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

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

GEEF RICHTING AANJE 
TOEKOMST IN DE ICT
www.stuurjetalent.nl

Bewoners boos over wijziging in bestemmingsplan

Verkeersveiligheid in gevaar bij 
komst 2 bedrijven Cactuslaan
Aalsmeer - Het bestemmingsplan 
Kudelstaart staat op het punt om 
goedgekeurd te worden, maar er is 
verzet. Niet om de, zeg maar, grote 
lijnen, maar alle uitzonderingen zijn 
menigeen een doorn in het oog. Zo 
ook het besluit rondom de Cactus-
laan, het groene gebied tussen de 
Geniedijk en de Legmeerdijk. De 
bewoners in dit gebied staan voor 
een raadsel en zijn furieus. Hoe is 
het mogelijk dat in hun agrarische 
wijk twee locaties een andere, rui-
mere bestemming krijgen waardoor 
het mogelijk is om twee bedrijven te 
realiseren die voornemens zijn een 
pand te bouwen met een lengte van 
bijna 120 meter en een hoogte van 
8,5 meter. 
Hun wijdse uitzicht gaat niet al-
leen wreed verstoord worden door 
een hoge muur op zo’n tien me-
ter afstand, maar ook die van an-
dere Hornmeer-bewoners die nu 
nog uitzicht hebben op groen land 
maar daar straks een bedrijfspand 
boven de dijk gaan zien uitsteken. 
Nog meer verontrust zijn de bewo-
ners over de verwachte toename 
van (vracht)-verkeer. In het ontwerp 
krijgen de bedrijven samen acht 
dockshelters en die gaan, zo me-
nen de bewoners, elk echt meer dan 
één keer per dag gebruikt worden. 
In de raadsvergadering zei verant-
woordelijk wethouder Ronald Fran-
sen in antwoord op vragen van AB 
en de VVD dat in de aanvraag ge-
steld is dat het gaat om acht tot tien 
verkeersbewegingen per dag. 

Tachtig tot honderd 
“Onbegrijpelijk dat niet meer on-
derzoek wordt gepleegd”, aldus de 
bewoners die uiteraard zelf wel al-
le mogelijke informatie ingewon-
nen hebben. “Er komt een bloemen 
im- en exportbedrijf uit Assendelft, 
waarvan op de site staat dat ze be-
schikken over vijf eigen vrachtwa-
gens, en een handelsbedrijf, nu nog 
gevestigd aan de Aalsmeerderweg. 
Acht tot tien vrachtwagens, schroef 
dat aantal maar op naar zeker tach-
tig tot honderd.” Met een dergelij-
ke grote stijging van het aantal ver-
keersbewegingen van en naar de 
smalle Cactuslaan via de Legmeer-
dijk of via de Hornmeer komt de vei-
ligheid in deze hoek in het geding. 
“Het is nu al super druk met verkeer 
op de Bachlaan dat in de ochtend 
en tijdens de avondspits de Leg-
meerdijk op of af wil. Heel veel fiet-
sers, schoolgaande jeugd. Alles kris, 
kras door elkaar. Met zoveel extra 
vrachtwagens er bij wordt het een 
chaos. Gaan er ongelukken gebeu-
ren. Gaan we eerst wachten tot ie-
mand aangereden wordt?”, aldus de 
boze bewoners. 

“De politiek moet eens komen kijken. 
De Cactuslaan is niet zo breed, twee 
auto’s kunnen elkaar net aan pas-
seren, en de uitrit via de Bachlaan 
is niet ideaal, zit kort na de bocht 
en vlak bij het stoplicht bij de Leg-
meerdijk. De ontsluiting via de Cac-
tuslaan op de Bachlaan is niet bere-
kend op intensieve, zware transpor-

ten.” En ze vervolgen: “Als de vracht-
wagens weg willen rijden, zullen zij 
om overzicht te hebben, er zit een 
rare slinger aan het eind, tot aan de 
Bachlaan rijden, dus op het fietspad 
gaan staan. Heel gevaarlijk voor met 
name de vele fietsers hier.” Over het 
parkeren bij de bedrijven hebben de 
bewoners ook geen goed gevoel. “In 
het ontwerp staan 28 parkeerplaat-
sen getekend, één van de twee be-
drijven heeft 29 personen in dienst. 
Waar gaat de rest parkeren?”

Nare smaak over procedure
Verder hebben de bewoners een na-
re smaak over de gevolgde proce-
dure. Het gebied tussen de Genie-
dijk en de Legmeerdijk had eerst de 
bestemming ‘agrarische glastuin-
bouw’, maar door een amendement 
is deze functie voor de percelen 
nummer drie en vijf in de Cactus-
laan veranderd. De bestemming hier 
is verruimd met de aanduiding ‘plus 
agrarische verwerking’. “Het ontsta-
ne, mooie tuinbouwgebied met nu 
nog de ruimte voor vestiging van 
nieuwe glastuinbouwbedrijven, bij-
voorbeeld kassen, wordt verkwan-
seld”, zeggen de bewoners. “Kort 
geleden was een gedeelte van de 
locatie nog in handen van de Stivas. 
Er werden geklusterde agrarische 
woningen ontwikkeld en de pro-
vincie heeft subsidies verleend voor 
het ontwikkelen van glastuinbouw 
hier. Met de bestemmingswijziging 
wordt de reëel haalbare agrarische 
doelstelling, die tot nu bewust voor 
dit gebied werd nagestreefd, onno-
dig onderuit gehaald. Onbegrijpe-
lijk, het klopt niet.” De Cactuslaan-
bewoners hopen dat de fracties als-
nog een ander, volgens hen het eni-
ge juiste, standpunt in gaan nemen 
en toch kiezen voor volledige ‘agra-
rische glastuinbouw’. “Wij gaan door 
met bezwaar maken en als het moet 
gaan we naar de rechtbank. Derge-
lijke bedrijven horen niet in dit ge-
bied thuis. Greenpark Aalsmeer is 
voor hen de enige juiste plek.” 

Door Jacqueline Kristelijn.

Oorzaak onbekend, forse schade
Brand op dak Brede School
Aalsmeer - Even na vijf uur brak 
vrijdag 15 februari brand uit op het 
dak van een pand in aanbouw aan 
de Catherina Amaliastraat in Oost. 
De brand brak uit op het dak van 
een bedrijfsverzamelgebouw, waar-
in onder andere drie scholen en een 
kinderdagverblijf gevestigd gaan 
worden. 
De brandweer had het vuur snel 
onder controle. Op het dak lag een 
aantal gasflessen. Door deze direct 
goed met water te koelen, vormden 

de gasflessen geen extra gevaar bij 
de brand. De brand brak uit nadat 
alle werkzaamheden op de bouw-
plaats al waren afgerond. De oor-
zaak van de brand is nog onbe-
kend, de politie stelt hier onderzoek 
naar in. De brand heeft forse scha-
de toegebracht aan de dakbedek-
king. Deze zal vermoedelijk in zijn 
geheel moeten worden vervangen. 
Er zijn geen gewonden gevallen bij 
de brand. 
Foto: Ronald van Doorn.

Vanavond vierde beraad en raad
Vragen CDA over voornemen 
aanleg van tweede Kaagbaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 21 februari, komen burge-
meester, wethouders en raadsleden bijeen voor alweer het 
vierde beraad en de raadsvergadering in 2008. De bijeenkomst 
vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis, begint om 
20.00 uur en is openbaar. Gestart wordt met het beraad onder 
voorzitterschap van ditmaal PACT-man Pierre Tuning. Behan-
delstukken zijn het visiedocument woningen Bilderdammer-
weg, verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteu-
ning en krediet grondverwerving Lijnbaangebied. Het beraad 
wordt besloten met een vragenhalfuur. De fractie van het CDA 
heeft aangegeven hier gebruik van te willen maken. De partij 
heeft vragen naar aanleiding van recente berichten over het 
voornemen om tot aanleg over te gaan van een tweede (pa-
rallelle) Kaagbaan en wil de mogelijke effecten daarvan we-
ten. Na de rondvraag wordt een korte pauze gehouden, waarna 
rond tien uur de raadsvergadering start onder leiding van bur-
gemeester Pieter Litjens.
Behandelstuk is het inmiddels gewraakte bestemmingsplan 
Kudelstaart 2006. Portefeuillehouder is wethouder Berry Nij-
meijer. Het debat, gestopt in de raad van 7 februari, gaat voort-
gezet worden. Vast en zeker dat de raadsvergadering ook de-
ze keer goed bezocht gaat worden. Er hebben zich al sprekers 
aangemeld. De sluiting is gepland rond half elf.

Hersenkneuzing 
na val paard
Aalsmeer - Op vrijdag 15 februari 
om elf uur in de ochtend heeft de 
politie assistentie verleend bij een 
ongeluk op een manage aan de Jac. 
Takkade. Een 21-jarige vrouw uit 
Amstelveen was met haar paard ten 
val gekomen. Het paard was op de 
Amstelveense gevallen. Er zijn twee 
ambulances ter plaatse gekomen en 
de traumaheli is geland. De Amstel-
veense is naar het VU-ziekenhuis 
gebracht met een hersenkneuzing.

Truck verliest 
300 liter diesel
Aalsmeer - Op vrijdag 15 februari, 
even voor vier in de middag, heeft 
een vrachtwagen op het veilingter-
rein aan de Legmeerdijk een beton-
blok geraakt. Door deze aanrijding is 
de dieseltank gescheurd en is maar 
liefst 300 liter diesel uit de tank op 
de weg gestroomd. De brandweer is 
ter plaatse geweest om milieumaat-
regelen te treffen. Een bedrijf is ge-
beld om de diesel op te ruimen en 
de weg schoon te maken. De chauf-
feur van deze ongelukkige aanrij-
ding van de truck met het betonblok 
is een 54-jarige man uit Diemen.

Hoge boete 
drankrijder
Aalsmeer - Op donderdag 
14 februari rond tien uur in de 
avond is een 45-jarige auto-
mobilist uit Italië door de po-
litie tot stoppen gemaand. Er 
werd alcohol geroken, maar 
de toerist weigerde iedere me-
dewerking. Hij blies fout, wilde 
het niet overdoen en was ook 
niet van plan om mee te gaan 
naar het bureau. Het alles 
weigeren heeft hij duur moe-
ten bekopen. De rechter legde 
een boete op van 1050 euro.

Aalsmeer - In het Stommeerkwar-
tier moest je afgelopen zaterdag 
muisstil zijn. Daar werd namelijk de 
partij tussen de Nederlands kampi-
oen, Zhaoqin Peng en de internatio-
nale schaakgrootmeester Ikkonni-
kov gespeeld. 
Tevens vond in het onderkomen van 
Schaakclub Aalsmeer de open kam-
pioenschappen plaats. Er kon 700 
euro verdiend worden aan prijzen-
geld en dat maakte deelname extra 
aantrekkelijk. Maar minstens zo in-
teressant was de aanwezigheid van 
beide schaaktoppers, die konden 
rekenen op veel belangstelling van-
uit de Aalsmeerse club. Elders in de 
krant een verslag van deze sportieve 
schaakdag.

Belangstelling groot voor bekende schaaktoppers
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en / 
of tekstmateriaal NIET beschikbaar 
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

Collectanten gezocht voor 
het Reumafonds
Aalsmeer - Het Reumafonds is op 
zoek naar collectanten en comité 
leden die in deze regio willen col-
lecteren of helpen bij de organisa-
tie van de collecte. Dat is hard no-
dig, zeker nu uit onderzoek van TNO 
blijkt dat één op de vijf mensen in 
Nederland boven de twintig jaar 
reumatische klachten heeft.De col-
lecte vindt plaats van 9 tot en met 15 
maart. Het Reumafonds vindt deze 
nieuwe cijfers verontrustend. TNO 
heeft berekend dat reuma de maat-
schappij zo’n 13 miljard euro kost. 
Zonder zicht op behandeling of ge-
nezing wordt dat in de toekomst nog 
veel meer. Daarom heeft het Reu-
mafonds zoveel mogelijk geld nodig 
voor goed onderzoek en ontwikke-

ling van behandelmethoden en me-
dicijnen om reuma zo snel mogelijk 
de wereld uit te helpen.

U bent hard nodig!
Voor de collecte van 2008 zijn nog 
steeds véél collectanten en comtié 
leden nodig. Het fonds krijgt name-
lijk geen subsidie van de overheid 
en is daarom afhankelijk van giften 
van particulieren en bedrijven. Wilt 
u zich een paar uur vrij maken voor 
de bestrijding van reuma? 
Geef uzelf op als collectant of help 
met de organisatie van de collec-
te in de jaarlijkse collectweek van 
9 tot en met 15 maart.Meld u aan 
op www.reumafonds.nl of bel 020-
5896471, uw hulp is onmisbaar.

,      
      
    Is uw huisdier 

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

 Vermist:
- - 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.
- Verremeer in Rijsenhout, ongecastreerde kater,zwart met wit-

te poten, witte snuit, witte plek in de nek en witte ring op de 
staart. Zijn naam is Phill.

Gevonden:
- - 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-wit-

te kater. Op de rechter achterpoot heeft hij zwarte vlekken’
- Parklaan in Aalsmeer, een rode poes .
- Legmeerdijk thv nr.148, middelgrote zwarte kat, met bruin-wit-

te voetjes.
- Aalsmeerderweg Rijsenhout,zwarte poes met witte bef,  wit 

neusje en witte sokjes. Haar rechter achterpoot is wat stijf en 
ze loopt er al drie weken rond.

- Noordpolderweg in Aalsmeer, een ongecastreerde witte kater 
met lichtgrijze/cyperse vlekken. Hij heeft een witte punt aan 
zijn staart.

 

Zondag 24 februari
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Arno 
Post.  

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10 u. 
themadienst ‘de gaven van de geest’.
Spreker Jan Berger. Crèche voor de 
kleinsten, speciaal programma ou-
dere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 
10u. ds. J. Bosch uit Hoofddorp en 
16.30u. ds. A. Jansen.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst ds. 
Gabe Hoekema. Extra collecte voor 
het jeugdfonds. Oppas voor aller-
kleinsten en zondagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. S. de 
Graaf, Alphen a/d Rijn. 

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

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Zondag 10u. dienst ds. J. v. Popering  
in Triumphatorkerk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst dhr. A. van 
Heusden, Driebergen. 
Oost:. Zondag 10u. dienst, prof. dr. 
A. v.d. Beek, Veenendaal.  
Wo. 27 februari Samen op weg naar 
Pasen, thema Zie de mens. mmv 
Sander van Willegen 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. W.C. Meeu-
se, Bilthoven. 18.30u. ds. H.F. Klok, 
Maarssen. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag diensten, 10u. ds. K. Mul-
ler en 16.30u. ds. G. Nederveen uit 
Alkmaar. 

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

20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst 16u. past. Jaap Spaans.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelie-
ten in kloosterkapel. 10u. in Zorg-
centrum Aelsmeer woordcomm. vie-
ring met diaken j. Snoek. Zat. 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 
met N. Kuiper. 
Rijsenhout: geen viering. 
Zon. 10.30u. euch. viering in Kar-
melkerk vg. L. Seeboldt. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag. 10u. dienst, ds. J. van Veen. 
18.30u. ds. F. Praamsma. H.A. 

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. 
3e lijdenszondag.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zond. 10.30u. 
woordcomm. viering vg. A. Blonk. 
Mmv dames- en herenkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk v/ Veerelaan 30a. 
Om 19u. ds. Tim Vreugdenhil.  

Begra Bijbelstudies
Maandag 25 februari 20u. Evang. 
Gordon van Veelen. 

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

KERKDIENSTEN

Zondag kerkdienst met 
jubilerend Con Amore
Aalsmeer - Omdat  geestelijke mu-
ziek niet past in het jubileumpro-
gramma, heeft Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore besloten een aan-
vraag in te dienen om een kerk-
dienst te verzorgen. Het kerkbestuur 
van de Triumphatorkerk heeft hier-
voor toestemming gegeven en do-
minee Han van Popering heeft de li-
turgie samengesteld. Op zondag 24 
februari om 10.00 uur zal Aalsmeers 
Mannenkoor Con Amore onder lei-
ding van Theo van der Hoorn en met 
begeleiding van Theo Griekspoor op 
orgel de kerkdienst op liturgische 
wijze aanvullen.

Bekend en geliefde muziek werken 
zullen die morgen de kerk vullen, 
Aalsmeers Mannenkoor Con Amo-
re heeft de geestelijke muziek hoog 
in het vaandel staan en dit willen de 
koorleden deze morgen graag laten 
horen. Con Amore. op dit moment 
weer bijna 90 man sterk, zal on-
danks het drukke programma van-
wege het jubileum laten horen hoe 
veelzijdig de muziek van het man-
nenkoor is. Na de kerkdienst zal 
Con Amore nog laten horen wat er 
tijdens het jubileumconcert  van za-
terdag 8 maart onder andere gepre-
senteerd gaat worden.  

7 Maart Wereldgebedsdag 
in Ontmoetingskerk
Rijsenhout - De Wereldgebedsdag 
wordt dit jaar gehouden op vrijdag 
7 maart. Vanaf 15.30 tot 16.30 uur 
wordt in één van de zalen van de 
ontmoetingskerk een speciale dienst 
gehouden. Het thema is ‘wijsheid en 
Inzicht’. De liturgie is samengesteld 
door vrouwen uit Guyana. 
Naast bidden horen de bezoekers 
ook over de leefomstandigheden 

van deze vrouwen en worden geza-
menlijk enkele liederen gezongen. 
Ook zal er een collecte worden ge-
houden voor  goede doelen in Guya-
na, onder andere een HIV/Aids-pro-
gramma en een kinderdorp.  Ieder-
een is hartelijk welkom! 
Verdere informatie kunt u krijgen 
bij: Elsa Sluijs-Zwart,  telefoon 0297-
320323.

Passieconcert 
in Rijsenhout
Rijsenhout  - Kerkkoor Rijk Rij-
senhout en Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer verzorgen zaterdag 15 
maart een passieconcert in de Ont-
moetingskerk aan de Werf 2. In 2007 
in Aalsmeer, nu in Rijsenhout. Mu-
zikale medewerking wordt verleend 
door de heer A. van Dam op hobo. 
Spreker is dominee F. Praamsma. 
Deze avond, die aanvang om 20.00 
uur, staat onder leiding van dirigent, 
organist en pianist de heer A. Kees-
sen. Iedereen is van harte uitgeno-
digd voor deze muziek- en zang-
avond! Toegang vrij.

Nadenken over 
geld, seks en macht
Aalsmeer - Onder de titel ‘GSM-
diensten’ organiseert de Aalsmeer-
se CAMA Gemeente (ACG) de ko-
mende zondagen een drieluik waar-
in begrippen geld, seks en macht 
aan de orde komen. 
Zaken die dagelijks een belangrij-
ke rol spelen in ieder mensenleven, 
maar waarover vaak moeizaam ge-
sproken wordt. 
Er zal door voorganger Arno Post 
worden ingegaan op de vraag of 
god de mens hierover berichten 
heeft verzonden en zo ja, wat daar-
van de inhoud is. De diensten zijn 
laagdrempelig en eenvoudig te vol-
gen voor iedereen. Komende zon-
dag 24 februari staat ‘Geld’ centraal, 
2 maart wordt ‘Seks’ behandeld en 
de trilogie wordt op 9 maart afge-
sloten met ‘Macht’. Aanvang dienst 
tien uur in het WellantCollege aan 
de Jac. P. Thijsselaan 18. 

 

Bloemschikken 
bij de SWO
Aalsmeer - Vanaf 12 maart ver-
zorgt Christa Snoek weer een cur-
sus bloemschikken voor 55-plus-
sers in Wijksteunpunt Meander in 
de Clematisstraat. De cursus be-
staat uit vijf lessen van anderhalf 
uur, op woensdagochtend eenmaal 
in de 14 dagen. 
De kosten voor deze cursus zijn 60 
euro inclusief materialen, exclu-
sief koffie en/of thee. Voor dit be-
drag heeft u dus iedere 14 dagen 
een mooi, zelfgemaakt, bloemstuk 
in huis.  
De eerste les zal er een paasstuk-
je worden gemaakt, voor de laatste 
les staat er een hanging basket op 
het programma, maar ook de drie 
tussenliggende lessen zijn zeker de 
moeite waard
Voor aanmelden en informatie kunt 
u bellen met SWOA, Wijksteunpunt 
Meander, tel. 0297-323138, bereik-
baar van maandag tot en met don-
derdag. 
Bij geen gehoor kan hetkantoor 
in de Parklaan gebeld worden, tel. 
0297-344094.

