterlelie. Het lesgeld dient bij inschrijving te worden
voldaan.
Snorkelen en voetballen
Leren snorkelen is een wens van
veel kinderen. Speciaal voor de wat
jongere kinderen die al in het bezit
zijn van diploma A en B organiseert
De Waterlelie een mini-snorkelcursus.
Twee keer 45 minuten kennis maken
met snorkel en bril en zwemvliezen.
Aan de hand van deze ervaringen

kunnen de kinderen altijd nog besluiten om aan een grote cursus van
twaalf lessen mee te gaan doen. De
cursus wordt gegeven op maandag
25 en op woensdag 26 februari van
9.45 tot 10.30 uur.
De kosten zijn 11.20 euro en dit bedrag is inclusief vrijzwemmen op de
dag van de les. Opgeven aan de receptie van het zwembad en het lesgeld dient bij inschrijving te worden
voldaan.
In de kleine vakanties wordt het al
een traditie. De baby en peuterlessen op donderdag worden een
zweminstuif voor de allerkleinsten
tot 4 jaar met hun (groot)ouders of
verzorgers.
Lekker spetteren en spelen en meedoen met de liedjes en minilesjes.
Een leuke manier om eens kennis te
maken met de zwemmogelijkheden
voor ouder en kind. De zweminstuif
wordt gehouden op donderdag 28
februari van 9.00 tot 10.30 uur. Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk,
iedereen die wil komen spelen en
spartelen is van harte welkom. Alle
liefhebbers van voetbal kunnen terecht in sporthal De Bloemhof voor
het jaarlijkse tweetallen-voetbaltoernooi.
Het voetbalfestijn wordt gespeeld
op maandag 25 en woensdag 27 februari. Meedoen aan dit toernooi is
voor alle kinderen van 5 tot en met
11 jaar.
Opgeven is alleen mogelijk in tweetallen en kan via school, De Waterlelie, De Bloemhof of De Proosdijhal en kan tot vrijdag 15 februari.
Er wordt gespeeld op kleine speelveldjes met een vliegende keep. De
finales vinden nog op dezelfde dag
plaats.
Deelname aan dit toernooi kost 1
euro en wordt op de dag van het
toernooi betaald. Vanaf 20 februari staan de indeling en voetbaltijden
op: www.rkav.nl/tweetallen. Voor
meer informatie over alle activiteiten: www.esa-aalsmeer.nl of 0297322022.

Speelavond bij
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 19 februari houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma. De
speelavond is in gebouw De Schakel aan de Cyclamenstraat. De zaal
is open vanaf 19.30 uur. U/jij bent
welkom.
Tijdens de vorige speelavond is de
hoogste klaverjas-eer behaald door
J. van Es met 5388 punten. Op plaats
twee is mevrouw A. Luyben geëindigd met 5165 punten, op plaats
drie mevrouw R. Bekkers met 5027
punten en op plaats vier B. Overdijk met 5024 punten. Het rummicuppen is gewonnen door mevrouw
Flameling met 23 punten. Zij werd
gevolgd door de dames Karemaker
met 31 en Spring in ‘t Veld met 42
punten.