Avond ‘Werken 
aan vrede’
Aalsmeer - Kring Ruth van de 
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
organiseert een open avond over 
werken aan vrede in de wereld! De 
avond vindt vanavond, donderdag 
21 februari, plaats vanaf 20.00 uur 
in de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat 55. Werken aan vrede heeft 

Bijzondere dienst zondag 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
24 februari wordt een bijzondere 
dienst gehouden in de Oud-Katho-
lieke Kerk aan de Oosteinderweg 
392-394. De dienst begint om 10.00 
uur en iedereen  is  van harte wel-
kom. Tijdens de dienst gaat Jip On-
ne van de Wal gedoopt worden. Er 
is een compleet liturgieboekje ge-

drukt, zodat bezoekers dit bijzon-
dere moment ook goed kan volgen. 
Om deze dienst een extra feestelijk 
tintje te geven komt de bariton-zan-
ger Gertjan P. Arentsen zingen. Or-
ganist is Jan de Wit en de voorgan-
ger is pastor Jaap Spaans. Na afloop 
van de dienst wordt koffie en thee 
geserveerd.

alles te maken met werken aan no-
den in de wereld! 
Doopsgezind Wereldwerk combi-
neert het gedachtegoed van vrede 
en uitwisseling van kennis en erva-
ringen, met een praktische invulling 
door bijzondere noden. De heer en 
mevrouw dDe Vries uit Hoofddorp 
komen deze avond vertellen over 
een project in Tanzania.. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom!

2500 Euro voor  Amnesty
Aalsmeer - De collecte van Amne-
sty International, die van 10 tot en 
met 16 februari in Aalsmeer en Ku-
delstaart is gehouden, heeft 2500 
euro opgebracht. 
Er is door 26 vrijwilligers gecollec-
teerd. Het was de zesde keer dat 
mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International een landelijke collecte 
hield. De collecte is voor Amnesty 

van groot belang. De mensenrech-
tenorganisatie is volstrekt onafhan-
kelijk en voor haar werk grotendeels 
afhankelijk van giften van particu-
lieren. Amnesty dankt iedereen van 
harte voor de geldelijke bijdrage. 
Ook bedankt Amnesty alle vrijwil-
ligers, die in weer en wind hebben 
gecollecteerd, voor hun enthousias-
te inzet.

Otterlokampen bijna vol!
Aalsmeer - Het eerste Otterlokamp 
van 2008 zit vol! Het is half februa-
ri. Soms schijnt het zonnetje en lijkt 
het lente en soms kraakt het nog 
dat het vriest, maar de aanmeldin-
gen van de kampen lopen dit jaar 
zo goed, dat de sluitingsdatum voor 
het oudste meisjeskamp is bereikt. 
Echter ook voor de overige kampen 
geldt dat de aanmeldingen erg goed 
lopen. Dit jaar wordt ook weer een 

kamp voor 16+ers georganiseerd. 
Deze groep gaat in België gaan 
kamperen. Voor alle kampen geldt: 
mocht je mee willen, meld je dan  
snel aan, want vol is vol. 
Aanmelden kan via de website www.
otterlokampenaalsmeer.nl of via Wil-
lo Schaaij, tel. 0297-344343. Hieron-
der de weken: Op de site staan alle 
data van de verschillende kampen 
genoemd.
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DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Einsteinstraat 51, 16 leylandii.
Datum verzending vergunning: 19 februari 2008.
• Ophelialaan 230, 3 populieren.
Datum verzending vergunning: 21 februari 2008.

Uitwegvergunningen
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunningen zijn 
verleend:
• Ranzijn, Aalsmeerderweg 436, t.b.v. de laadkuil 

en voor de  bezoekers 
Datum verzending vergunningen: 15 februari 2008.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften 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, Handha-
ving 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-
ning zijn ontvangen:
• 1e J.C. Mensinglaan 1, het plaatsen van een blokhut;
• Aalsmeerderweg achter 13, het vergroten van een opslagloods;
• Bilderdammerweg naast 120, het vergroten van een gebouw;
• Geerland 14, het wijzigen van de achtergevel;
• Hoofdweg 148, het wijzigen van de voorgevel 

van de bedrijfsruimte;
• Machineweg 291, het plaatsen van twee garages;
• Uiterweg 34, het plaatsen van een botenhuis;
• Uiterweg 34, het plaatsen van een schuur;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een botenhuis;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een schuur;
• Westeinderplassen E1852 en E1784; 

het plaatsen van een beschoeiing;
• Witteweg 59, het wijzigen van de voor- en achtergevel.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Oosteinderweg 243, het vergroten van een hotel;
• Stommeerweg 72, het vergroten van een logiesgebouw;
Bouwvergunning 2e fase
• Machineweg naast 199, het bouwen van 

een woning met een bijgebouw;
Verzenddatum bouwvergunningen: 26 februari 2008.

BouwVerorDening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomge-
ving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

laan, parkeerplaats, 1 populier; Marktstraat 21, 1 
den, 2 berken;

t/m 6 maart Kapvergunningen: Stommeerweg 38, 2 berken, 2 el-
zen; Van Cleeffkade 7a, 4 Italiaanse populieren; P.F. 
von Sieboldlaan 34, 1 blauwspar; Uiterweg 192, 1 
kastanje;

t/m 13 maart Kapvergunningen: Machineweg 139, 3 ceders, 7 ber-
ken, 5 lijsterbessen:  Perceel Dijksloot H589 , 1 po-
pulier; Perceel Dijksloot H548, 13 elzen, 4 beuken; 
Meervalstraat 1, 1 moerascypres; Stommeerweg 129, 
10 larixen;

t/m 15 maart Wet bodembescherming: beschikking Aalsmeerder-
weg 146;

t/m 20 maart Uitwegvergunning: Haydnstraat 4;
t/m 20 maart Vastgestelde Evenementenkalender 2008;
t/m 20 maart 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; Sweelinck-
straat achter 1-17, 2 essen en  1 esdoorns; Swee-
linckstraat bij pompgemaal,3 abelen; Begoniastraat 
5, 1 berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; Gera-
niumstraat naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjer-
hof speelplaats, 4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 ro-
binia;  Zwarteweg 75, 1 es; Seringenpark, 1 treur-
wilg; Uiterweg 401, 1 treurwilg; Hendrikstraat 40, 1 
els; Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; Oostein-
derweg 288,1 els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oos-
teinderweg 318, 1 els; Oosteinderweg 319, 2 acers; 
Oosteinderweg 320, 1 es; Oosteinderweg 322, 2 es-
sen; Oosteinderweg 326,1 es; Oosteinderweg 330,1 
es en 1 acer;  Oosteinderweg 332, 1 acer; Oosteinder-
weg 350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinder-
weg 380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oost-
einderweg 523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen; 
Jac. P. Takkade 4-5a, 1 wilg; Kerkweg 12, 1 kastan-
je; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 59, 1 kastanje;.
Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Ravenstein, 
1 populier; Starteiland, 2 wilgen en 1 els; Mijnshe-
renweg 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;

t/m 21 maart Ontwerpherziening planologische reservering banen-
stelstel Schiphol;

t/m 27 maart Kennisgeving ontheffing ingevolge artikel 4.1.5. lid 3 
van de APV;

t/m 27 maart Kapvergunning: Linnaeuslaan 86, 1 es;
t/m 27 maart Uitwegvergunning: Waterhoenstraat 46;
t/m 3 april Kapvergunning: Einsteinstraat 51, 16 leylandii;
t/m 3 april Kapvergunning: Ophelialaan 230, 3 populieren;
t/m 3 april Uitwegvergunningen: Ranzijn, Aalsmeerderweg 436.

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.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 maart 2008
• Bilderdammerweg nabij nr. 120, het plaatsen 

van een aankondigingsbord;
• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van portocabins.

serVicePunt Beheer en uitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Aalsmeerderweg 239, het slopen van een woning;
• Oosteinderweg 96, het slopen van een woning;
Deze besluiten worden verzonden op 26 februari 2008

wet oP De ruimteliJke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, 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.

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:
Artikel 17  WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, ‘Uitbreidingsplan in 

hoofdzaak 1962’ en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’, voor het 
plaatsen van een aankondigingsbord voor evenementen op per-
celen aan de Kudelstaartseweg t.h.v. 239, de Mijnsherenweg 
hoek Legmeerdijk en de Bilderdammerweg t.h.v. 123.

Verleende vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 2
• Oosteinderweg 243, het vergroten van een hotel; 

(er zijn zienswijzen ingediend) 
Dit besluit wordt verzonden op 26 februari 2008

aanVragen tiJDeliJke PersoonsgeBonDen
geDoogBeschikkingen woonschePen

Op 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer het ‘Overgangsbeleid voor 
(woon)schepen gemeente Aalsmeer’ vastgesteld. Hierin is bepaald 
op welke wijze de gemeente Aalsmeer optreedt tegen het bewonen 
en/of het illegaal aanmeren van woonschepen. Een verkorte inhoud 
van het overgangsbeleid is gepubliceerd in deze krant. Het volle-
dige overgangsbeleid staat sinds 9 januari 2007 op de gemeentelijke 
website gepubliceerd.
Op dit moment wordt overgaan tot de uitvoering van het beleid. 
Een eerste stap hierin is de afgifte van persoonsgebonden gedoog-
beschikkingen. Alle eigenaren/bewoners die binnen de gemeente 
Aalsmeer een woonschip tot hun beschikking hebben en die onder 
het overgangsbeleid vallen, zijn hiervan op de hoogte gesteld. Zij 
hebben allen een brief ontvangen met daarbij een aanvraagformulier 
die hen in de gelegenheid stelt een persoonsgebonden gedoogbe-
schikking aan te vragen.
Bent u van mening dat u onder het overgangsbeleid valt en heeft 
u geen brief en aanvraagformulier ontvangen, dan kunt u de beno-
digde informatie én het aanvraagformulier alsnog downloaden via 
de gemeentelijke website, onder ‘handhaving woonschepen, per-
soonsgebonden gedoogbeschikkingen’. Indien u geen toegang heeft 
tot een internetverbinding en u wel in het bezit wenst te komen van 
een aanvraagformulier, kunt u contact opnemen met mevrouw L.H. 
Hoogendoorn. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag telefonisch 
bereikbaar onder het telefoonnummer (0297) – 387 647.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 8

t/m 22 feb. Wet bodembescherming, uitvoeren bodemsanering 
locatie Lijnbaan/Oosteinderweg;

t/m 25 feb. Partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid en 
ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord;

t/m 28 feb. Verordening Schadevergoeding 2008 van het Hoog-
heemraadschap van  Rijnland;

t/m 28 feb. Kapvergunningen: Zwarteweg 98, 1 eik; Beethoven-

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

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

fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vin-
den plaats op 11 en 25 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 geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

Watertoren zaterdag- en 
zondagmiddag geopend
Aalsmeer - Aankomend week-
end is de watertoren weer geopend 
voor publiek. De toegangsdeuren, 
die momenteel worden opgeknapt, 
gaan zowel zaterdag als zondag 
tussen 13.00 en 17.00 uur open. Dat 
is gelijktijdig met de galerie aan de 
overkant van het monument, ‘Sous 
Terre’. Een bezoekje aan toren en 
galeriekelder is dus mooi te combi-
neren dit weekend.
Dit jaar bestaat de watertoren maar 
liefst 80 jaar en deze ‘verjaardag’ wil 
de stichting die de toren beheert, 
Aalsmeer 2000, niet geruisloos 
voorbij laten gaan. In de zomer zal er 
dan ook zeker stil worden gestaan 
bij het jubileum. Rondom de lang-
ste dag van het jaar, 21 juni, wordt 
Blooming on Tour georganiseerd, 
de opvolger van het corso. Het is de 
bedoeling dat de watertoren een rol 
zal gaan spelen tijdens dit nieuwe 
evenement. Maar ook tijdens open-
stellingen in de zomermaanden zal 
er een het een ander rondom of in 
de toren worden georganiseerd. 

Heaters en rolstoeltoegankelijk
De renovatie aan de buitenkant laat 
nog even op zich wachten maar bin-
nen gebeurt er wel het een en an-

der. Op dit moment wordt de zwa-
re toegangsdeur bij de entree in de 
watertoren onder handen genomen. 
Die krijgt een nieuwe verflaag. In de 
toren maakt een aantal ‘heaters’ zijn 
opwachting. De warmtestralers zijn 
in koude en vochtige maanden ze-
ker niet overbodig en zelfs nood-
zakelijk als er groepen in de toren 
worden ontvangen. Het Rijksmonu-
ment is nu eenmaal van oorsprong 
niet gebouwd en bedoeld voor een 
aangenaam verblijf. Dat is nu, met 
de komst van de heaters, anders. 
Zelfs trouwparen kunnen kiezen om 
in het 80-jarig industrieel monument 
‘ja’ tegen elkaar te zeggen zonder 
dat zij ‘last’ hebben van de koude 
omgeving. De heaters zijn mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het 
Rabobank Coöperatiefonds.
Ook heeft de beheercommissie 
(Aalsmeer 2000) plannen om de to-
ren voor rolstoelers toegankelijk te 
maken. Een trip naar boven zal er 
nooit inzitten (een lift behoort niet 
tot de mogelijkheden) maar de be-
gane vloer moet wel toegankelijk 
zijn voor iedereen. Zeker als er ex-
posities zijn ingericht of er een mu-
zikaal optreden is, moet de waterto-
ren toegang kunnen bieden voor

rolstoelers, zo vindt Aalsmeer 2000. 
Wie meer wil weten kan contact 
opnemen met de stichting via 06-

51094994 of 06-50284402. Een kijk-
je nemen zaterdag- of zondagmid-
dag kan natuurlijk ook!

Extra maatregelen ganzen 
rondom de luchthaven 
Schiphol - De provincie Noord-Hol-
land gaat extra maatregelen nemen 
om de overlast van ganzen rond de 
luchthaven Schiphol aan te pakken. 
De ganzen nemen in rap tempo toe 
en dat kan tot risico’s leiden voor de 
vliegveiligheid. Een aanvaring met 
een grote vogel als een gans kan 
leiden tot grote schade aan vlieg-
tuigmotoren en kan een risico vor-
men voor de vliegveiligheid. Schip-
hol trok vorig jaar aan de bel over 
het sterk gestegen aantal ganzen in 
de regio. Op dit moment bevinden 
zich naar schatting tussen de 5000 
– 10.000 ganzen binnen een straal 
van 10 kilometer om de luchthaven. 
Een ganzenpopulatie verdubbelt on-
geveer iedere twee jaar. “Het aan-
tal ganzen blijft sterk toenemen en 
daarmee dus ook de kans op inci-
denten. Daarom is het noodzakelijk 
om nu maatregelen te nemen, zo-
dat vliegen ook in de toekomst vei-
lig blijft”, aldus gedeputeerde Peter 
Visser. De ontheffing van de lucht-
haven (in het kader van de vliegvei-
ligheid) geldt op dit moment voor 
een straal van zes kilometer rond de 
start- en landingsbanen. Schiphol 
neemt al diverse maatregelen om 
vogels rond en op de luchthaven te 

weren. Zo heeft ze vogelwachters in 
dienst die 24 uur per dag actief vo-
gels vangen, verjagen of, in het ui-
terste geval, doden. Ook gebruikt 
Schiphol speciale vogelonvriende-
lijke grassen, schriklinten en gaska-
nonnen. In de praktijk blijken deze 
maatregelen echter voor het hand-
haven van de vliegveiligheid ontoe-
reikend. 

Alleen grauwe gans
De provincie heeft de ontheffing voor 
de luchthaven uitgebreid met extra 
maatregelen. De extra acties heb-
ben alleen betrekking op de grauwe 
gans. Deze grote vogels vliegen vaak 
in grote groepen over de luchthaven 
heen, waardoor ze een extra risico 
vormen voor de verkeersveiligheid. 
In elk geval is de zes kilometerzone 
uitgebreid naar 10 kilometer. Naast 
het vangen en schieten van ganzen 
mogen er ook bijvoorbeeld eieren 
worden doorgeprikt of ingesmeerd 
met maïskiemolie.  Daarnaast willen 
de provincie en Schiphol afspraken 
maken met de omliggende boeren 
over het zo snel mogelijk verwerken 
van oogstresten. Aan het einde van 
het jaar worden de extra maatrege-
len geëvalueerd. 
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Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Nog enkele kaartjes voor zaterdag
Theatersport vrijdag en 
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Aalsmeer - Dit week-
end, vrijdag 22 en zaterdag 23 fe-
bruari, wordt het podium van Bac-
chus gebruikt voor Theatersport.
Theatersport wordt de laatste tijd 
steeds bekender en steeds popu-
lairder. Theatersportgroepen schie-
ten als paddestoelen uit de grond. 
Op de televisie zijn programma’s te 
zien die gebaseerd zijn op theater-
sport, zoals bijvoorbeeld De vloer op 
en De Lama’s. Theatersport is een 
geïmproviseerde vorm van toneel. 
De spelers krijgen van een spel-
leider een aantal korte gegevens, 
waarmee ze een scene gaan spe-
len. Er is geen tijd om van te voren 
na te denken of afspraken te maken 
met elkaar. En dat is juist het leu-
ke en verrassende! Het verloop van 

de scene ontstaat ter plekke. Dit le-
vert vaak hilarische, maar ook ont-
roerende situaties op. Zoals bij de 
meeste sporten zijn er ook bij the-
atersport wedstrijden. Het publiek 
speelt hierbij een actieve rol. Er zijn 
twee teams, er is een spelleider en 
er zijn ‘rechters’. Het team dat het 
beste speelt, wint. Aanvang bei-
de avonden is 20.15 uur. Zaal open 
19.45 uur. Entree 5 euro.
Kaarten voor de vrijdagavond zijn 
al uitverkocht. Wel zijn er voor za-
terdagavond nog enkele kaar-
ten te reserveren. Stuur een e-mail 
naar teuntjegijs@msn.com om een 
kaartje te reserveren. Cultureel ca-
fé Bacchus is gevestigd in de Ger-
berastraat op nummer 4. Info: www.
cultureelcafebacchus.nl

Zaterdag in danscafé de Praam
Volendamse avond met 
zanger Jeff en dj Marco
Aalsmeer - Op zaterdag 23 februa-
ri presenteert danscafé de Praam in 
de Zijdstraat 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 Am-
sterdamse feestcircuit Hij zal in de 
praam het Hollandse lied promo-
ten samen met de Volendamse zan-

ger Jeff. Mede door zijn zeer uitge-
breide repertoire (2250 nummers) 
weet Jeff 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 aanstaande za-
terdag 23 februari. Vergeet niet nog 
even een kaartje te kopen, want vol 
is vol.

Muziek
22 en 23 februari:
* Theatersport, improvisatie toneel, 
in cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat. Vrijdag en zaterdag 21u.
Zaterdag 23 februari:
* Volendamse avond met zanger Jeff 
en dj Marco in danscafé de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
Zondag 24 februari:
* Jazz- en bluesavond in café’s Jop-
pe, 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.
* Plug & Play in the Beach voor mu-
zikanten met Robbert Tuinhof, Oost-
einderweg. 15-18u.
Zaterdag 1 maart:
* Concert Young Continentals in De 
Spil, Kudelstaart v/a 19.30u.

Exposities
Tot en met 17 februari:
* Afwisselende (verkoop)-expositie 
in galerie Coq Scheltens, Chrysan-
tenstraat 44. Do.-zo. 13-17u.
Tot en met 24 februari:
* Expositie Ruurd Hallema en Hans 
Vanhorck in galerie/beeldentuin 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg, te-
genover watertoren. Zaterdag en 
zondag 13-17u..
Tot en met 9 maart:
* Expositie popfotograaf Lex van 
Rossen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u.

Diversen
Donderdag 21 februari:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Speelavond buurtvereniging De 

Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oost-
einderweg 173a vanaf 19.30u.
Vrijdag 22 februari:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr. 
op De Bindingzolder, ingang Haya 
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere 
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Speelavond ijsclub Aalsmeer-Oost 
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 20u.
Zaterdag 23 februari:
* Bingo-avond bij ANBO voor 50-
plussers in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 14u.
Maandag 25 februari:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 
20u. Aanwezig 19.45u.
* Dia-lezing over aquariums bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 20u.
Dinsdag 26 februari:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 27 februari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 28 februari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelavond in buurthuis ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 1 maart:
* Rommelmarkt in De Reede, Rij-
senhout vanaf 10u.
* Kledingbeurs in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan, 10.30-12u.

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

Zesde editie met Robbert Tuinhof
Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zondag 24 
februari organiseert The Beach in 
samenwerking met Saskia Veens-
wijk het open podium ‘Plug & Play’ 
in het indoor-sportcentre aan de 
Oosteinderweg. Gastheer van de-
ze zesde editie van het open podi-
um is ‘bluesman’ Robbert Tuinhof. 
Tijdens deze editie van Plug & Play 
zullen weer veel talentvolle muzi-
kanten hun kunnen tonen aan het 
publiek. Robbert geeft aan dat zich 
al veel bands hebben opgegeven en 
dat het aantal plekken nog zeer be-
perkt is. Er is echter wel altijd ruim-

te voor muzikanten die ‘binnenlo-
pen’, maar wil je verzekerd zijn van 
een plekje tijdens Plug & Play, stuur 
dan even een mailtje naar Robbert 
via: rmtuinhof@hotmail.com. Let op! 
Schrijf je wel in, want bij een grote 
opkomst krijgen de bands en zan-
gers en zangeressen die zich inge-
schreven hebben, voorrang om op 
te treden. Plug & Play in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247 begint 
zondag om 15.00 uur en eindigt 
rond 18.00 uur. De entree is gra-
tis! Surf voor meer info naar www.
beach.nl.

‘Vechten’ om de punten bij 
buurtvereniging Hornmeer
Aalsmeer - Het was weer feest in 
uurthuis Hornmeer vrijdag jl. tijdens 
de wekelijkse speelavond. Het was 
deze keer echt het duel der gigan-
ten. Er is niet hoog gekaart, maar 
men gunde elkaar geen punt. De 
eerste ronde was er nog geen pijl 
op te trekken wie zou gaan winnen. 
Vier koppels stonde eigenlijk gelijk 
met ruim 2000 punten dat was zeer 
behoorlijk. Maat het is de kunst om 
de volgende partijen ook in winst 
om te zetten en dat valt niet altijd 
mee. Na de tweede ronde kwam 
de eerste kentering al, een koppel 
had in de eerste ronde 2020 pun-
ten , maar kwam in de tweede ron-
de niet verder dan 908 punten. Na 
de derde ronde bleek wel dat er vier 
koppels waren die met elkaar niet 
veel verschilden, tussen koppel vier 
en koppel één zat maar een ver-
schil van 63 punten, Er is echt om 

de punten gevochten. Thijs Fokker 
en Anton van de Polder eindigden 
op de eerste plek met 5190 punten. 
Op plaats twee is het koppel Plony 
de Langen en Martha Zeldenthuis 
geëindigd met 5180 punten. Plaats 
drie wordt bezet door Theo Nag-
tegaal en Paul Schouten met 5137 
punten, plaats vier door Jan van Es 
en Martien van Es met 5127 punten 
en plaats vijf door Jaap Combee en 
Cor Knol met 5065 punten. De poe-
delprijs was voor het koppel Grada 
Groenendijk en Marja van de Burgt 
met 3156 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Rina Tas met 373 pun-
ten. Poedelprijs was voor Trudy Knol 
en Loes met 584 punten.
Komende vrijdag 22 februari  is er 
weer kaarten, aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur, in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Ook u/jij bent van harte welkom.

Jazz- en bluesavond bij 
horeca in dorp zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag 24 
februari wordt in het centrum voor 
de derde maal een jazz- en blues-
avond gehouden. Tijdens het eve-
nement kan publiek bij vier horeca-
gelegenheden gratis genieten van 
authentieke blues en jazz muziek. 
Evenals bij de voorgaande twee 
edities ziet het programma voor de 
jazz- en bluesavond er veelbelo-
vend uit, met artiesten die in hun 
genre tot de top van Nederland be-
horen. Het publiek kan deze avond 
een rondje maken langs vier hore-
cagelegenheden, die zich allemaal 
op een steenworp afstand van el-
kaar bevinden in het centrum. De 
optredens vinden uitsluitend binnen 
plaats, wat de bij deze muziekstijlen 
horende intieme sfeer versterkt. Bij-
komend voordeel is dat het festival 
ook bij minder goed weer gewoon 
door kan gaan. De toegang is over-
al gratis.

Casanova Bluesband
In danscafé de Praam in de Zijd-
straat speelt van 17.30 tot 20.30 uur 
de Casanova Bluesband. Deze band 
laat zich niet vastpinnen op een be-
paalde stijl en speelt zowel de klas-
sieke bluesstandaards als ‘blanke 
blues’. De band hecht er grote waar-
de aan om eigen nummers te spe-
len, maar ook covers van bluesgi-
ganten als Howlin’ Wolf, Muddy Wa-
ters en Stevie Ray Vaughn behoren 
tot het repertoire. De band zet een 
eigen sound neer, vanuit het hart 
gespeeld. Wanneer ‘Stormy Mon-
day’ wordt gespeeld, mag u dan ook 
rekenen op windkracht tien. De bal-
lads daarentegen raken bij menig-
een een gevoelige snaar. De Casa-
nova Bluesband is een band van en 
voor bluesliefhebbers, die garant 
staat voor een swingende avond. 

Beaverhunt
Vanaf 19.00 uur verzorgt de drie-
manformatie Beaverhunt een optre-
den in café bar Joppe in de Wete-
ringstraat. De drie muzikanten spe-

len samen sinds 2003 en bieden een 
onvervalste avond bluesrock. Bea-
verhunt speelt dit genre in zijn zui-
verste vorm. Gitarist Gerrit van der 
Spaan is een groot fan van wijlen 
Rory Gallagher en dat blijkt duide-
lijk uit zijn spel. Samen met de band 
brengt hij onder meer nummers van 
Gallagher, Stevie Ray Vaughn en 
John Fogerty. De band balanceert 
tussen pure blues en ruige rock. 

Robbert Fossen 
Poolcafé The Fifties in de Markt-
straat pakt uit met een optreden van 
The Robbert Fossen Blues Band. 
Deze in de regio bekende band be-
staat uit vier tot zes muzikanten en 
speelt rasechte moderne en oude 
stijl Chicago blues. De Haarlem-
se bandleider Robbert Fossen be-
schikt over een authentiek stemge-
luid, speelt mondharmonica en gi-
taar en trad op met diverse Ameri-
kaanse bluesgrootheden. Zijn grote 
voorbeelden zijn onder meer Muddy 
Waters, Magic Slim, John Primer en 
Big Walter. Ook in 2007 speelde The 
Robbert Fossen Blues Band in The 
Fifties en dit optreden was toen een 
groot succes. Het optreden is zon-
dag vanaf 19.00 uur.

Jazz-bluesdiner
Bij ’t Holland Huys in de Zijdstraat 
kan het publiek genieten van aan-
gename muziek in de genres jazz en 
blues. Wie er komt optreden is nog 
een verrassing. Iedereen is van har-
te welkom voor een gezellig jazz/
blues diner of voor een drankje aan 
de bar. Indien u wilt dineren, vergeet 
dan niet om vooraf te reserveren. 
Muziek van 19.00 tot 22.00 uur.
Bezoekers van de jazz- en blues-
avond kunnen gebruik maken van 
een speciale aanbieding: een voor-
deelcoupon waarmee in elke deel-
nemende horecazaak voordelig één 
drankje kan worden gedronken. De 
voordeelcoupon kost 5,00 euro en 
bestaat uit vier consumptiebonnen. 
Info: www.aalsmeercentrum.nl. 

Vraag inschrijfnummer

Kledingbeurzen 
in de Hornmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart 
organiseert buurtvereniging Horn-
meer 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 da-

mes- 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 bei-
de beurzen kan een inschrijfnum-
mer 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.

Live-muziek in discotheek Bon Ami
Rocken met ‘Wild’ zondag
Aalsmeer - Aalsmeer - Aanstaan-
de zondag 24 februari verzorgt de 
band Wild een optreden in disco-
theek Bon Ami aan de Dreef. Deze 
Aalsmeerse band speelt muziek uit 
de jaren zeventig en tachtig, clas-
sic rocksongs waaronder nummers 
van de Rolling Stones, Golden Ear-
ring, Dooby Brothers, Rod Stewart 
en Herman Brood. Ook spelen zij 
Nederlandstalige nummers van on-
der andere De Dijk, van Dik Hout 
en Blöf. Hiernaast worden ook zo-
wel hedendaagse klassiekers als 
Amsterdamse kroegnummers ge-
speeld. De band heeft de afgelo-
pen jaren in weide omgeving naam 
gemaakt door hun uitstekende live 

performance. Hierin speelt de wis-
selwerking met het publiek altijd 
een grote rol. Het zal er dus weer 
een ouderwets aan toe gaan waar-
bij de  leeftijd van het publiek geen 
rol speelt. Uiteindelijk gaat iedereen 
weer uit z’n dak. Wild bestaat uit 
zanger Robbie Ojevaar, de gitaristen 
John v/d Polder, Kees-Jan Voortman 
en Pieter Hoogeveen en 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 pas-
sende muziek. Info: www.bonami.nl.

Weer ‘vlammen’ op 23 maart
Buiten koud, binnen warm 
op Salsafeest in The Beach
Aalsmeer - De temperaturen in een 
van de zalen in The Beach liepen 
zondagavond aangenaam op. Dat 
had alles te maken met de salsaparty 
die er plaatsvond. Wie voor het eerst 
komt kan de weg naar de Salsa-zaal 
het makkelijkst vinden door de ‘vlam-
men’ te volgen, decoratieve licht-
gevers die op echt vlammen lijken. 
Vlammend ging het er wel aan toe 
op de dansvloer. Het ene paar mis-
schien met net iets meer ‘durf’ dan 
het andere paar. Maar gedanst werd 
er en de mensen hadden er echt lol 

in, dat kon je zo zien. Het was lek-
ker druk ook. Interesse? Het vol-
gende Salsafeest wordt gehouden 
op zondag 23 maart. Deze speciale 
Paas-aflevering begint om 20 uur en 
duurt maar liefst tot 2 uur. In de voor-
verkoop kosten kaarten 10 euro, an-
ders betaal je 12,50 euro. DJ Piëdro 
en de liveband La Misma Gente zor-
gen voor exotische Salsa-muziek. Op 
zaterdag 13 april is er ook een Salsa-
dansfeest in The Beach en dat is gra-
tis toegankelijk. Dat feest duurt van 
19.30 tot 23.30 uur. 
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De Marconisten naar Texel
Leimuiden- Shantykoor De Mar-
conisten vertrekken aanstaande za-
terdag  naar het eiland Texel. In de 
avond zullen ze aldaar een optre-
den verzorgen in het hostel Stayo-
kay in den Burg. Op deze avond zal 
ook het Ouderschilders Visserskoor  
hun kunnen tonen. In de zomer van 
2007 zijn De Marconisten al eens te 
gast geweest op Texel, dit naar aan-

leiding van het 100 jarig bestaan 
van de vervoersmaatschappij TESO. 
In Oude Schild hebben beide koren 
toen het publiek een grandioos op-
getreden voorgeschoteld waar vol-
gens het Visserskoor nog steeds 
over wordt gepraat. Het contact is 
tussen de beide koren gebleven wat 
er in geresulteerd heeft dat beide 
koren weer de bühne opgaan.

recensie
Bad Mad Honkers: een warm bad
Aalsmeer - Kent u dat gevoel? To-
taal ontspannen uit een warm bad 
stappen of verfrist onder de hete 
douche of uit de sauna vandaan ko-
men met het gevoel van: vandaag 
kan ik de hele wereld aan? Wel, dat 
gevoel bezorgde de Bad Mad Hon-
kers de aanwezigen zaterdag 16 fe-
bruari in Cultureel Café Bacchus.
“Mogen wij hier een keer komen 
spelen?”, was de vraag van de band 
waarvan de meeste leden afkom-
stig zijn uit Alkmaar. Reinoud Staps 
van Bacchus beluisterde samen met 
Pierre Tuning van KCA hun demo en 
zij waren beiden van mening dat wat 
die jongens spelen gewoon goed is. 
Twee jaar geleden zijn de Bad Mad 
Honkers opgericht door de saxo-
fonist van het gezelschap. De wij-
ze waarop Victor Posch het publiek 
bespeelt, is enig om te zien, zoals 
zijn spel heerlijk is om naar te luis-
teren. Dat geldt overigens ook voor 
de gastdrummer Ad Dekker. Tech-
nisch en communicatief zeer sterk. 
De jongste van de band, basgitarist 
Wilco Witte, mag dan misschien niet 
de flair hebben van de andere he-
ren, zijn spel is degelijk en stuwend, 
en daar gaat het om. De band maak-
te voor deze avond gebruik van nog 
een gastmuzikant, de trompettist 
Loet van der Lee. Een goochelaar op 
trompet en bugel. Maar dan de pia-
nist Willem Swikker. Tjonge, wat een 
fantastische man. Zo op het oog een 
klein zenuwlijertje, het onafscheide-
lijke sigaretje opvretend.Hoofd tus-
sen de schouders, krom ruggetje, 

vingers razend over de pianotoet-
sen. Zijn spel is virtuoos en er wordt 
met ontzettend veel lol gespeeld.
Als het te warm wordt, gaat de trui, 
ondanks de eeuwig brandende si-
garet, in een geroutineerd tempo 
uit. En dat is vast niet de eerste keer 
dat hem dat lukt. Speelt een van de 
andere leden een solo, dan vlijt hij 
de rug tegen de muur, draait een 
sjekkie en is precies op tijd klaar om 
zijn vingers opnieuw over de toetsen 
te laten glijden. Wat een timing! Met 
de aangekondigde orkaankracht 
van de band valt het overigens wel 
mee. Bekende stukken uit de jaren 
zestig en zeventig krijgen een nieuw 
jasje, ook wordt er af en toe een 
klein uitstapje gemaakt naar La-
tijns Amerika. Maar het spel is van 
dien aard dat rijp en groen smeekt 
om nog een ‘liedje’, als het einde van 
de avond wordt aangekondigd. Ver-
genoegd nemen de mannen weer 
plaats op het podium om nog een 
keer te laten zien en horen waartoe 
zij muzikaal toe in staat zijn.
Na afloop voegen het luisterende 
publiek en de spelende musici zich 
samen. Met elkaar wordt er nog na-
gepraat en tot in de late uurtjes ge-
zellig een biertje en een glas wijn 
gedronken. “Wat een geweldige 
ambiance en wat een fijn publiek, 
wij hebben heerlijk gespeeld”,  stelt 
de band tevreden vast.
Ach, Bad Mad Honkers, kom met 
deze formatie nog eens terug!

Janna van Zon

Kinderkledingbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Terwijl velen nog op 
de winter en de wintergenoegens 
wachten, duurt het niet zo lang 
meer of er is weer een baby, kinder 
en dames kleding voorjaarsbeurs en 
wel op 15 en 29 maart. 
Op 15 maart wordt op de beurs de 
grotere maten vanaf maat 140 en 
dameskleding verkocht en op 29 
maart zijn de rekken en de tafels 
voor de baby en peuterkleding tot 
maat 140. Bij  de najaarsbeurs wa-
ren er door een samenloop van om-
standigheden een aantal verande-
ringen. Deze toevallige veranderin-
gen zijn zo goed bevallen, dat be-

sloten is deze formule te handha-
ven. De inbreng is dus weer op vrij-
dagavond van 20.30 tot 21.30 uur. 
De verkoop vindt op zaterdag plaats 
tussen 10.30 en 12.30 uur en het op-
halen en uitbetalen is gepland tus-
sen 15.00 en 15.30 uur. Kleding ver-
kopen? 
Bel dan voor een nummer naar Leni 
Buisma, tel. 0297-360942 van 15.00 
tot 17.00 uur op maandag, dinsdag 
of woensdag, Joke Koolen, tel. 0297-
329408 van 15.00 tot 17.00 uur op 
woensdag, donderdag of vrijdag of 
naar Truus de Geus, tel. 0297-323072 
vanaf 10.00 uur op vrijdag.

Creatieve paas workshops 
galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - In galerie Coq Schel-
tens worden binnenkort enkele cre-
atieve lenteworkshops gegeven met 
als thema Pasen. De workshops du-
ren twee uur en zijn te volgen door 
iedereen met of zonder creatieve 
ervaring. In elk geval zijn de work-
shops gezellig om aan mee te doen. 
Theaterbezoek is leuk, een work-
shop in de galerie is ook even uit-
gaan en bovendien steek je er iets 
van op! Tijdens de workshop wordt 
er gewerkt met ongeglazuurd, hand-
vervaardigde keramiek van Carla 
Huson. Er zijn verschillende keuzes 
in keramiek mogelijk en alles heeft 
te maken met de lente en Pasen. 
Het keramiek wordt met speciaal 
materiaal met de hand beschilderd 
en tenslotte van een beschermen-
de glanslaag voorzien. Het kera-
miek valt onder “gebruikskeramiek”. 

De deelnameprijs is inclusief pro-
fessionele begeleiding, materialen, 
een keramiekkeuze en consumpties 
16,50 euro per persoon. Er wordt in 
kleine groepen gewerkt. Deelname 
is mogelijk door telefonische opga-
ve. Vol is echter vol. Per groep aan-
melden kan ook, informeer naar de 
mogelijkheden. 
De workshops vinden plaats in ga-
lerie Coq Scheltens op vrijdag 14 
maart van 14.00 tot 16.00 uur of 
van 19.00 tot 21.00 uur, zaterdag 15 
maart van 10.00 tot 12.00 uur of van 
13.00 tot 15.00 uur, zondag 16 maart 
van 11.00 tot 13.00 uur of van 14.00 
tot 16.00 uur en dinsdag 18 maart 
van 19.00 tot 21.00 uur. Het adres 
van galerie Coq Scheltens is Chry-
santenstraat 44. Voor informatie en 
opgave: telefoon 0297-343246 of via 
mail: info@coqscheltens.nl.

Bekende Young Continentals 
treden op in Kudelstaart
Kudelstaart - Op 1 maart brengen 
de Young Continentals hun nieuw-
ste programma Serious in De Spil. 
Het concert begint om 19.30 uur, 
vanaf 19.00 uur is de zaal open. 
De Young Continentals trekken met 
eigentijdse muziek, zang en dans 
door heel Europa om spetterende 
concerten te geven. Met een brui-
sende show, een heldere bood-
schap en aanstekelijke passie bren-
gen zij het verrassende programma 
Serious! De Young Continentals is 
de tienertak van de wereldberoem-
de Continental Singers. Met hun en-
thousiaste optredens, moderne cho-
reografieën en professionele shows 
zijn de Continentals, Young Con-
tinentals en Continental Kids een 
voorbeeld voor menig gospel-, tie-
ner- of kinderkoor. Met het pro-
gramma Serious willen de jongeren 
duidelijk maken dat het kennen van 
God wel een serieuze, maar geen 
saaie zaak is. Daarnaast zal kort 
worden stilgestaan bij het 40-jarige 
jubileum dat de Continentals dit jaar 
vieren! De deelnemers zijn door au-
dities geselecteerd en hebben het 
avondvullende programma tijdens 
een Oefenperiode ingestudeerd. Al-
len geven hun vakantie op voor deze 
tournee! Dit jaar worden vier groe-
pen getraind met het Serious-pro-
gramma, dat al werd uitgevoerd in 
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, 
Denemarken en Nederland. 
Daarnaast zijn er tienergroepen ac-
tief in Amerika, Hongarije, Roeme-
nië en Zuid-Amerika. Een optreden 
van de Young Continentals is niet 
alleen bestemd voor tieners, maar 
voor iedereen die van muziek, dans 

en jeugdig enthousiasme houdt. De 
groep, die een concert geeft in Ku-
delstaart, zal bestaan uit zo’n vijftien 
door auditie geselecteerde tieners. 
Het repertoire is zeer divers: van 
het opzwepende Jump Medley met 
echte Jump Style tot het veel inge-
togener You Raise Me Up, van het 
indrukwekkende Dead Serious over 
het uitkomen voor je geloof in God, 
tot God Is The Same,  waarin zelfs 
tieners op het podium mogen mee-
doen. Herkenbare thema’s komen 
begrijpelijk langs. Kaarten voor dit 
concert kosten 7,50 euro voor vol-
wassenen en 3,50 euro voor jonge-
ren tot en met 14 jaar en zijn te koop 
bij boekhandel Plantage in de Zijd-
straat, de Read Shop in de Ophelia-
laan en bij Gall & Gall in winkelcen-
trum Kudelstaart. Reserveren kan 
via irenevlieg@hotmail.com of tele-
fonisch via 0297-340667.

Aalsmeer - “Daar kan ik wel een 
boek over schrijven”, zeggen men-
sen wel eens in een opwelling als 
ze het een en ander hebben meege-
maakt 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 Land-
zaat wordt geleerd hoe een kort of 
lang verhaal en gedicht wordt opge-
bouwd 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 aan-
meldingen weer een cursus creatief 
schrijven. Het gaat om acht bijeen-
komsten 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 cur-
sus vindt plaats in gebouw Serin-
genhorst 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 kan-
tooruren.

“Daar kan ik wel boek over schrijven”

Cursus creatief schrijven 
bij SWOA voor senioren

‘Back in Time’ voor één 
keer disco én dansschool
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
februari werd in The Beach de ‘Back 
In Time - Ballroomnight’ georgani-
seerd. De dj’s en gastheren van het 
maandelijkse 30+ discofeest had-
den ter gelegenheid van dit thema 
in de vooravondprogrammering een 
aantal speciale aanpassingen ge-
daan. Ook was de exclusieve dis-
cobar voor de gelegenheid een 
paar meter naar achteren geplaatst 
om de dansvloer te vergroten. Van-
af 21.00 uur was er al vrolijke stijl-
dansmuziek te horen. Veel popmu-
ziek uit de jaren 65tot 95 is uitste-
kend geschikt om een QuickStep of 
een Cha-cha-cha op te dansen. De 
vroeggekomen bezoekers, die zicht-
baar al enige ervaring op stijldans-
gebied hadden, lieten op de dans-
vloer al menige danspas zien.
Na een half uurtje ‘warmdansen’ 
waren de ‘cursisten’ klaar voor de 
les. Ger Mittelmeijer, de ervaren 
dansleraar afkomstig van de Er-
kende Dansschool ‘Mittelmeijer’ uit 
Amstelveen, had het danspubliek 
al redelijk ingeschat. Het leek hem 
een goed idee om met deze groep 
van 15 dansparen, de basispassen 
wat op te frissen en bij te schaven, 
om vervolgens door te gaan met les 
twee: de variaties. De zeer plezieri-
ge en ontspannen stijl van lesgeven 
gaf de dansparen veel zelfvertrou-
wen en na het ‘droog’ oefenen werd 
op speciaal uitgezochte muziek het 

geleerde in praktijk gebracht. Ook 
was er nog tijd om een aantal stap-
jes van de Mambo door te nemen 
waarna ook deze dans op muziek 
verder geoefend werd.
Rond 22.30 uur nam dansleraar Ger 
afscheid van zijn ‘leerlingen’ en be-
gon het ‘vrijdansen’. Dj Meindert van 
der Zwaard draaide, nu alle dans-
passen nog vers in het geheugen 
lagen, een wat hogere dosis stijl-
danspopmuziek. Later op de avond 
brachten de dj’s Cees van Coevor-
den en Cees van der Schilden de 
vertrouwde ‘Back In Time’-disco-
muziek weer terug op de draaita-
fels en was de dansschool weer 
overgegaan in discotheek. Gastheer 
Ruud Vismans vind het leuk dat er 
met deze speciale avond weer veel 
nieuwe gezichten onder de bezoe-
kers te zien waren. “Het stijldansen 
spreekt toch ook een ander publiek 
aan. Leuk dat deze mensen ook naar 
‘Back In Time’ zijn gekomen!”
‘Back In Time’ wordt elke derde za-
terdagavond van de maand georga-
niseerd in sport- en evenementen-
centrum ‘The Beach’ aan de Oost-
einderweg 247a. De eerstvolgende 
keer is op zaterdag 15 maart vanaf 
21.00 uur. Of er weer een thema aan 
deze avond gehangen wordt, was bij 
het ter persen gaan van deze krant 
nog niet bekend. Meer informatie 
over ‘Back In Time’ op de website: 
www.backintime.nu. 

Zaterdag 8 maart jubileumconcert 
50 jaar Con Amore in De Bloemhof
Aalsmeer - De zangers van het 
Aalsmeers Mannenkoor nodigen ie-
dereen uit voor bijwonen van het ju-
bileumconcert 50 jaar Con Amore 
op zaterdag 8 maart in De Bloemhof 
aan de Hornweg. Het mannenkoor 
presenteert vijftig jaar muziekvreug-
de en variatie met medewerking van 
Aalsmeers Saxofoon kwartet, Ac-
cordeon Ensemble Mozaïek, Com-
bo Peter Broertjes, instrumentalis-

ten op fluit, hobo, klarinet, trompet 
en de sopraan Carine van den Brule. 
De presentatie wordt verzorgd door 
Irene van Gelder en de algehele lei-
ding is in handen van Theo van der 
Hoorn. Het concert begint om 20.00 
uur. De toegang is 11 euro, inclu-
sief koffie of thee, en kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
de leden en op de avond zelf aan 
de zaal.

De jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie, van links naar rechts: Wilma Maarsen,  
Nella de Jong, René Verhoeve en Jaap van Tol.

Honderdzestig jaar lid 
van Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Muziek maken is een 
leuke bezigheid, dat blijkt wel uit 
het feit dat er in 2007 vier jubilaris-
sen waren bij Aalsmeers Harmonie, 
die samen honderdzestig jaar lid 
zijn van de harmonie.  Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst werden de 
vier jubilarissen in het zonnetje ge-
zet. De voorzitter heeft elke jubila-
ris toegesproken en een insigne op-
gespeld van de KNMF, de bond van 
muziekverenigingen. Het bijzondere 
aan deze huldiging is dat alle vier 
de jubilarissen al veertig jaar lid zijn 
van de Harmonie. 
Ze zijn dus allen jong begonnen met 
musiceren. De jubilarissen zijn Nel-

la de Jong (saxofoon), Wilma Maar-
sen (klarinet), René Verhoeve (kla-
rinet) en Jaap van Tol (trompet). Na 
het officiële gedeelte werd met fa-
milieleden en de leden van het or-
kest een toast uitgebracht op de 
jubilarissen en werd de wens uit-
gesproken dat zij nog jaren bij de 
Harmonie muziek blijven maken. Dit 
jaar bestaat Aalsmeers Harmonie 95 
jaar en dit wordt grootst gevierd. Op 
zaterdag 7 juni geeft de Harmonie 
een spetterend jubileumconcert in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis. Voor meer informatie over de 
harmonie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Foto-expositie leerlingen 
Westplas in bibliotheek
Aalsmeer - – in de afgelopen we-
ken is er in Wellantcollege Westplas  
gefilmd en gefotografeerd als nooit 
tevoren. Reden hiervoor was dat in 
de ‘Vernieuwend leren’-klas de der-
de periode van dit schooljaar los 
gebarsten was, met thema ‘Film en 
Fotografie’. Alle geschoten plaatjes 
en beelden van de gemaakte films 
zijn de komende weken te bewon-
deren in de openbare bibliotheek in 
de Marktstraat. Geen enkele docent 
op Wellantcollege Westplas zal in de 
afgelopen weken nog raar hebben 
opgekeken als er weer eens een re-
clamefilmpje voor zijn lokaal werd 
opgenomen, er een foto van een 
punker werd gemaakt of als er fo-
to’s werden gemaakt van gekke be-
wegingen of vanuit gekke stand-
punten. Bij de leerlingen die binnen 
de Westplas ‘Vernieuwend Leren’ 
(VL) volgen, heeft elke periode van 
het schooljaar een ander thema. In 
de afgelopen periode, die begon na 
de kerstvakantie, leerden de leer-
lingen in zeer korte tijd bijna alles 
over het maken van foto’s en film-
pjes. Zo kwamen een heuse acteur, 
een landschapsfotograaf, een hob-
byfotograaf en een hobbyfilmmaker 
hun kunsten vertonen, werd er een 
uitstapje naar het FOAM (Fotomu-
seum Amsterdam) gemaakt en wer-
den tal van opdrachten die betrek-
king hebben op film en fotografie 
gedaan. Zelfs de betrokken docen-
ten zijn enthousiast geworden en 
spreken al van een cursus fotografie 
als personeelsuitje.

Watertoren en jongeren
Omdat het zonde zou zijn alle ge-
maakte foto’s op te bergen en nooit 
meer te bekijken, werd door de kin-
deren het idee geopperd de foto’s 
ergens tentoon te stellen, zodat niet 
alleen zij, maar het liefst zoveel mo-

gelijk mensen ervan zouden kunnen 
genieten. De foto’s zijn namelijk niet 
van een kwaliteit die van kinderen 
verwacht zou worden, maar van een 
bijna professioneel niveau, dat een 
flink aantal aandachtige toeschou-
wers verdient. Al snel werd in de bi-
bliotheek een juiste locatie gevon-
den voor het exposeren van de ge-
maakte werken. Op de bovenverdie-
ping aldaar zijn de komende weken 
de resultaten van opdrachten als: 
Fotografeer de verschillende jon-
geren in Aalsmeer, Maak een real-
lifesoap, Maak een korte film, Maak 
een reclamefilmpje en Maak een 
fotoportret van Aalsmeer te zien. 
U kunt er dus vanuit gaan veel be-
kende plaatjes tegen te komen. De 
Watertoren ontbreekt uiteraard niet, 
maar ook kiekjes van andere beken-
de Aalsmeerse locaties zult u geheid 
tegenkomen op de expositie, even-
als afbeeldingen van de verschillen-
de jongeren in Aalsmeer. Naast deze 
foto’s is de uitslag van een interes-
sant onderzoek te zien. Een groepje 
van drie leerlingen heeft in de voor-
liggende weken onderzoek gedaan 
naar verschillende fotoprintwebsi-
tes. Vier grote (in Aalsmeer aanwe-
zige) winkels werden beoordeeld op 
de kwaliteit van hun afdruk en wer-
den keihard afgerekend op kritie-
ke punten als scherpte, kleur, for-
maat en prijs. Een duidelijke win-
naar is inmiddels aangewezen. Bij 
alle foto’s zijn de ‘podcasts’ (zelf 
opgenomen beschrijvingen van fo-
to’s) die de leerlingen gemaakt heb-
ben in het FOAM te beluisteren en 
te zien. Vanaf aanstaande maandag 
is de expositie in de bibliotheek in 
de Marktstraat voor iedereen toe-
gankelijk. Gaat u op vakantie? Geen 
probleem. Ook na de vakantie is de 
tentoonstelling van de meesterwer-
ken nog wel even te zien!

Pooltoernooi in The Fifties
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties or-
ganiseert tijdens de eerstvolgende 
rookvrije avond op zaterdag 1 maart 
een pooltoernooi. 
Er is plaats voor maximaal zestien 
deelnemers. De organisatie heeft 
al enkele aanmeldingen ontvangen, 
maar er zijn nog plaatsen vrij voor 
enthousiaste deelnemers! Inschrij-
ven kan aan de bar in The Fifties, 
het inschrijfgeld bedraagt 10 euro 
per deelnemer. 
Tijdens de maandelijkse rookvrije 
avond wordt er in het poolcafé niet 
gerookt, om een sportieve uitstra-

ling van het café te bewerkstellin-
gen. Om dit gezonde karakter nog 
meer kracht bij te zetten kunnen 
bezoekers zich op zaterdag 1 maart 
ook sportief laten gelden in het ca-
fé tijdens het pooltoernooi. Het toer-
nooi start om 19.00 en wordt om on-
geveer 21.00 uur afgesloten. Voor de 
winnaar en de nummer twee heeft 
The Fifties een mooie prijs klaar 
staan! Voor meer informatie over het 
pooltoernooi of opgave kan contact 
opgenomen worden met poolcafé 
The Fifties in de Marktstraat 22, tel: 
0297-343946.
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Méér over Google, RSS en weblogs
Workshops gevorderde 
internetters in bibliotheek
Aalsmeer - Het wereld wijde web 
herbergt een schat aan informatie. 
Tenminste, als je weet hoe je ‘t vin-
den moet. Drie gouden regels: zoek 
met de juiste zoekmachine, zoek 
met de juiste zoektermen en zoek 
de beste resultaten. In de workshop 
‘Googel met Google’ (internetwork-
shop deel 3) leren cursisten nóg be-
ter gebruik te maken van alle zoek-
mogelijkheden binnen de zoekma-
chine Google. De bibliotheek geeft 
tevens een workshop ‘over RSS en 
weblogs’ (internetworkshop deel 4). 
Tijdens deze cursus krijgen de deel-

nemers een introductie van RSS en 
weblogs. Een aanrader voor dege-
ne die op de hoogte wil blijven van 
nieuwe ontwikkelingen op het in-
ternet. De internetworkshop deel 
drie is op woensdag 27 maart en 
de internetworkshop deel vier vindt 
op woensdag 26 maart plaats. Bei-
de cursussen worden gegeven in 
de bibliotheek in de Marktstraat 
van 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden 
kan zowel aan de balie van de bi-
bliotheek als telefonisch of per e-
mail: Telefoon 0297-325905, email: 
aalsmeer@bibliotheekau.nl.

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Jongerenraad Aalsmeer 
zoekt penningmeester!
Aalsmeer - Binnen de Jongeren-
raad Aalsmeer (JA) is er een plek 
vrij gekomen voor een penning-
meester. De jongerenraaad zoekt 
een enthousiaste jongere tussen de 
16 en 24 jaar die deze taak kan ver-
vullen. 
Heb jij gevoel voor cijfers en lijkt het 
je een leuke taak binnen een gezel-
lige groep jongeren? Meld je dan nu 
aan. Je kan eerst een keer langs ko-
men om kennis te maken en meer 
informatie te krijgen. Ook vraagt de 
JA leden voor het ‘bemannen’ van 
een bestuurscommissie die zij graag 
wil worden. Deze commissie heeft 
tot taak de gemeente gevraagd en 

ongevraagd te adviseren over het 
gemeentelijke beleid. Bijvoorbeeld 
over een skatepark, het surfeiland 
of uitgaansmogelijkheden in de ge-
meente. Dus, onderwerpen die be-
trekking hebben op de belangen 
van de jongeren in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Het is dus erg leuk en 
afwisselend vrijwilligerswerk! De-
ze taken nemen niet al te veel tijd 
van je in beslag en lidmaatschap is 
ook handig voor je toekomst; je kunt 
het mooi op je CV zetten! Stuur snel 
een e-mail naar pr@jongerenraad-
aalsmeer.nl en er wordt zo spoedig 
mogelijk contact met je opgeno-
men.

Cursus Klein Vaarbewijs
Streek - In het Dorpshuis De Boei 
te Vinkeveen en bij de WSV-De 
Swaenenburght te Halfweg/Zwa-
nenburg wordt de cursus klein vaar-
bewijs twee keer per jaar gegeven, 
te weten in het voorjaar en in het 
najaar. Tot nu toe was dat in Vinke-
veen alleen Klein Vaarbewijs 1, maar 
deze keer gaat ook het tweede deel 
(VBA) door. 
Klein Vaarbewijs 1 is voor rivieren, 
kanalen en meren. Met het tweede 
deel erbij heeft u de vaarbevoegd-
heid voor alle wateren, ook voor het 
buitenland. Watersporters die al in 
het bezit zijn van Klein Vaarbewijs 
1, kunnen zich opgeven voor alleen 
het tweede deel.  
Inmiddels zijn de cursussen die de 
heer Grammel van Nautisch Center 
Grammel, ook in samenwerking met 
verschillende watersportverenigin-
gen regelmatig organiseert, bij veel 
watersporters een begrip vanwege 
de hoge kwaliteit van de lessen. 
De cursisten die de opleiding in 
de herfst 2007 volgden, zijn alle-
maal geslaagd. 25 Jaar lang is het 
examen Klein Vaarbewijs landelijk 
schriftelijk afgenomen.
Dit vond plaats op vier zaterdagen 
per jaar op verschillende locaties. 
Wie nu examen wil doen voor het 
Klein Vaarbewijs, kan zich hiervoor 
het hele jaar opgeven. Inschrijven is 
mogelijk van drie maanden tot ze-
ven dagen van te voren.
Wel waarschuwt de Vamex in een 
nieuwsbrief aan de cursusinstituten 
en docenten, dat in de lente en zo-
mer topdrukte verwacht wordt. Hier-
door kunnen wachtlijsten ontstaan. 
Om teleurstellingen te voorkomen, 
is het zaak dat inschrijving voor de 
cursus en het examen tijdig plaats 
vindt, zodat het begeerde document 
vóór de zomervakantie en/of andere 
geplande vaardagen in het bezit is 
van de watersporter.  
Aanbevolen wordt dan ook in de 
winter en het vroege voorjaar exa-

men af te leggen.
Het voordeel van de beeldscherm-
examens, zoals die nu worden afge-
nomen, is  dat de uitslag meteen be-
kend is. Is men geslaagd, dan krijgt 
men het bewijsschrift en de andere 
benodigde formulieren voor het ver-
krijgen van het document meteen  
mee. De aangewezen examenplaat-
sen zijn Hoofddorp of Nieuwegein. 
De cursussen gaan van start op 
maandag 25 februari te Halfweg/
Zwanenburg om 20.00 uur en op 
donderdag 6 maart om 20.00 uur in 
Vinkeveen. Parkeren is gratis. Het 
rooster van de cursussen vindt u 
op de website www.grammel.nl. De 
verwachting is dat het druk wordt, 
dus: snel inschrijven, want vol is vol! 
U kunt zich via de website opge-
ven voor een cursus of bellen met 
Nautisch Center Grammel, tel. 020-
6160652. 

Oost  is Oost niet meer
Oost is Oost niet meer.

Denk maar eens aan al dat verkeer.
Want ze rijden de veters uit je schoen.

Een keer in de week een krantenwijk, dat is te doen.
Want ze rijden de veters uit je schoen.

Een paar jaar geleden is de weg geasfalteerd.
Wij voelden osn daardoor zeer vereerd.

Helaas is er nu niet veel meer over van de gladde weg.
De kuilen worden gevuld door een aannemer, ‘wat een pech’.

Auto’s groot en klein.
Willen ‘t snelst op hun bestemming zijn.

Kijken of de kilometerstand hetzelfde is op de paal als op mijn meter.
Want de fl its doet het toch niet, wij weten wel beter.
Er was ons door iemand van de gemeente verteld.

Dat er een aantal zou komen, en meer dan twee welgeteld.
Is er soms ergens een storing ontstaan?

De auto’s rijden nog steeds met veel te grote snelheid af en aan.
Alles moet tegenwoordig computer gestuurd.

Hopelijk wordt het iets rustiger in onze oude vertrouwde buurt.

                                    J. v. Bemmelen

ingezonden

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 
2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee 
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Moni-
que van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilli-
ger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, 
de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Ezels en zo meer
Aalsmeer - Jarenlang is ezel An-
nie ‘het gezicht’ geweest van de 
kinderboerderij. Een doodgewo-
ne HTK (Huis, Tuin en Keuken) ezel 
met een opmerkelijke gave: ze wist 
precies wie er bang voor haar was. 
Daar maakte ze ook geregeld mis-
bruik van. Met de oren in de nek, 
en nog net niet tandenklapperend, 
draafde ze op de persoon in kwestie 
af , die dan steevast de benen nam. 
Nee, ezels zijn echt niet dom… Na 
het overlijden van Annie, nu ruim 
2 jaar geleden, is het een tijdje stil 
geweest in de ezelstal. Babs de koe 
stond er af en toe wat verloren bij, 
totdat Roos ten tonele verscheen. 
Roosje, een kleine en pluizige ezel, 
met een schattig babykoppie, die 
binnen een paar tellen iedereen 
voor zich innam. Zelfs Babs bleek al 
snel een zekere liefde voor het lang-
orige beest op te vatten. Binnen de 
kortste keren waren de dames dik-
ke maatjes. 
Je zou het zo niet zeggen, maar bei-
de dames zijn wel in voor een spel-
letje. Babs kreeg op een gegeven 
moment onverklaarbare kale plek-
ken op haar achterlijf.  Later bleek 
dat Roos af en toe met een rotvaart 
voorbij Babs kwam rennen en een 
hapje koeienvacht nam. En Roos 
had het ook niet makkelijk, vooral 
niet als Babs tochtig was (zin had 
in de stier) en haar stalmaatje be-
sprong: zo’n dikke 400 kilo op je rug 
is echt geen pretje.
Een aantal maanden terug kreeg 
Roos problemen met haar hoe-

ven. Bij de controlebeurt bleek dat 
de zool van haar hoeven afbrokkel-
de, en het rook naar stinkkaas. De 
hoefsmid werd geraadpleegd en het 
bleek dat, onder invloed van vocht, 
de wanden van de hoeven op som-
mige plaatsen los zaten. 
Bij mensen kun je dat een beet-
je vergelijken met een fl ink inge-
scheurde nagel. Alle losse stukken 
zijn weggesneden en het dringen-
de advies werd gegeven om Roos 
toch vooral droog te laten lopen. Nu 
heeft Roos wel de beschikking over 
een stal met vloerverwarming (een 
extraatje, gekregen bij de bouw van 
de boerentas), maar de uitloop be-
staat uit zand, en met het Neder-
landse weer is het alleen hoogzo-
mer echt droog. Nu is de boerderij 
gezegend met een grote groep vrij-
willigers, die op heel veel gebieden 
inzetbaar zijn. Na kort overleg wer-
den meteen spijkers met koppen 
geslagen. Binnen een mum van tijd 
was er zand en tegels geregeld, en 
nog geen week later had Roos een 
pracht van een terras voor de deur 
waar ze zonder problemen dag en 
nacht kan verblijven.
Het is soms fl ink aanpoten op de 
boerderij, maar wanneer je weet dat 
door je werk (en dat geldt voor ie-
dereen die meewerkt) de dieren in 
goede gezondheid kunnen blijven, 
dan is het daarna goed rusten. 
Ook boer worden? www.boeren-
vreugd.nl.

Monique v.d. Linden

Cursus digitaal fotobewerken 
voor 50-plussers bij SWOA
Aalsmeer - Op woensdagoch-
tend 5 maart om 11.00 uur start de 
SWOA met de cursus Digitaal foto-
bewerken. Er zijn nog enkele plek-
ken vrij! De cursus wordt gegeven 
in gebouw Seringenhorst aan de 
Parklaan 26a. Reageer snel, want 
vol is vol. De cursus Digitaal foto-
bewerken is gericht op de enigszins 
ervaren computergebruiker, die (bij-
na) geen ervaring heeft met het be-
werken van foto’s met de computer. 
In deze cursus wordt stap voor stap 
uitgelegd hoe foto’s digitaal be-
werkt kunnen worden. Het proces 
begint met de invoer van uw foto’s 
via scanner, digitale camera, inter-
net of cd-rom. Daarna volgt de fase 
van het bewerken van de foto’s. Met 
het programma is het mogelijk fo-
to’s op bijna professionele wijze te 
bewerken. In een handomdraai be-
werkt of verfraait men foto’s of wor-
den verrassende effecten toege-
past. Het programma bevat tevens 

honderden kant en klare sjablonen 
waarmee bijvoorbeeld snel posters, 
kalenders en wenskaarten ontwor-
pen kunnen worden. Tenslotte kun-
nen foto’s ook in albums geplaatst 
worden. In de cursus wordt geoe-
fend met foto’s die staan op de, bij 
het boek, meegeleverde cd-rom. De 
cursus staat echter in het teken van 
‘zelf doen’ en onderwerpen die aan 
bod komen, zijn: Invoer van foto’s, 
verkleinen en vergroten van foto’s, 
aanpassen van kleuren en belich-
ting, wegwerken van rode ogen, fo-
tomontage en –trucage, toevoegen 
van tekst, decoraties en lijstjes, spe-
ciale projecten, zoals het maken van 
kalenders, posters en wenskaarten, 
foto’s gebruiken voor internettoe-
passingen (webpagina’s en e-mail), 
foto’s netjes opbergen in albums en 
algemene cursusinformatie. De cur-
sus kost 95 euro, exclusief handlei-
ding. Deze kost 26,75 euro. Opgeven 
kan telefonisch via 0297-344094.

Dia-lezing bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 25 febru-
ari heeft aquariumvereniging Viva 
Aquaria weer een gezellige en leer-
zame bijeenkomst. Op deze avond 
zal de her Henk Koolwaay een alge-
mene lezing houden, waar natuur-
lijk uitgebreid de gelegenheid is om 
vragen te stellen, vooral voor begin-
ners interessant.
De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom.
Wilt u meer weten over Viva Aqua-
ria, neemt u dan contact op met de 
heer C. Keim, Gozewijnstraat 8, tel. 
0297-343854.

Steun OSA voor strijd 
Honduras tegen gif
Aalsmeer - Het nieuws komt 
slechts druppelsgewijs binnen: Een 
vreedzame demonstratie tegen de 
bodemvergiftiging door de goud-
winning ruw uit  elkaar geslagen; 
enkele zwaar gewonden; boeren 
uit hun dorp verdreven; begraaf-
plaatsen lopen gevaar; ontwrichting 
van de economie. Een groep uit de 
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
ontmoet in Honduras de initiatief-
nemers van de acties tegen de ge-
varen van de ongebreidelde goldmi-
ning in Honduras. Samen met OSA 
wordt een bedrag van 5.000 euro 
bij elkaar gebracht. Hiermee werd 
de educatieve zender in Copán ge-
steund: modernisering en verster-
king waardoor het ontvangstgebied 
werd uitgebreid. Deze zender speelt 
een essentiële rol in het democra-
tiseringsproces van de streek. De 
zender brengt scholing en eerlijke 
informatie. Twee belangrijke activi-
teiten, die in de strijd tegen de on-
wettige goudwinning en daarmee 
tegen de bodemvergiftiging en de 
verplaatsing van dorpen, worden 
ingezet. De bodemverontreiniging 
ontstaat door het proces dat nodig 
is om het kleine beetje goud dat in 
de grond aanwezig is via water met 
een chemisch middel op te lossen.  
De Doopsgezinde ontwikkelings-
maatschappij ASONOG en het bis-
dom Copán werken nauw samen. Zij 
benaderen autoriteiten en schrijven 

juridische rapporten. Voor het con-
tact met de bedreigde bevolking is 
de zender een belangrijk hulpmid-
del. De verhoudingen worden grim-
miger: doodsbedreigingen aan het 
adres van de bisschop en aan dat 
van de bestuurders van ASONOG, 
een uit elkaar geslagen vreedzame 
demonstratie, uitschakeling van de 
Burger Alliantie via corruptie. Kort-
om een situatie die aandacht vraagt 
en waar hulp en solidariteit nood-
zakelijk is. De bijdrage van de OSA 
speelde een rol in deze solidariteit. 
De Aalsmeerders  gaan door met 
oecumenische acties om de zender 
opnieuw te steunen ten behoeve 
van een aanvullende investering.

Onderwijs heeft effect
Doordat de educatieve zender inten-
sief beluisterd wordt, heeft de edu-
catieve activiteit nu ook al een ef-
fect op korte termijn: de burgeralli-
antie put er moed uit en dat werkt in 
brede lagen van de bevolking door. 
De burgeralliantie is het wettelijk or-
gaan dat de stem van de bevolking 
vertolkt: stop met het toestaan van 
de goudwinning, stop met de ver-
woestende afgravingen, stop met de 
vergiftiging van de grond, stop met 
de verplaatsing van dorpen en ver-
zorg de gewonden met zweren aan 
hun voeten ontstaan door het con-
tact met de verontreinigde grond.   
De steun is effectief!

Klimaat maatregelen in 
zwembad de Waterlelie
Aalsmeer - In zwembad de Water-
lelie is een WKK installatie in ge-
bruik genomen, die vanaf de inge-
bruikneming gaat zorgen voor qua 
saldo minder energieverbruik. De-
ze gas gestookte installatie, dat in 
kwekerskringen een bekend ge-
bruik is, wekt electriciteit op, dat ge-
bruikt wordt voor de aandrijving van 
de gehele technische installaties 
binnen het zwembad. 
Om het zwembad goed te laten 
functioneren is er per jaar gemid-
deld zo’n 600.000 kilowatuur beno-
digd ten behoeve van de lucht- en 
watercirculatie en alle andere onder-
delen, die stroom vergen.Deze hoe-
veelheid kwh’s gaat nu grotendeels 
opgewekt worden door de WKK in-
stallatie. Het gasverbruik zal ten ge-
volge van deze installatie gaan ver-
meerderen, maar qua saldo zal het 
energieverbruik (gas en elektra) da-
len. Financieel betekent het ook een 
voordeel binnen de exploitatie van 
het zwembad, daar over het WKK 
gas geen energiebelasting hoeft te 
worden betaald. De regering heeft 
dit destijds geregeld om bedrijven 
en particulieren te stimuleren om in 
energiebesparende maatregelen te 
investeren.Een positief bijverschijn-
sel van het gebruik van deze WKK 
installatie is dat er veel minder CO2 
uitstoot is in vergelijk met de be-
staande situatie. 
Zeker is deze tijd, waarbij de CO2 

uitstoot vaak als redenen van de kli-
maatverandering wordt aangewe-
zen, is dit ook een reden geweest 
om te investeren in deze WKK instal-
latie.De aanvraag voor een subsidie 
bij het betreffende Ministerie heeft 
geresulteerd in een rijksbijdrage 
van bijna 26.000 euro. Voorwaarde 
was wel, dat er in een tweede ener-
giebesparende maatregel moest 
worden geïnvesteerd: dat gaat dan 
ook gebeuren in het zwembad. De-
ze zomer gaat de gehele luchtbe-
handeling van het banenbad wor-
den vervangen, dit in het kader van 
het groot onderhoud. De investe-
ring wordt de ESA, die de overdek-
te sportaccommodaties in Aalsmeer 
beheert, gedaan. De gemeenteraad 
heeft destijds een krediet beschik-
baar besteld van 180.000 euro, maar 
de ESA zal de jaarlijkse kapitaalslas-
ten zelf op moeten gaan brengen.
De bereidheid om dit investerings-
bedrag voor te schieten toonde aan, 
dat de voltallige gemeenteraad zich 
ook duidelijk willen inzetten voor 
alle mogelijke acties om binnen de 
gemeentelijke gebouwen te zorgen 
voor een verminderd energiever-
bruik en een lagere CO2 uitstoot.
Een kosten-baten analyse heeft uit-
gewezen, dat het uiteindelijk ook 
een positief effect moet hebben 
voor de zwembad exploitatie, dus 
dat er sprake is van een win-win si-
tuatie.

: Van links naar rechts: mevrouw de Beer en zoon Gino de Beer uit Aalsmeer (prijswinnaars van de sportieve fi ets) Pim 
Kik (manager klantenservice bij Zorg en Zekerheid,echtpaar Polfl iet uit Volendam (winnaar van de hoofdprijs, een ste-
dentrip. De heer Kuik uit Zandvoort kon helaas niet aanwezig zijn.

Zorg en Zekerheid reikt prijzen uit
Leiden - Op dinsdag 19 februari 
werden enkele nieuwe verzekerden 
van Zorg en Zekerheid feestelijk 
ontvangen op het hoofdkantoor in 
Leiden. Zij waren de prijswinnaars 
van de sportieve prijzen uit de ein-
dejaarsactie van Zorg en Zekerheid.
Eind 2007 konden mensen tijdens 

de eindejaarsactie hun gegevens 
voor een offerte achterlaten op de 
website van Zorg en Zekerheid. 
Als dank voor de moeite maak-
ten deze mensen kans op sportie-
ve prijzen. Pim Kik, manager klan-
tenservice: “De kans op het winnen 
van een leuke prijs is natuurlijk aar-

scherpe premie, Zorg en Zekerheid 
verzekert hen bovendien van uit-
stekende zorg!”. Naast goede zorg 
houdt Zorg en Zekerheid haar klan-
ten graag gezond. Verzekerden pro-
fi teren van allerlei klantvoordelen en 
kortingen voor een gezond leven. 
Bijvoorbeeld 10 procent korting op 
de aanschaf van een fi ets bij Huis-
man tweewielers B.V. in Leiden, te-
vens leverancier van de tweede prijs: 
een sportieve toerfi ets voor de heer 
en mevrouw de Beer uit Aalsmeer 
en de heer Kuik uit Zandvoort. De 
eerste prijs ging naar de heer Polf-
liet uit Volendam. Hij was de geluk-
kige winnaar van een stedentrip in 
Europa voor twee personen.

dig, maar het was niet de hoofdzaak 
van deze actie. Met de persoonlijke 
gegevens van deze mensen zijn we 
in staat hen een offerte op maat te 
sturen voor onze voordelige zorg-
verzekering. Daarmee wint eigenlijk 
iedereen, want niet alleen profi teren 
onze nieuw verzekerden van een 

Bingo bij ANBO 
voor 50-plussers 
Rijsenhout - Op zaterdag 23 febru-
ari is weer de jaarlijkse ANBO bin-
gomiddag. Alle 50-plussers worden 
uitgenodigd om naar dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat te ko-
men. Vanaf 14.00 uur gaan de bin-
goballen rollen, de zaal is open van-
af 13.30 uur. Er worden drie ronden 
bingo gespeeld en een extra rond 
waar een extra prijs mee te winnen 
is. Het eerste
kopje koffi e of thee wordt u aange-
boden door de ANBO Rijsenhout. 
Overige consumpties voor eigen re-
kening. 
De bestuursleden zorgen weer voor 
de nodige prijzen, zodat de kans 
groot is dat iedere deelnemer met 
een prijs(je) de deur uitgaat.
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Iet wiet;
waai weg

Aalsmeer - Kort na de gemeente-
raadsvergaderingen zei ik het al en 
uitte ik mijn zorg over het samen-
gaan van CDA-VVD-PACT als coa-
litie. Huiveringwekkende samenstel-
ling vond ik het toen. Het klopte ge-
woon niet.
Nu, bijna twee jaar nadien, begint 
er iets te rammelen in de coalitie. 
Ik snap dat best. PACT is een ander 
soort partij dan de VVD en het CDA. 
Hoe kan ik het uitleggen? PACT is 
een samenstelling van drie partijen 
die samen een gemeente politieke 
partij gingen vormen en in hun eer-
ste raadsperiode als oppositie par-
tij werkte. Dat deden ze best goed. 
Maar nu ze een rol spelen in de co-
alitie, verliezen zij hun identiteit een 
beetje.
PACT is een samenstelling van D66, 
PvdA en GroenLinks; alle drie zijn het 
partijen met een landelijke binding. 
In onze gemeente probeerde ooit 
GroenLinks aan de bak te komen, dat 
lukte niet. D66 deed het goed, maar 
zaken in de peiling, terwijl juist de 
PvdA in de lift zat. Naar mijn mening 
heeft PACT mogen meeliften met 
het succes van de PvdA. Door de 
samenstelling van PACT is de PvdA 
haar identiteit verloren. Het moest 
er een keer van komen dat coalitie-
partijen CDA en VVD wat geïrriteerd 
op maatje PACT reageerden. PACT 
heeft zo haar eigen standpunten en 
profileert wat openhartig, ondanks 
het niet de mening is van de andere 
twee. Met z’n drietjes dien je een ge-
zamenlijk standpunt te hebben door 
over een belangrijk onderwerp te 
praten, eventueel compromissen te 
sluiten, maar als een eenheid voor of 
tegen te stemmen. PACT heeft twee 
fikse problemen. Allereerst willen zij 
een eigen identiteit blijven uitstra-
len en, zoals toegezegd, een frisse 
wind laten waaien en kost het hen 
moeite om in de coalitie te werken. 
Ten tweede had PACT destijds moe-
ten besluiten om niet aan het college 
deel te nemen. Hun huidige wethou-
der Ronald Fransen zit niet lekker in 
het college als PACT zich niet aan de 
coalitie spelregels houden kan en dat 
zou sneu zijn voor Ronald. Fransen 
zit dan op de wip en moet, met be-
houd van wachtgeld, naar een nieu-
we baan uitkijken. Ik bedoel dit niet 
als een doem-scenario.
Het kan voor PACT ‘wie waai weg’ 
worden als PACT besluit om hun 
‘frisse wind’ binnen de coalitie te blij-
ven handhaven. De frisse wind was 
tijdens de verkiezingen (2006) im-
mers hun slogan. De kiezers van 
PACT vonden dat een goed idee en 
gaven hun goedkeurende stem. Hoe 
zit het dan nu met diezelfde kiezers 
nu PACT mee moet gaan in een co-
alitie en dat eigenlijk beter niet kan 
volhouden? Echter, dit toch zal moe-
ten handhaven omdat het hen uit-
eindelijk om de poppetjes gaat. En, 
wat denk je van het stemmen aan de 
raadstafel? Als PACT zou besluiten af 
te haken in de coalitie, dan wordt het 
stemgedrag verhaal anders. Nu is het 
soms al moeilijk. Als er een raadslid 
afwezig is en er 18 in plaats van 19 
raadsleden zijn, staken de stemmen 
als de uitslag 9-9 is.
AB, de enige oppositiepartij in de 
gemeenteraad, ligt er kennelijk niet 
wakker van. Wij, als burger, hoeven 
dat ook niet te doen. Alleen: je vangt 
het op en ga je je toch dingen af-
vragen. Het is duidelijk dat de frisse 
wind is gaan luwen. Misschien wordt 
het een ‘iet wiet waai weg’. Of men 
sluit zoals meestal de ogen om dat 
briesje over te laten waaien en zo 
een orkaan te temmen. Iet wiet waai 
weg dus. 
“Mooi weer vandaag buurman”. “Ja-
wel, de lente zit in de lucht”, buur-
vrouw. Tja. Waar maak ik me druk 
over. Ze doen maar. Ik hoor er niet 
bij. 

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Wethouder Jaap Overbeek: 
“Monument Oosteinde 
betrekken bij herdenking”
Aalsmeer - In het voorjaar van 2009 
zal de nieuwe wijk in Oosteinde tus-
sen de Hornweg en de Brede School 
worden opgeleverd. Grote kans dat 
gelijktijdig ook het oorlogsmonu-
ment ter herinnering aan de crash 
in Oost onthuld wordt. 
Dit is de gedachte van wethouder 
Jaap Overbeek, die namens de ge-
meente graag gehoor wil geven aan 
het oprichten van een herdenkings-
monument. Op dit moment is nog 
niet duidelijk hoe het er uit moet 
gaan zien en waar het een plaats 
moet krijgen. “Bijvoorbeeld in een 
groenvoorziening in de nieuw te 
bouwen wijk”, geeft de wethouder 
aan. De zoektocht naar eventuele 
resten van de bommenwerper die in 
december 1943 werd neergescho-
ten op de landen van Blom, heeft er 
voor gezorgd dat de crash telkens 
in het nieuws kwam. Het neerstor-
ten van de bommenwerper was na-
tuurlijk bij oudere Aalsmeerders wel 
bekend, maar al zo lang geleden dat 
de gebeurtenis figuurlijk en ook let-
terlijk begraven is. Toen de grond 
in kwestie aan de beurt kwam voor 
bebouwing, kwam de neergestorte 
bommenwerper weer helemaal in 
het nieuws. Het vliegtuig van geal-
lieerde zijde vloog met een aantal 
andere vliegtuigen richting Noord-
zee toen de Duitse bezetter het toe-
stel uit de lucht schoot.
Een uitgebreide zoektocht naar res-
ten leverde niet veel op. Maar de 
ramp met het toestel ging wel weer 
over de tong. Het was toch een heu-
se crash die midden in de oorlog 
plaatsvond op Aalsmeers grondge-
bied, met een dodental van 6. Jon-
ge strijders, bemanning van de B-
26 Marauder. Jonge Amerikanen en 

Britten die hun leven gaven in de 
strijd naar vrijheid. De piloot over-
leefde het door vroegtijdig uit het 
neergeschoten toestel te springen. 
De overige bemanning had dit ge-
luk helaas niet.

Wethouder Overbeek is te jong om 
zich de crash te herinneren, maar 
zijn ouderlijk huis aan de Horn-
weg stond slechts 100 meter af van 
de inslag. “Ik kende wel de verha-
len hierover van mijn vader”, aldus 
Overbeek. Een gedenkteken is zeker 
op zijn plaats, zegt de wethouder. 
“De namen van de omgekomen be-
manning van de Hell’s Fury, zoals de 
bommenwerper heette, zouden op 
het gedenkteken worden vermeld.” 
De jongens van toen die op het land 
in Oost het leven hebben gegeven 
zijn officier R.C. Roberts, luitenant 
C.A. Jackson, sergeant S.B. Peter-
son, and Staf Sergeanten H.M. King, 
W.E. Turner, en F.J. Becker.
 
Gedenkteken
Het gedenkteken dat bijvoorbeeld 
een plaatsje in het hart van de wijk 
kan krijgen, zou eventueel ook een 
rol kunnen vervullen bij de jaarlijk-
se dodenherdenking, zo redeneert 
de wethouder. Hij laat tot slot wet-
ten dat over de aard en vorm van het 
gedenkteken nog niet is nagedacht. 
“Er zijn geen bruikbare resten van 
het vliegtuig gevonden zoals in Ku-
delstaart (propeller). Binnenkort zal 
er een opdracht gegeven moeten 
worden om een ontwerp te maken. 
Het streven is dat bij de oplevering 
van de woningen ook het monu-
ment gereed is. Gedacht kan hier-
bij worden aan een onthulling op 4 
mei 2009.”

Goed mikken is moeilijk...
Aalsmeer - Niet zo dat er niets meer bij kan in deze blikvanger... Overvol is 
de hangende afvalmand zeer zeker niet. Ruimte genoeg in het net dat in de 
middenberg staat van de Zwarteweg bij de kruising N201. Het zal meer een 
kwestie zijn van goed mikken. En dat is de bestuurders die hier voor het rode 
licht wachten, nog niet allemaal gelukt. Vandaar dat er nu een bijna leeg net te 
zien is, met rommel dat ernaast in het gras is beland. Geen fraai gezicht. Daar-
om: één moment goed concentreren en vervolgens uw lege blikje of flesje een 
mooie boogworp in de blikvanger mikken. Moet toch lukken? 

Camper gestolen
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 14 op vrijdag 15 februari is 
bij een caravanbedrijf aan de Witte-
weg een camper gestolen. De cam-
per was voor onderhoud aangebo-
den en was goed beveiligd op het 
terrein gezet. Het gaat om een cam-
per van het merk Hobby, type 650 
umfe en wit van kleur. Kenteken is 
WG-TR-93. De diefstal heeft plaats-
gevonden tussen half negen in de 
avond en acht uur ’s morgens.

Snelheidscontrole 
op Hornweg
Aalsmeer - Op maandag 18 febru-
ari heeft de politie tussen twee en 
kwart over drie in de middag een 
snelheidscontrole gehouden op de 
Hornweg. Liefst elf automobilisten 
reden harder dan de toegestane 
vijftig kilometer per uur. Zij kunnen 
allen een bekeuring thuis verwach-
ten. Eén bestuurder bleek zonder 
rijbewijs op de weg te rijden en er 
is een radar detector in beslag ge-
nomen. 

Valentijn-traktatie van VVD
Aalsmeer - Op valentijnsdag, don-
derdag 14 februari, heeft de VVD 
Aalsmeer de leden van de stichting 
Aalsmeer 2000 getrakteerd op bloe-
men en een lekkere slagroomtaart. 
De stichting zet zich in voor behoud 
van de watertoren en organiseert 
open dagen en rondleidingen in de 
65 meter hoge toren van Sangster. 
De leden waren voor een gesprek 
uitgenodigd bij wethouder Berry 
Nijmeijer. Niet wetende uiteraard 
dat ze in het zonnetje gezet zouden 
worden. De verrassing werd gewaar-
deerd door de heren en dame van 
de stichting Aalsmeer 2000. Naast 
bloemen trakteerden de VVD-leden 
Vivianne Boerma en Marjanne Vleg-
haar op een fles Kudelstaarts Sco-
ne bier. Op de foto gingen tot slot 
de getrakteerden en de trakteer-
ders bij het monument waar het al-
lemaal om draait, de watertoren aan 

de Westeinder Plassen. De VVD-le-
den reden vervolgens door naar Ku-
delstaart, want ook hier wachtte ie-
mand die het waard was om eens in 
de schijnwerpers gezet te worden, 
namelijk Elbert den Hartog. Elbert 
zorgt al vier jaar voor een schoon, 
netjes en heel winkelcentrum in Ku-
delstaart. Iedere dag is hij wel te 
vinden in ‘zijn’ winkelcentrum. Voor 
menig bezoeker is Elbert een ver-
trouwd gezicht. Niet alleen de be-
zoekers en de ondernemers in Ku-
delstaart zijn blij met zijn hulp en in-
zet, ook de VVD vond een extra blijk 
van waardering op zijn plaats. Ook 
Elbert kreeg op valentijnsdag van 
Marianne en Vivanne een boeket 
tulpen, een lekkere taart en een fles 
Scone bier. De traktaties van de af-
deling Aalsmeer vond plaats in het 
kader van ‘VVD, de motor achter 
Noord-Holland’.

Rechts Elbert den Hartog geflankeerd door fractievoorzitter Vivian Boerma en 
links Marjanne Vleghaar.

Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 op de foto met VVD-leden

Fiets vernield? 
Doe aangifte!
Aalsmeer - De afgelopen 3 weken 
zijn er met grote regelmaat fietsen 
gestolen en/of vernield in de omge-
ving van het busstation op het Hor-
tensiaplein en de Ophelialaan. Tot 
op heden is hier nog door niemand 
aangifte van gedaan.
De politie heeft een dadergroep op 
het oog, maar om tot verder onder-
zoek naar en vervolging van de da-
ders over te kunnen gaan, is het 
noodzakelijk dat er aangiften zijn 
van gestolen of vernielde fietsen.
Het wijkteam Aalsmeer verzoekt dan 
ook iedereen die de afgelopen 3 we-
ken in de omgeving van het bussta-
tion of de Ophelialaan slachtoffers 
zijn geweest van diefstal of vernie-
ling van zijn/haar fiets, en daar nog 
geen aangifte van heeft gedaan, dat 
alsnog te doen op het politiebureau 
aan de Dreef in de Hornmeer. Daar-
bij maakt het niet uit of u het merk 
en/of framenummer van uw fiets 
nog weet.

Automaatvuller 
beroofd!
Amstelveen - Een sigaretauto-
maatvuller is donderdag 14 februari, 
rond 12 uur, op de Laan van Nieu-
wer Amstel door twee daders on-
der bedreiging van een vuurwapen 
beroofd. De daders zijn er met een 
onbekend geldbedrag vandoor ge-
gaan op een scooter. Het slachtof-
fer had juist een automaat geleegd 
in een restaurant. Op het moment 
dat hij zich in zijn bestelbus bevond 
werd hij benaderd door twee ge-
maskerde overvallers met een helm 
op. Hij moest onder bedreiging van 
een vuurwapen een zak met munt-
geld afgeven, waarna de daders 
er op een scooter vandoor gingen. 
Het overvallenteam van district Zuid 
stelt een onderzoek in.

Bromfiets weg!
Aalsmeer - In de nacht zaterdag 9 
op zondag 10 februari is uit de Hen-
drikstraat een bromfiets gestolen. 
De brommer is van het  merk Yama-
ha, is zwart van kleur en is voorzien 
van een kentekenplaat met de cij-
fers en letters 01-FK-V7.

Sigaretten uit 
station gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 14 fe-
bruari is rond half twaalf in de 
avond ingebroken bij een tanksta-
tion aan de Lakenblekerstraat. De 
dieven hebben de deur van de win-
kel geforceerd en vervolgens met 
een koevoet de tabaksruimte open 
gebroken. Er is een grote hoeveel-
heid pakjes sigaretten gestolen. De 
inbrekers hebben enkele pakjes la-
ten vallen in hun vluchtpoging, want 
buiten heeft de politie sigaretten 
aangetroffen en gereedschap dat 
gebruikt is om toegang tot het pand 
te krijgen. Er loopt een onderzoek.

Inbraak bedrijf
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 14 op vrijdag 15 februari is 
ingebroken bij een bedrijf aan de 
Noordpolderweg. Tussen 3.20 en 
3.30 uur hebben dieven zich toe-
gang verschaft. Diverse deuren zijn 
open gebroken en een groot aantal 
kantoren doorzocht. Vanaf de bo-
venverdieping hebben de dieven de 
kluis via de trap naar beneden ge-
duwd en er vervolgens vandoor ge-
gaan met deze kluis. Rond de in-
braaktijd is door getuigen een grij-
ze Volvo, nieuw model type S80 ge-
zien. Mogelijk heeft de wagen met 
de inbraak te maken. De inbraak is 
zo goed als zeker door drie perso-
nen gepleegd.

Starterswoningen 
Bilderdammerweg
Aalsmeer - In het beraad vanavond 
in het gemeentehuis wordt onder 
andere gesproken over het visie-
document starterswoningen Bilder-
dammerweg. Wanneer het project 
is afgerond zijn er in het gebied 75 
woningen gerealiseerd met bijbeho-
rende infrastructuur, groen en wa-
ter. Van dit aantal gaat ontwikke-
laar Woongroep Holland 24 appar-
tementen en maisonnettes verhu-
ren aan starters en 34 verkopen aan 
starters, waar van 32 onder koopga-
rant met 20 procent korting. De wijk 
wordt aangevuld met 15 koopwonin-
gen in de prijsklasse tot gemiddeld 
265.000 euro en 2 grondgebonden 
koopwoningen in de prijsklassen 
boven de 300.000 euro. Burgemees-
ter en wethouders vragen de frac-
ties akkoord te gaan met het verle-
nen van een krediet van iets minder 
dan 300.000 euro om het plan voor 
starters uit te laten voeren. 

Kredietverlening aankoop percelen

Lijnbaangebied is weer in beeld
Aalsmeer - Het is enige tijd stil ge-
weest rond de te ontwikkelen wo-
ningbouw op het Lijnbaangebied in 
het centrum. Voor de ontwikkeling 
ervan is op 14 maart in 2006 het vi-
siedocument vastgesteld. De stilte 
rond het gebied betekent niet dat de 
ontwikkelaar stil heeft gezeten. Er 
gaan woningen gebouwd worden, 
echter er is nog wat aan te kopen om 
tot actie over te gaan. De ontwikke-
laar heeft de gemeente verzocht om 
een perceel grond in het gebied van 
de huidige eigenaren te verwerven. 
De gemeente is namelijk, in tegen-
stelling tot particulieren, geen over-
drachtsbelasting verschuldigd. “Bo-
vendien krijgt door deze verwerving 
de regiefunctie van de gemeente op 

het gebied van ruimtelijke ordening 
gestalte”, aldus het college in het 
voorstel. “Met het meewerken aan 
deze aankoop komt de realisering 
dichterbij.” Voorstel is het bestaande 
krediet van iets meer dan 950.000 
euro op te hogen met iets minder 
dan vier miljoen tot totaal 4.346.721 
euro. De ontwikkelaar heeft met de 
huidige eigenaar overeenstemming 
bereikt en de huidige eigenaar gaat 
er mee akkoord dat levering aan de 
gemeente plaatsvindt. “Geen kre-
diet beschikbaar stellen, betekent 
minder regie op de ruimtelijke ont-
wikkelingen in het Lijnbaangebied 
voor de gemeente”, besluit b&w in 
het voorstel dat behandeld wordt in 
het beraad vanavond.

Bij staken stemmen opnieuw ter visie

Gewijzigd bestemmingsplan 
Kudelstaart weer op agenda
Aalsmeer - Het voorstel met be-
trekking tot het gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Kudelstaart wordt 
vanavond, donderdag 21 februari, 
opnieuw in stemming gebracht tij-
dens de raadsvergadering. In de 
vergadering van 7 februari stemden 
de fracties CDA en VVD voor het 
voorstel en de fracties AB en PACT 
tegen het voorstel. Omdat een van 
de raadsleden (Joop Vuijk, CDA) op 
die avond niet aanwezig was in ver-
band met vakantie, bleven de stem-
men staken bij 9 tegen 9. Dat be-
tekent dat het voorstel opnieuw in 
stemming moet worden gebracht 
en als de uitslag weer gelijk is, dan 
zal er een nieuw bestemmingsplan 
in procedure gebracht moeten wor-
den en zal het ontwerp opnieuw ter 
visie moeten worden gelegd. PACT 
vormt samen met CDA en VVD een 
coalitie en de twee laatstgenoem-
de fracties zijn respectievelijk ern-
stig teleurgesteld en zeer ontstemd 

over het optreden van PACT. Deze 
fractie geeft echter aan heel veel 
waarde te hechten aan burgerpar-
ticipatie en wil de uitkomsten van 
de discussie met de bevolking over 
de Gebiedsvisie afwachten. Daarin 
komt de vraag aan bod waar er in 
de gemeente gebouwd kan worden 
en in welk tempo dat kan en ook 
niet onbelangrijk hierbij is de vraag 
voor welke doelgroepen. Ook AB wil 
vasthouden aan deze volgorde. 

Eerst gaan bouwen en vervolgens 
de gevolgen slikken wordt door 
deze fractie niet wenselijk gevon-
den. Volgens de CDA-fractie heb-
ben diverse amendementen ervoor 
gezorgd dat er een goed bestem-
mingsplan is ontstaan en dat is ook 
de mening van de VVD-fractie. Vol-
gens de agenda staat de behande-
ling van het gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Kudelstaart 2006 
om 22.10 uur gepland. 

2007 Was intensief jaar 
Dorpsraad Rijsenhout
Rijsenhout - In haar onlangs ge-
houden februari vergadering heeft 
de Dorpsraad van Rijsenhout het af-
gelopen jaar geëvalueerd en verder 
vooruit gekeken naar 2008. In haar 
taak als belangenbehartiger voor de 
inwoners van Rijsenhout was 2007 
een intensief jaar. 
Zo was er voortdurend overleg met 
de wethouders van de gemeen-
te Haarlemmermeer over de struc-
tuurvisie van Rijsenhout, die van be-
lang is hoe Rijsenhout er in de toe-
komst uit moet zien. Tevreden was 
de Dorpsraad over de manier waar-
op ingehaakt kon worden in het 
plan Priemaviera, een nieuw glas-
tuinbouw gebied van 200 ha tus-
sen Rijsenhout en de A4. De Dorps-
raad heeft hier de voorwaarde aan-
gesteld dan ook gelijktijdig de oude 
glastuinbouwgebieden te herstruc-
tureren. 
Medio maart, april 2008 moet hier-
over een eerste plan uitgewerkt zijn. 
Voortdurende aandacht en commu-
nicatie met gemeentelijke instan-
ties is er geweest over alle mogelijk 
verkeerssituaties, zoals sluiproutes, 
drempels in de Aalsmeerderweg en 
de grootste ergernis de 30 km zone 
tussen Verremeer en Bennebroeker-
weg. Er is in 2007 een dorpsschouw 
gehouden, waarbij uitvoerders van 
de gemeentelijke instanties met hun 
verantwoordelijke wethouders door 
Rijsenhout zijn gefietst, waarbij de 
Dorpsraad en de inwoners van Rij-
senhout de kans hadden al het ach-
terstallige onderhoud onder de neus 
te wrijven. Opmerkelijk was dat een 
deel reeds de daarop volgende we-

ken uitgevoerd is. De rest zal dan 
wel 2008 moeten worden.

Vliegtuigen en taxi’s
Er is regelmatig overleg met LVNL 
en de KLM over vliegen over Rij-
senhout. Als op de Kaagbaan opstij-
gende vliegtuigen langer rechtdoor 
vliegen en dus later zuidwaarts af-
buigen heeft dit een gunstig effect 
op geluidshinder voor Rijsenhout. 
Verder is er nuttig overleg met de 
gemeente geweest tijdens de her-
inrichting van de Bennebroekerweg. 
Dit heeft er in ieder geval toe geleid 
dat nu  een zebrapad ligt op de af-
gesproken plaats. De Dorpsraad is 
deelnemer in de klankbordgroep 
Meertaxi, waarbij klantvriendelijk-
heid speerpunt is. Intensief contact 
met Connection en druk richting 
Gemeente heeft er toe geleid, dat 
er nu ook ’s avonds en in de week-
einden Openbaar Vervoer is. Ook bij 
het uitvallen van straatverlichting is 
de Dorpsraad vaak degene die als 
eerste aan de bel trekt.

Website in wording
Veel van genoemde zaken zullen 
ook in 2008 de aandacht krijgen, en 
ook een website is in wording, waar-
door eenvoudiger door inwoners op 
hun leefomgeving gereageerd kan 
worden. Er zal een kerstboom op 
de Werf geplaatst worden en bij de 
herinrichting van de Rijshornstraat 
in 2008 zal de Dorpsraad ook weer 
de vinger aan de pols houden. Ook 
ijvert men voor meer recreatiebank-
jes langs het water bij de Blauwe 
Beugel en richting monument.

Aalsmeer - Op maandag 18 febru-
ari jl. is het Schadeloket N201+ ge-
opend. Alle claims kunnen nu op 
één plaats worden ingediend. De 
provincie Noord-Holland en de ge-
meenten hebben ook nieuwe af-
spraken gemaakt over het moment 
waarop een eventuele schadever-
goeding kan worden uitgekeerd. 
Bij het Schadeloket N201+ kunnen 
bewoners en bedrijven terecht die 
schade ondervinden van het N201+ 
programma, de vernieuwing en ver-
legging van de N201 tussen Hoofd-
dorp en Amstelhoek. De provincie 
en de gemeenten willen hiermee 
de dienstverlening aan bewoners 
en bedrijven verbeteren. Het Scha-

deloket zorgt voor de hele proce-
dure vanaf aanvraag tot en met de 
afhandeling van de claim. Voorheen 
gebeurde dit bij de provincie en be-
trokken gemeenten afzonderlijk. De 
eigenlijke behandeling wordt ge-
daan door een onafhankelijk advies-
bureau. Het Schadeloket is gehuis-
vest in het Projectbureau N201+ op 
Schiphol-Rijk.

Uitkering schadevergoeding
De gemeenten en provincie hebben 
verder afgesproken dat wanneer alle 
partijen het eens zijn over de hoog-
te van het schadebedrag bij een zo-
genoemde claim voor planschade, 
dit bedrag aan de belanghebbende 

Eén loket schade N201

kan worden uitgekeerd. Voorheen 
kon dat pas nadat de planologische 
wijziging (die de planschade feitelijk 
veroorzaakt) onherroepelijk was ge-
worden. Dit betekent dat gedupeer-
den veel eerder over het schadebe-
drag kunnen beschikken.
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Bloemenzegelwinkeliers 
laten weer van zich horen
Aalsmeer - Met Valentijn ontvingen 
twintig zegelspaarders een cadeau-
bon van 5 euro van de Bloemenze-
gelwinkeliers. De gelukkigen zijn:
T. Batenburg, Chrysantenstraat 4; A. 
Buskermolen-v.d. Knaap, Hoofdweg 
100; W. van Dam, Driekolommen-
plein 53; Ria van Diemen, Nieuw-
veensjaagpad 71a in Nieuwveen; G. 
van Diemen, Hoofdweg 25; K. Eve-
leens, 2e J.C. Mensinglaan 57; G. 
Gille, Rietveld 32 in Mijdrecht; M. de 

Graaff, Gozewijnstraat 14; A. Groe-
nendijk, Emmastraat 16; W.P. Hartin, 
Aalsmeerderweg 177; Fam. P. Keus, 
Gluckstraat 4; E. Koger, IJsvogel-
straat 12; S. Kooy, Hornweg 196; Van 
der Laan, Uiterweg 128a; J. Meijer-
Boers, Cyclamenstraat 1; Oprel, Ro-
zenhof 13; W. van Pelt, Azaleastraat 
15; J. ter Reehorst, Albrechtstraat 
16; M. Snaterse, Hortensialaan 93 
en Wilma Spaargaren, Bennebroe-
kerweg 55 te Rijsenhout.

Opbrengst kerstactie Rotaryclub 
voor Kinderafdeling ‘Amstelland’
Amstelveen - Maandagmiddag 
18 februari jl. heeft de heer J.M.J. 
Moors, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, 
een cheque ter waarde van 5.700 
euro in ontvangst genomen, voor 
de kinderafdeling van het zieken-
huis.  Mevrouw G. Driessen, voor-
zitter van de Rotary club Amstel-
veen, overhandigde het bedrag dat 
bijeen is gebracht met de “Sterren 
Stralen Actie” tijdens de Kerstperi-
ode in 2007. 
Deze Sterren Stralen actie wordt 
al sinds 2004 jaarlijks gehouden in 
Nederland. Ter gelegenheid van het 
40 jarige jubileum van de Amstel-
veense Rotaryclub is de actie ook 
hier overgenomen. 
De Gemeente Amstelveen stemde 
ermee in om de Kerstboom die jaar-
lijks wordt geplaatst aan de noord-
poort van het stadshart op de Rem-
brandtweg voor dit doel te bestem-
men. In december zijn maar liefst 
2500 kaarten gekocht door be-
drijven en particulieren in Amstel-
veen. Er werd echter niet zo maar 
een kaart verkocht, maar een ster in 
deze grote kerstboom aan de Rem-
brandtweg. 
Met de kaart kon de afzender ie-
mand anders in het zonnetje zetten 

en laten weten wat de geadresseer-
de in het afgelopen jaar voor de af-
zender betekende. 
De opbrengst van de kaarten is ge-
heel ten goede gekomen aan het 
Ziekenhuis Amstelland te Amstel-
veen en is speciaal bedoeld voor de 
aanschaf van kinderspeelgoed voor 
de kinderafdeling en de kinder-
speelhoeken op de poliklinieken.
De heer Moors sprak zijn dank uit 
voor dit geweldige initiatief en gaf 
aan dat met dit bedrag een aantal 
wensen van het Vrouw-kind cen-
trum in vervulling kunnen gaan. 
Met het nieuwe spelmateriaal zal 
het verblijf van de kinderen die het 
komende jaar moeten worden op-
genomen en behandeld, worden 
verlicht. 
Een inspirerende spin-off van deze 
actie is het contact met kunstenaar 
Raymond Hoogendorp. Via de Rota-
ryclub nam hij al deel aan een actie 
om research naar de ziekte MS mo-
gelijk te maken. 
Hij beloofde het Vrouw-kindcen-
trum van het Ziekenhuis binnenkort 
te zullen verblijden met een muur-
schildering én schilderij van zijn 
hand. Hij was ook aanwezig bij de 
overhandiging van deze gift aan de 
kinderafdeling.

Aandacht voor winkel Oosteinderweg

Hartelust brengt elektronische 
installaties onder bij Hoekwater
Aalsmeer - “Met ingang van 1 
maart richten we ons louter en al-
leen nog op de winkel en dat bete-
kent dat we ons niet meer gaan be-
zighouden met elektrotechnische 
installaties. We prijzen ons gelukkig 
dat we er in geslaagd zijn om deze 
werkzaamheden onder te brengen 
bij elektrotechnisch installatiebedrijf 
P. Hoekwater v.o.f. en dat ook de 
personeelsleden de overstap naar 
de F.A. Wentstraat 2a kunnen ma-
ken. Een ontwikkeling waar eenie-
der bijzonder blij mee is”, aldus Pe-
ter Eveleens van Hartelust Euronics, 
sinds jaar en dag een voor velen be-
kende winkel voor elektrische appa-
ratuur, zoals wasmachines en televi-
sies en niet te vergeten zonwering.

Uitgebreid assortiment
Hartelust is meer dan witgoed, te-
levisie, audio & video en inbouwap-
paratuur en dat is te zien in de ruim 
bemeten winkel aan de Oostein-
derweg waar niets aan het toeval is 
overgelaten. Omdat Hartelust aan-
gesloten is bij de grote Europese in-
kooporganisatie Euronics is het mo-
gelijk voor een scherpe prijs te leve-
ren en daarnaast is Hartelust goed 
in service. Met een eigen technische 

dienst voor zowel witgoed (wasma-
chines etc.) als bruingoed (televi-
sies etc.) worden eventuele proble-
men snel en deskundig opgelost. 
De technische medewerkers krijgen 
meerdere dagen per jaar trainingen 
van de fabrikanten om hun vakken-
nis op een hoog peil te houden. Har-
telust is gecertificeerd servicedealer 
van topmerken als Miele, Bosch, 
Bauknecht en Loewe. Thuisbezor-
gen en aansluiten van de nieuwe 
apparatuur doet Hartelust snel en 
vakkundig. 
Ook op het gebied van zonwering 
staat Hartelust zijn mannetje en ook 
dat is te zien in de winkel aan de 
Oosteinderweg waar u voor de deur 
en gratis kunt parkeren. Loop eens 
binnen om de nieuwste snufjes op 
het gebied van de steeds verande-
rende wereld van televisie, audio & 
video, home cinema, verlichting en 
zonwering te zien. Op alle moge-
lijke vragen krijgt u antwoord van 
de deskundige medewerkers in de 
winkel aan de Oosteinderweg 279 
in Aalsmeer. U bent dus van harte 
welkom. Kortom: Hartelust, gewoon 
goed! Het telefoonnummer luidt: 
0297-326454. Zie ook: www.harte-
lust.nl. 

Netwerk CAIW verkocht 
aan Rabo Bouwfonds
Aalsmeer - Het netwerk van kabel-
exploitant CAIW uit Naaldwijk wordt 
verkocht aan Rabo Bouwfonds, de 
vastgoedonderneming van Rabo-
bank, voor één van zijn beleggings-
fondsen. 
De activiteiten van CAIW worden 
onder dezelfde naam voortgezet 
door het huidige management van 
het bedrijf. Op 22 januari jl. zijn Re-
geling CAIW, CAIW Holding B.V. en 
Bouwfonds Asset Management het 
hier in principe over eens geworden. 
De verkoop hangt nog af van enkele 
voorwaarden, waaronder de goed-
keuring van de bij CAIW betrokken 
gemeenten Westland en Midden-
Delfland. De opbrengst van de ver-
koop, na aftrek van de schulden en 
de aan de verkoop verbonden kos-
ten, wordt uitgekeerd aan de ge-
meenten en is ongeveer 95 miljoen 
euro voor het Westland en 15 mil-
joen voor Midden-Delfland.

Wat wordt verkocht
Regeling CAIW, de huidige eigenaar 
van het bedrijf, verkoopt het kabel-
netwerk, de andere onroerende za-
ken zoals de kantoren en de ove-
rige bezittingen. Regeling CAIW is 
een zogenaamde gemeenschappe-
lijke regeling, waarin de gemeen-
ten Westland en Midden-Delfland 
samenwerken. De activiteiten van 
CAIW gaan gewoon door, onder de 
eigen naam en onder leiding van al-
gemeen directeur Aart Verbree. De 
aandelen van CAIW Holding komen 
grotendeels in handen van de di-
rectie. Het kabelnet ligt in Westland, 
Midden-Delfland, Schiedam, Maas-
sluis, IJsselstein, Aalsmeer, Uithoorn, 
Oudenbosch, Benschop, Doorn en 
in Den Haag (Wateringse Veld) en 
heeft ongeveer 135.000 aanslui-
tingen. CAIW levert daarnaast ook 
diensten via enkele andere netwer-
ken, zoals in Gouda en omgeving. In 
totaal heeft CAIW ruim 150.000 ra-
dio- en televisieabonnees met daar-
bij 70.000 kabelinternetklanten en 
ongeveer 22.000 telefoonaanslui-
tingen. CAIW heeft zo’n 200 mede-
werkers in dienst. De verkoop heeft 
voor hun functies geen gevolgen.

CAIW en Rabo Bouwfonds
CAIW streeft er al jaren naar om 
zoveel mogelijk diensten via zoveel 
mogelijk netwerken aan zoveel mo-
gelijk abonnees aan te bieden. Vlak 
na de introductie van kabelinternet 
in 1995 begon CAIW al met het aan-
bieden van internettoegang via an-
dere kabelnetten. Maar na de aan-
koop van enkele netwerken, zoals 
dat in Schiedam in 2006, kreeg het 
bedrijf meer abonnees buiten dan 
binnen de bij CAIW betrokken ge-
meenten Westland en Midden-Delf-
land. Nog verdere uitbreiding, hoe-

wel die zeer winstgevend zou zijn, 
paste minder goed bij wat de ge-
meenten met CAIW voor ogen had-
den, namelijk het leveren van een 
goed pakket kabeldiensten aan hun 
inwoners.
Bouwfonds Asset Management, on-
derdeel van Rabo Bouwfonds en 
gespecialiseerd in vastgoedbeleg-
gingen, is voor één van zijn beleg-
gingsfondsen op zoek naar investe-
ringsmogelijkheden in telecommu-
nicatienetwerken. Hiermee speelt 
Rabo Bouwfonds in op de groeien-
de belangstelling van institutionele 
beleggers om in netwerken te in-
vesteren en op de bestaande trend 
dat telecommunicatiebedrijven zoe-
ken naar andere vormen van finan-
ciering voor hun netwerken. Het 
netwerk van CAIW, waarmee CAIW 
bewezen heeft succesvol te zijn in 
de sterk concurrerende televisie- 
en telecommunicatiemarkten, bleek 
goed bij de ambities van Bouwfonds 
Asset Management te passen.

Vleugels verder uitslaan
Volgens Aart Verbree van CAIW 
blijft de werkwijze dezelfde: “Ambiti-
eus, innovatief, maar ook nuchter en 
heel klantgericht. Een stijl van on-
dernemen die past bij de mentaliteit 
van de thuisbasis. 
De nieuwe eigenaar stelt CAIW in 
staat om de vleugels verder uit te 
slaan en de grenzen van het bedrijf 
te blijven verleggen. Dat is ook in 
het belang van onze klanten en van 
de werknemers”. Bertus Franssens 
van Bouwfonds Asset Manage-
ment is verheugd over de aankoop. 
“CAIW is een sterk kabelbedrijf met 
een unieke positie in het Westland 
en omgeving. CAIW wordt voor ons 
de financieel sterke huurder van het 
over te nemen netwerk”. 

Amstelveen - Larocenter is sinds 
2000 voor de gehele regio Amster-
dam dé landrover-specialist.. In 
2000 startte het autobedrijf in Uit-
hoorn, verhuisde enkele jaren er na 
naar de Randweg in Amstelveen en 
is nu gesetteld op een fraaie locatie 
aan de Zetterij in Amstelveen. Van-
uit deze locatie worden alle jaren 
en modellen landrovers verzorgd 
en verbeterd. De hoofdlijn ligt bij de 
nieuwere modellen Freelander, De-
fender, Discovery en Range rover, 
maar ook de klassieke series land-
rover is nog steeds welkom.
Wel een Engelse auto, maar geen 
landrover? Ook voor Rover, Jaguar 
en MG kunt u bij Larocenter terecht 
voor onderhoud .Nu de rover dea-
lers zijn weggevallen had het ge-
specialiseerde autobedrijf een aar-
dige vraag voor onderhoud en on-
derdelen voor deze modellen. Aan-
gezien de afkomst hetzelfde is, heeft 
Larocenter ook voor deze auto’s al-
le materialen voor het juiste service 
werk beschikbaar. Alle monteurs 
hebben routine met Engelse topwa-
gens. Door te werken met onderde-

len direct van de leverancier kan La-
rocenter de prijs laag en de kwaliteit 
hoog houden.
Bang voor bijtelling? Velen hebben 
er mee te maken met de gestegen 
privébijtelling voor privé gebruik van 
een zakelijke auto. Twee mogelijk-
heden: U koopt een auto van 15 jaar 
of ouder waardoor de bijtelling niet 
meer over de catalogusprijs betaald 
hoeft te worden, maar over de stati-
sche dagwaarde. Of u gaat de kilo-
meters bijhouden en gaat privé met 
een leuke iets oudere auto rijden. 
Een oude auto niet betrouwbaar?  
Wel als je hem weer nieuw maakt dit 
alles heeft het Larocenter samenge-
pakt in een kant en klaar drie maan-
den garantiepakket. De gehele auto 
kan weer in nieuwe stijl worden ge-
bracht met nieuwe lak, nieuw interi-
eur of een modernere motor. 
Kent u het Larocenter nog niet? Of 
wilt u meer weten over de bijtel-
ling? U bent van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen bij Laro-
center, English Service Center, aan 
de Zetterij 7 in Amstelveen, tel. 020-
6407183, www.larocenter.com.

Nieuwe eigenaar Oude Veiling
Leo van Erp: “Het héle 
gebouw moet gaan bruisen!”
Aalsmeer - Het heeft even geduurd 
maar afgelopen maandag was het 
een voldongen feit: ‘De Oude Vei-
ling’ aan de Marktstraat heeft offi-
cieel een nieuwe eigenaar: Leo van 
Erp. Een hele stap voor de voorma-
lige technische man bij een firma 
voor tuinbouwmachines. Maar ei-
genlijk een logische: Leo behaalde 
jaren geleden al de benodigde ho-
reca-papieren en zijn passie voor 
cultuur stamt al uit de tijd dat hij het 
bekende ‘Blieb’, nu Bacchus, heeft 
helpen oprichten. Ook voor het jon-
gerencentrum (het huidige N201) 
heeft Leo veel lansen gebroken. 
Tel daarbij op de raadsportefeuille 
(Aalsmeerse Belangen) met cultuur 
en jongerenzaken als aandachts-
punten en je hebt een goede Oude 
Veiling eigenaar. Voor de vaste be-
zoekers van de horeca-gelegenheid 
een geluk: Leo van Erp is niet van 
plan het karakter van de uitgaans-
gelegenheid geweld aan te doen. 
Voor de liefhebber van bandjes: dat 
item blijft, veel muzikale optredens, 
en zelfs meer, want Leo wil gaan sa-
menwerken met cultureel café Bac-
chus en KCA. En er is goed nieuws 
voor mensen die gezellig uitgaan 
willen combineren met lekker eten. 
Want Leo is voornemens het restau-
rant weer in ere te herstellen. Bene-
den: sfeervol tafelen met een goe-
de menukaart, boven ontspannen 
genieten van muziek. Welkom in de 
nieuwe Oude Veiling. Nog een week 
wachten want op schrikkeldag, vrij-
dag 29 februari opent de Oude Vei-
ling officieel zijn deuren. 

Geschiedenis
Het pand waar de Oude Veiling in 
huist, kent bijna een eeuw geschie-
denis. Gebouwd in 1912 deed het 
gebouw tot 1930 dienst als bloe-
menveiling. Toen de veiling wegens 
ruimtegebrek onder werd gebracht 
in het CAV-gebouw aan de Van 
Cleeffkade (studio’s) veranderde de 
functie van het statige pand aan de 
Markstraat: het werd verenigingsge-
bouw. Leo: “Er zat een dansschool 
en diverse verenigingen vonden er 
onderdak. Later kreeg het een hore-
cabestemming waar je kon uitgaan. 
In de jaren 70 traden bekende na-
men op als André Hazes, Doe Maar 
en de Golden Earring. Later vestig-
de de bibliotheek zich er en in het 
andere gedeelte kwam een restau-
rant. Toen dat ophield te bestaan, 
werd dat gedeelte door jongeren 
gekraakt. Een jaar of wat geleden 
heeft Gert de Weert het gekocht en 
grondig verbouwd tot Grand Café. 
Hij heeft het boven ook opgeknapt 
en de ruimte omgevormd tot expo-
sitiegedeelte. Gert wilde daarmee 
verder en heeft vorig jaar in Vaals 
een oud klooster gekocht om daar 
een museum met religieuze kunst 
te kunnen openen.” Leo wil niet al 
te veel ‘verklappen’ over de veran-
dering in interieur, maar dat het er 
allemaal anders gaat uitzien, lijdt 
geen twijfel. 
Wel licht hij een tipje van de slui-
er op: “De akoestiek zal zeker be-

ter zijn en de muren beneden komt 
fotografisch kunst. Het wit verdwijnt 
en wordt vervangen door kleur, war-
me kleuren. Maar wat belangrijker 
is”, aldus de nieuwbakken eigenaar, 
“het authentieke karakter van het 
pand wordt duidelijk zichtbaar en 
voelbaar. Dan moet je niet denken 
aan nostalgische tuinbouw-gereed-
schappen ofzo, maar wel details uit 
het veilingwezen, die op een bijzon-
dere manier aanwezig zijn in het 
pand.”

Keuken
Beneden wordt de keuken ‘open’ 
gemaakt zodat de mensen die ta-
felen een blik op de kok en al zijn 
bezigheden kunnen werpen. Op de 
kaart komen goede gerechten te 
staan uit de ‘fusion’ keuken, dus ge-
rechten die vandaag de dag gewild 
zijn. “Maar je kunt uiteraard ook te-
recht voor een goede kop koffie of 
een biertje of borrel aan de bar. Ik 
wilde zeker de mooie bar behou-
den.” Boven zijn er twee zalen. Daar 
wil Leo bandjes laten optreden, of 
een cabaretier of een andere cul-
turele activiteit laten plaatsvinden. 
Ook door de weeks moet het leven-
dig worden en dat kan bijvoorbeeld 
door het verhuren van een zaal voor 
bijvoorbeeld een feest of bedrijfsbij-
eenkomst. Er kan de hele week door 
iets georganiseerd worden. “Het ge-
bouw moet helemaal gaan bruisen”, 
aldus Leo enthousiast. “Multifuncti-
oneel is de leidraad en het gedach-
tegoed van de vorige eigenaar blijft 
in ere. Want dat is wat Aalsmeerders 
willen, de bands en de gezelligheid 
maar dan aangevuld met nog meer 
cultuur en de mogelijkheid tot sfeer-
vol eten beneden”, vat Leo het sa-
men. 

Eind volgende week weer open
Leo pakt niet alleen het interieur aan 
maar ook het exterieur krijgt een op-
frisser. Of eigenlijk een versobering. 
“De buitenkant van het pand wil ik 
terug naar de basis brengen. Geen 
tierlantijnen maar echt de sfeer van 
vroeger terugbrengen. Ook het logo 
en het lettertype zijn nieuw. We heb-
ben met een stel mensen goed ge-
brainstormd over de nieuwe ‘look’ en 
ik ben erg blij met het resultaat. Het 
mooiste is dat de ontwerper van de 
nieuwe huisstijl ook echt uitgegaan 
is van kleuren en een lettertype dat 
uit de beginjaren van de Oude Vei-
ling komt, uit 1912.” Leo is benieuwd 
hoe het publiek het zal vinden, ie-
dereen is van harte welkom vanaf 1 
maart. Als het lekker weer is, gaat 
bovendien het terras open voor het 
pand. “Dat wordt eens zo groot want 
als de straat in maart wordt aange-
pakt, verdwijnen de parkeerplekken 
voor het gebouw, wat inhoudt dat er 
meer ruimte zal zijn om het terras in 
te richten.” Laat de zon maar komen! 
Maar eerst de Oude Veiling weer 
open. Vanaf 1 maart aanstaande 
Overigens is Leo op zoek naar een 
kok en mensen in de bediening. In-
teresse? Neem contact op met Leo 
van Erp via 06-36104874.

Boetes uitgeschreven
Verlichtingscontrole 
in de Dorpsstraat
Aalsmeer - Op vrijdag 15 febru-
ari heeft de politie tussen kwart 
over zeven en kwart over tien in de 
avond een verlichtingscontrole ge-
houden op de hoek van de Dorps-
straat met de N201. Er zijn totaal 25 
bromfietsen gecontroleerd en vijf-
tig auto’s. Eén bromfietsbestuurder 
bleek het licht niet op orde te heb-
ben en kreeg een bekeuring. Verder 
zijn vier boetes uitgeschreven voor 
brommers die opgevoerd waren. 
Eén automobilist kreeg een proces-
verbaal en er zijn nog vier fietsers 
op de bon geslingerd wegens het 
niet voeren van de verplichte ver-
lichting.

Controles
Boetes voor 
teveel alcohol
Aalsmeer - Op vrijdag 15 februa-
ri om half tien in de avond heeft de 
politie een 35-jarige automobilist uit 
Polen op de Van Cleeffkade tot stop-
pen gemaand. Gedacht werd dat de 
man achter het stuur zat na teveel 
alcohol gedronken te hebben. 

De blaastest en ademanalysetest 
bevestigden het vermoeden. De 
man blies 395 Ugl. Op zaterdag 16 
februari zijn nog twee drankrijders 
betrapt. Om zes uur in de avond is 
een 39-jarige automobilist uit Haar-
lem op de Zwarteweg gevraagd te 
blazen. De Haarlemmer blies 285 
Ugl., ‘goed’ voor een boete van 220 
euro op. Later op de avond, om tien 
uur ’s avonds, is op de Van Cleeffka-
de nog een automobilist gevraagd 
te stoppen en te blazen. De 38-ja-
rige Aalsmeerder blies 330 Ugl. 

Nostaligsch plaatje van de Oude Veiling. Wie benieuwd is naar het nieuwe in-
terieur moet nog even tot 29 februari geduld hebben...

Basisset gratis bij elkaar te sparen
Zwilling bestek bij C1000
Aalsmeer - Vanaf 25 februari kun-
nen C1000 klanten sparen voor gra-
tis uniek bestek van het merk Zwil-
ling. 
Gedurende 14 weken kunnen con-
sumenten sparen voor onder an-
dere regulier bestek, kinderbestek 
en spaghettibestek. Door deze ac-
tie geeft C1000 Koster haar klant de 
mogelijkheid om van eten stijlvol di-
neren te maken. Tot en met 31 mei 
ontvangt de consument bij beste-
ding van elke 5 euro een C1000 be-
stekzegel. Om de klanten snel aan 
hun gewenste bestekset te helpen, 

zijn er elke week vijf aanbiedingen 
waarbij de consument een extra be-
stekzegel ontvangt. Deze kunnen 
verzilverd worden voor de bestek-
set naar keuze. De basisset is gratis 
bij elkaar te sparen. Voor de andere 
producten geldt een bijbetaling tot 
maximaa 4,99 euro. 
Door midden van deze actie wil 
C1000 Koster in de Ophelialaan 
haar trouwe klant belonen met het 
kwalitatief hoogwaardige en unie-
ke bestek van Zwilling. Dit bestek 
wordt speciaal voor de spaaractie 
van C1000 ontwikkeld.

Meer Engels bij Larocenter 
aan Zetterij in Amstelveen
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Eredivisie handbal
FIQAS stevig op vierde plaats
Aalsmeer - De heren van FIQAS 
Aalsmeer zijn, met nog één com-
petitiewedstrijd te gaan, verzekerd 
van een vierde plaats in de eredi-
visie en hebben zich dus geplaatst 
voor de kampioenspoule waarin ook 
de nummers 1 (Kras/Volendam), 5 
(waarschijnlijk Sittardia of BFC) en 
8 (Venus/Nieuwegein of Red-Rag/
Tachos) uitkomen. Een goede uit-
gangspositie, want de Aalsmeerders 
krijgen 3 bonuspunten mee. De af-
gelopen week stonden twee wed-
strijden op het programma: don-
derdag stond FIQAS Aalsmeer te-
genover de regerend landskam-
pioen Kras/Volendam en zaterdag 
kwam Sittardia op bezoek. Donder-
dag konden de Aalsmeerders tegen 
Volendam een kwartier gelijke tred 
houden (6-6), daarna nam de num-
mer één van de ranglijst een voor-
sprong van drie punten drie pun-
ten 6-9, die gehandhaafd bleef tot 
aan de rust: 10-13. Vooral keeper 
Micha Hoogewoud stak in grootse 
vorm, maar de aanval liep niet op-
timaal en vaak werd te geforceerd 
geschoten. Na de pauze golfde het 
spel een tijd zeer snel op en neer en 
waar de Aalsmeerders opnieuw te 
onzorgvuldig met de kansen omgin-
gen, schoten de Volendammers wél 
raak: 10-17. Onder leiding van de 
gebroeders Boomhouwer en Jim-
my Castien kwam FIQAS Aalsmeer 
nog wel iets terug in de wedstrijd: 
16-19, maar daarna ging Volendam 
beter met de kansen om en wist bij-
voorbeeld keer op keer cirkelspeler 
Ton Schilder vrij te spelen. Zo werd 
het uiteindelijk 23-29. Twee dagen 
stond alweer de volgende wedstrijd 
op het programma: tegen het op de 
vijfde plaats staande Sittardia. De 
uitwedstrijd was destijds wel nipt 
gewonnen, maar ongelooflijk span-
nend en ook deze wedstrijd zou een 
enerverende slotfase krijgen. In het 
begin was het Sittardia dat een klei-
ne voorsprong nam, maar dat werd 
wellicht veroorzaakt doordat een 
aantal Aalsmeerse basisspelers op 
de bank werd gehouden. Het gat 
werd overigens nooit groter dan vier 
punten, want Mark Roest, Jimmy 
Castien, Wai Wong en Menno v.d. 
Grift hielden FIQAS Aalsmeer in het 
spoor. Bij rust stond er echter wel 
een 14-18 achterstand op het bord. 
In de tweede helft werd al snel dui-
delijk dat FIQAS Aalsmeer niet van 
plan was de wedstrijd te laten lo-
pen en werden spelers als Luuk Ob-

bens, Frank Lübbert en de broers 
Boomhouwer ingezet. En het zou-
den vooral Jeffrey Boomhouwer en 
keeper Bart van Huisstede zijn die 
de show stalen en hun ploeg aan de 
overwinning hielpen: Jeffrey door 
alleen in de tweede helft negen keer 
te scoren, Bart door belangrijke red-
dingen te verrichten. Zo slopen de 
Aalsmeerders langzaam dichterbij, 
ook omdat de verdediging nu beter 
dicht zat. Via 16-20 en toch weer 20-
25 werd het na zo’n twintig minuten 
spelen eindelijk weer gelijk: 25-25. 
Wat volgde was een zeer spannen-
de slotfase, waarin tot drie minuten 
voor tijd nog om en om werd ge-
scoord (29-29) en FIQAS Aalsmeer 
ook nog in ondertal kwam. De aan-
val die volgde was echter één van 
de mooiste van de wedstrijd: Robin 
Boomhouwer schoot de bal vanuit 
de rechterhoek helemaal naar de 
linkerhoek waar zijn broer Jeffrey vrij 
stond en scoorde: 28-29. In de laat-
ste minuut kregen ook de Limbur-
gers nog tijdstraffen en zo kon FI-
QAS Aalsmeer het karwei uiteinde-
lijk cool afmaken: 33-29. Doelpun-
ten tegen Volendam: Jeffrey Boom-
houwer 6, Jimmy Castien en Mark 
Roest 4, Robin Boomhouwer, Luuk 
Obbens, Menno v.d. Grift en Wai 
Wong 2, Humphry van Asdonck 1. 
Doelpunten tegen Sittardia: Jeffrey 
Boomhouwer 10, Mark Roest 8, Jim-
my Castien 5, Wai Wong 3, Luuk Ob-
bens, Menno v.d.Grift en Humphry 
van Asdonck 2, Robin Boomhouwer 
1. Aanstaande zaterdag 23 februari 
staat de uitwedstrijd tegen Schuyt-
graaf/Swift in Arnhem op het pro-
gramma voor de FIQAS heren. In het 
weekend van 1 en 2 maart begint de 
nacompetitie.

Vanavond: bekerkraker
De heren van FIQAS Aalsmeer 3 
spelen vanavond, donderdag 21 fe-
bruari, in de achtste finale van het 
NHV bekertoernooi een absolute 
kraker tegen v.d.Voort/Quintus. Het 
derde herenteam (spelend in de 
Hoofdklasse) heeft deze ronde be-
reikt door zeer verrassend van FI-
QAS Aalsmeer 2 (eerste divisie) te 
winnen en is van plan nu opnieuw 
te stunten tegen de ploeg die op de 
laatste plaats staat in de eredivisie. 
De wedstrijd begint om 20.00 uur in 
de Bloemhof aan de Hornweg! FI-
QAS Aalsmeer 1 speelt vanavond 
ook een bekerwedstrijd: zij spelen in 
Emmen tegen E&O 3.   

Dringen om promotie bij 
bridgevereniging BVK
De Kwakel - Met nog slechts één 
speelavond in de derde cyclus van 
de parencompetitie is de spanning 
in de diverse lijnen bij de BVK om te 
snijden. In alle drie de lijnen waren 
14 paren vertegenwoordigd, die al-
lemaal hun beste beentjes voor zet-
ten, wat bij de een wat beter uitpak-
te dan bij de ander. Opvallend was 
deze avond, dat er geen enkele keer 
een beroep gedaan werd op de ar-
biter, zodat ook wedstrijdleider Cor 
ongestoord kon bridgen. In de A lijn  
een forse zege voor Piet en Truus 
Langelaan, die met 63,2% veruit de 
sterksten waren. Dat was voorna-
melijk dankzij hun partij tegen paar 
Bakker-Wagenvoort, waar zij 94 van 
de 100 beschikbare procenten op-
eisten! Dat betekende tevens een 
slotpositie voor laatst genoemd paar 
met 37,5%, waardoor zij ineens nog 
op hun tellen moeten gaan passen.
Tweede deze avond werd paar Elen-
baas-Verhoef met 59,4% en echt-
paar van der Post finishte als derde 
met 57,3%. In de totaalstand is het 
bovenin en onderin gruwelijk span-
nend. Paar Mann-van Vliet voert 
de lijst aan met 54,67% gemiddeld, 
maar de nummers twee en drie, res-
pectievelijk paar Elenbaas-Verhoef 
met 54,35% en echtpaar Ludwig 
met 53,55%, hijgen hen nadrukkelijk 
in de wekelijks fris gewassen nek.
Onderin zullen twee paren niet 
meer aan degradatie kunnen ont-
snappen, maar voor de twee ande-
re plekken moeten de huidige num-
mers negen tot en met dertien flink 
aan de bak en kan in extreme geval-
len zelfs een van de huidige paren 
op vier tot en met acht nog sneuve-
len. Dat belooft dus nog wat. In de 
B lijn was paar Heemskerk-de Kuyer 
voor de tweede achtereenvolgende 

keer de sterkste, deze keer met de 
(gedeelde!) topscore van de avond 
met 63,54%. Op de tweede plaats 
eindigde gelegenheidscombina-
tie Hendrix-Verhoef met 61,8% en 
een andere gelegenheidscombina-
tie, Ria van Zuylen met Adri Voorn, 
legde beslag op de derde plaats met 
54,9%. Weer een andere gelegen-
heidscombinatie verging het wat 
minder en dat paar eindigde jam-
merlijk op de 14e plaats. Dit betrof 
paar de Jong-Knaap met 35,8%. In 
de A lijn is het al spannend, in de 
B lijn is dit nog veel meer het ge-
val. Het verschil tussen de koplo-
pers (echtpaar Bader met 55,5%) 
en de huidige nummer zeven (paar 
Broers-Mann met 53,1%)  bedraagt 
slechts 2,4% gemiddeld en dat is in 
één avond nog wel te overbruggen. 
De huidige nummer acht zweeft er 
dan tussenin en de paren negen tot 
en met zestien moeten allen nog 
vrezen voor hun plekje na de slot-
avond. In de C lijn een verpletteren-
de zege voor paar Koot-Voorn met 
63,54% (daar is dus de eerder ge-
noemde gedeelde topscore van de 
avond). Zij scoorden maar liefst bij-
na 7% meer dan de met 56,9% niet-
temin uitstekend scorende paren  
Conijn-Hilliard en echtpaar Koning. 
Tilly en Frans hebben hun draai nog 
niet helemaal gevonden, maar zij 
scoorden toch nog ruim 35%. Het 
wordt wat eentonig, maar ook hier is 
het dringen geblazen om de promo-
tieplaatsen. Paar Maarschalk-Poll is 
hier met 58,4% gemiddeld de trotse 
lijstaanvoerder voor echtpaar Frits-
chy met 57,5%. Die twee paren kan 
promotie niet meer ontgaan,voor de 
twee andere promotieplaatsen ko-
men nog zo’n acht paren in aan-
merking.

Eredivisie handbal
Dames FIQAS Aalsmeer maken 
zich op voor nacompetitie
Aalsmeer -De dames van FIQAS 
Aalsmeer speelden afgelopen zater-
dag hun laatste reguliere competitie-
wedstrijd tegen GIBO Groep/Kwiek. 
En hoewel zelfs een overwinning de 
Aalsmeerse dames niet meer hoger 
dan plaats twaalf kon brengen, was 
het wel goed geweest voor het zelf-
vertrouwen van de ploeg richting de 
beslissende nacompetitie. Het team 
van trainer/coach Menno de Klerk 
probeerde het dan ook wel, maar 
het waren opnieuw de slordigheden 
en het gebrek aan schotkracht wat 
de ploeg opbrak. 
Hierdoor was bij rust al een 11.15 
achterstand opgelopen. Na de pau-
ze leek het verschil in eerste instan-
tie alleen maar groter te worden, 
want Kwiek profiteerde opnieuw 
een paar keer balverlies op rij aan 
Aalsmeerkant: 12-17. Hierna begon 
FIQAS Aalsmeer echter aan een in-
drukwekkende inhaalrace. Door 
goed keeperswek van Michelle At-
tema, sterk doorgaan van Samentha 
de Soet, een afstandsschot van Son-
ja van Wechem en een fraaie goal 
vanuit de linkerhoek van Dinja Wit-

braad vonden de Aalsmeerse da-
mes de aansluiting: 18-19. Maar in 
het laatste kwartier waren het op-
nieuw afspeelfouten die FIQAS 
Aalsmeer uiteindelijk de das om de-
den. Kwiek kon hierdoor scoren uit 
de break out en zo weer uitlopen: 
18-22. Een paar goed uitgespeel-
de aanvallen werden door Priscilla 
Bergman weer mooi afgerond vanaf 
de cirkel (22-24), maar daarna was 
de pijp leeg en kon Kwiek eenvoudig 
toewerken naar de 23-28 eindstand. 
De dames van FIQAS Aalsmeer zijn 
uiteindelijk als twaalfde en laat-
ste geëindigd en beginnen volgen-
de week aan de nacompetitie in de 
degradatiepoule. Daarin wordt met 
de nummers 9 (dalfsen), 10 (Wings) 
en 11 (BFC) gestreden om behoud 
van een plaats in de eredivisie. De 
Aalsmeerse dames beginnen aan-
staande zaterdag 23 februari al met 
hun eerste nacompetitie-duel: thuis 
tegen Grando keukens/Dalfsen. Die 
wedstrijd begint om 20.00 uur in de 
Bloemhof aan de Hornweg en de 
dames van FIQAS Aalsmeer kunnen 
uw steun daarbij goed gebruiken! 

Schaatswedstrijd tussen clubs
Stg VZOD zevende bij 
Kees Jongert bokaal
Kudelstaart - Een jaarlijks terugke-
rende wedstrijd is het door IJsclub 
Kees Jongert georganiseerde toer-
nooi op de ijsbaan in Haarlem. Hier-
bij strijden twaalf schaatsvereni-
gingen, waaronder STG VZOD om 
de fel begeerde  Kees Jongert bo-
kaal. Op zaterdagavond begonnen 
de wedstrijden om de Kees Jon-
gert bokaal op de IJsbaan in Haar-
lem met de 500 meter voor pupillen-
A. Kim Eveleens reed zich met een 
tijd van 50.30 naar de vierde plaats. 
Op de 1000 meter werd zij met een 
persoonlijk record van 1.49.70 vijf-
de. Sandra Rodenburg reed in een 
categorie met oudere meisjes. Ook 
al kon zij haar persoonlijke records 
niet scherper stellen, zij behaalde 
wel voor de club een verdienstelijke 
zesde plaats op de 500 meter. Jon 
Schouwenaar vertegenwoordigde 
de club prima met twee persoonlij-
ke records op de 500 en 1000 me-
ter, waardoor hij 10 punten voor de 
club binnenhaalde. Anneloes Han-
sen reed zeer sterk, maar bleek niet 
opgewassen tegen de regionale 
toppers in haar categorie. Mark van 
Veenendaal reed bij de junioren-B 
een prima tijd van 42.82 op de 500 
meter en 2.13.11 op de 1500 meter. 
In een sterk deelnemersveld in zijn 
categorie, eindigde hij tweemaal 
op een derde plaats en vergaarde 
hiermee veel punten. Jan-Willem 
Hansen, Jordy Buskermolen, Leo-

ne Oliemans en Sanne Kuipers be-
naderden hun persoonlijke records, 
bleken niet in staat ereplaatsen te 
behalen, maar konden toch enkele 
punten voor de club verdienen. Bij 
de senioren werd Koen van Lith in-
gezet. Na een afwezigheid van en-
kele jaren heeft hij de stijgende lijn 
weer prima te pakken. De 500 me-
ter reed hij erg sterk, met een tijd 
van 43.30. Op de 1000 meter reed 
hij met een tijd van 1.29.54 naar 
een knappe achtste plaats. Merel 
van Stam scoorde voor de club de 
meeste punten en wel bij de dames 
senioren. Met een tweede plaats op 
de 500 meter en een vierde plaats 
op de 1500 meter. Peter Rodenburg 
was het sprinten nog niet verleerd 
en scoorde op de 500 meter met 
45.38 de vijfde tijd. Sjors Spaarga-
ren verbeterde zijn persoonlijke re-
cord op de 1500 meter tot een tijd 
van 2.07.31, waarmee hij de vierde 
plaats bezette. Op de 5000 meter 
reed hij zich naar een zeer verdien-
stelijke derde plaats achter Olym-
pisch Kampioen Bob de Jong, met 
een persoonlijk record van 7.38.48. 
Bij de categorie masters reed Je-
roen Buskermolen  tenslotte op de 
3000 meter naar een  uniek per-
soonlijk record van 5.00.00 precies. 
STG VZOD behaalde hierdoor uit-
eindelijk een mooie zevende plaats  
in een veld van twaalf schaatsver-
enigingen uit de regio Haarlem.

K&G dammers eervol ten 
onder tegen Zaanstreek
De Kwakel - De laatste kans op het 
kampioenschap in de hoofdklasse 
van Noord-Holland, werd afgelopen 
maandagavond in ’t Fort De Kwakel 
door de dammers van Kunst & Ge-
noegen verspeeld. De dammers van 
de damcombinatie Zaanstreek wa-
ren met 4-8 te sterk, eigenlijk niet 
zo verwonderlijk met een team dat 
ook in de nationale hoofdklasse ho-
ge ogen gooit. K&G ging  vol goede 
moed van start ondanks de afwezig-
heid van kampioen Wim Keessen en 
topscoorder Rene de Jong. Zij wer-
den waardig vervangen door Piet 
Terlouw en Leo Hoogervorst, die in 
een door Rob Broekman door elkaar 
gehusseld team plaatsnamen.
Het eerste wapenfeit was op deze 
avond in het voordeel van K&G. Ton 
Voorn kwam verrassend een schijf 
voor, ten koste van een wat nade-
lige positionele stand. Gelegenheids 
kopman Piet Terlouw kwam positi-
oneel met zijn rug tegen de muur 
staan, net als Rob Broekman die 
ook een van de sterkste krachten 
van DCZ tegenover zich vond.
Het eerste resultaat kwam van bord 
vijf, de opponenten besloten in een 
magere stand de punten te delen, 1-

1. Daarna viel snel het doek voor het 
kopbord van K&G, 1-3 tussenstand. 
Ton kon vervolgens zijn plusschijf 
niet verzilveren en moest in remise 
berusten, 2-4. De bijna definitieve 
klap voor K&G kwam toen Rob na 
taaie tegenstand zijn hoofd moest 
buigen, 2-6. Wim Konst en Leo Hoo-
gervorst leverden echter nog vol-
op strijd. Na bijna drie uur dam-
men had Wim bijna al zijn schijven 
nog op het bord, een grote klap zou 
moeten volgen. Toen de rookwolken 
daarvan opgetrokken waren bleven 
te weinig schijven over om te win-
nen, 3-7 betekende de definitieve 
nekslag voor K&G. Leo knokte lang 
door voor de winst, maar zijn char-
mante damestopper Barbera Graas 
wist net uit de greep van Leo te ont-
snappen, dit leverde de 4-8 eind-
stand op. Een bondswedstrijd res-
teert, die tegen koploper SNA, ook 
een team waarvan de dammers op 
nationaal niveau acteren. De dam-
mers van K&G hebben tegen DCZ 
bewezen dit niveau aardig aan te 
kunnen. Misschien wacht wel weer 
een kleine nederlaag, maar dan wel 
een met een morele winnaar ge-
voel.

Sjoelavond in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Er is op valentijnsdag 
gesjoeld in het Middelpunt, zonder 
rode roosjes maar wel met een hap-
je. De winnaar deze avond was de 
heer D Boer en de prijzen gingen 

naar mevrouw J. de Vries en de he-
ren L. de Vries, J. vd Koppel en H. 
Pothuizen. De volgende sjoelavond 
is donderdag 28 februari vanaf 20.00 
uur in het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat in Oost. De deuren gaan 
om 19.30 uur open voor een kopje 
koffie of thee. Kom ook eens kijken 
en sjoel gezellig mee.

De Boer wint 
bij ANBO
Aalsmeer - Op 13 februari heeft, 
zoals iedere woensdag, de ANBO-
soos weer plaatsgevonden in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
mevrouw A. de Boer met 5467 pun-

ten. Op plaats twee is de heer A. 
Oliemans geëindigd met 5336 pun-
ten en op plaats drie de heer J. Al-
derden met 5170 punten. 
Bij het pandoeren behaalden me-
vrouw D. Wittebol en de heer W. 
Buskermolen samen de hoogste eer 
met 665 punten. Op drie is de heer 
K. van de Meer geëindigd met 655 
punten

Marry wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 

klaverjassen gewonnen door Mar-
ry Akse met 5524 punten, gevolgd 
door  Daan Sandee met 5384 pun-
ten. Derde werd  Jan Weij met 5124  
punten en vierde was Tinie Linde-
man met 5102 punten. 
Bij het jokeren werd Gerard de Wit 
winnaar met 97 punten, op de twee-
de plaats eindigde Rie Kok met 133 
punten.

Diplomafeest in Waterlelie 
Aalsmeer - Zaterdag 16 februari 
was het een gezellige boel in zwem-
bad De Waterlelie. Er werd afge-
zwommen voor de diploma’s A en B. 
De 137 kandidaatjes waren met hun 
aanhang naar het bad gekomen om 
vol trots hun kunstjes te laten zien. 
Het was een gezellige drukte in en 
rondom het bad en alles wat de kin-
deren deden werd op de gevoelige 
plaat vast gelegd. 
Onder toeziend oog van Carola van 
der Hoorn, Nathalie ten Hoope, Ka-
rin Penne en Marjorie Meijer van De 
Waterlelie en Lenie van der Meer 
namens zwemvereniging Ocea-
nus lieten de kinderen alle onder-
delen van het diploma zien. Vooral 
het onderwaterzwemmen door het 
gatenzeil en de borstcrawl oogstte 
veel bewondering van het publiek. 
Nadat alle kinderen het hele pro-
gramma hadden doorlopen, kregen 
zij te horen dat iedereen geslaagd 
was. Dolgelukkig gingen de volgen-
de kinderen met hun diploma weer 
naar huis.
Voor A-diploma zijn geslaagd: 
Joëlle van Arkel, Anna Sollewijn 
Gelpke, Britte van Diest, Cas de 
Roos, Claudia Stokkel, Daan van der 
Burg, Daan Zwarthoed, Damon Ni-
colai, Dave Leenders, Djustin van 
Nierop, Fleur Henriette Meijer, Floor 
Bosio, Florian Klaassen, Genenviè-
ve van der Does, Gideon Pol, Gino 
Robért Maxim Eekhoff, Isabel Böhre, 
Izaura Maren, Jessy Boon, Jonno 
Rolfes, Jorre van Beek, Joyreau Q.R. 
de Rooy, Katelijne Johanna Fransen, 
Kenzo Roos, Levi Samüel Dubois, Li-
am Steenbergen, Lianne van Weer-
denburg, Linda Welling, Lola Sig-
ling, Marcella Adjape, Mariska 
Buijs, Marissa Vegt, Mark Verrips, 
Marlène Hoogendoorn, Micky Bek, 
Milan Biesheuvel, Nanja van den 
Berg, Nick van Mourik, Ninosja Tim-
mermans, Quincy Karman, Reinard 

Haanstra, Renée Marilou Hoffman, 
Rijk Lanser, Rik de Kuiper, Ribel 
Suijk, Ruben Bijenveld, Sam Verwe-
ij, Sander ten Veldhuis, Suzanne van 
der Zwaan, Thara Kleyberg, Thomas 
Jonkhout, Tim Rijnders, Umutcan 
Savci, Vince Wilkes, Xippe Honig, 
Youri van Loosbroek.
Voor B-diploma zijn geslaagd:
Alex Cardoso de Bastos, Anouk Mol-
lers, Asaf Brandsen, Bart Viet, Bram 
Korver, Chimène van Baal, Clai-
re Kwakman, Danny Baas, Dearie 
Ahmad Amin, Denise Hoogervorst, 
Emma Khelij, Gina Koningen, Grae-
me ‘t Hoen, Harm Holla, Helen van 
der Jagt, Hesron Emanuel, Isa Vlas-
man, Jasmijn van der Vloed, Jeroen 
Escherich, Joshua Breurken, Kelsey 
van Ruitenburg, Lior Brandsen, Ma-
nouk van den Hoven, Margot Roe-
lofs, Maui Hoogstraten, Mees van 
Leeuwen, Minthe Weij, Noa de la 
Haye, Randy Schalkwijk, Ritchy van 
der Woning, Saar Jongkind, San-
ne Hoep, Saskia Ursprung, Sher-
een Cok, Tim Ofman, Veron Frant-
sen, Zoë van Bennekom, Lara Jen-
sen, Romy Engel, Vincent van der 
Pligt, Annick Burgers, Anouk Krui-
ning, Babette de Vries, Boaz Geel-
hoed, Bodhi van Wieringen, Cas-
per Quast, Donny van Beest, Femke 
Brands, Finn Dorland, Gianny Chin 
kon loi, Iris van den Berg, Jarick van 
der Laarse, Jelmer de Roij, Jilenko 
van Scheppingen, Kwan Sing Lie, 
Leilani Franke, Lukas Lindijer, Ma-
deleine Bealer, Massimo Freitas To-
mé, Melle Jonker, Niek Westerbos, 
Nir Elgad, Rick Blijleven, Rick Roele-
veld, Romy Erkelens, Sander Schae-
fers, Senn Castricum, Shanice Cats, 
Thijs Moritz, Timo Iking, Timo Win-
kels, Toine Japin, Zoë Westerbaan, 
Vincent van der Pligt, Evelien Bos, 
Romy Betjes, Robin Bakker, Jaimy 
Overklift, Michelle Batenburg, Nick 
van Vugt, Berend Cornet. 

Schaakcursus bij AAS
Aalsmeer - Schaakvereniging AAS 
organiseert een cursus schaken 
voor beginners. Jong en oud is wel-
kom! In enkele maanden tijd leren 
de deelnemers de geheimen van het 
schaken. 
De cursisten krijgen een eigen oe-
fenboek, en aan het eind van de 
cursus de mogelijkheid om een 
KNSB diploma te halen. De cursus 
duurt tot eind mei. Belangstellen-

den zijn elke vrijdagavond van 19:.5 
tot 20.15 uur welkom in het club-
huis van AAS, de Binding in de Zijd-
straat, bij de Doopsgezinde kerk. De 
kosten zijn 10 euro per persoon.

Interesse? Opgeven kan door te  
bellen met Henk van Leeuwen, 
0297-324032 of Paul Karis, tel. 0172-
519572. Aanmelden via email kan 
ook: nieuwe.zorg@hetnet.nl



pagina 22 Nieuwe Meerbode - 21 februari 2008

KRANT
Zwemmen voor minioren
Speedo’s maken veel indruk 
Aalsmeer - Zes minioren zwem-
mers hadden zich gekwalificeerd 
voor de finales van de jaargang-
wedstrijden in Leiden. Daar ko-
men ieder jaar de snelste minio-
ren zwemmers (Speedo’s) van Ne-
derland bijeen voor hun kampioen-
schap.  Uit de vijftien starts van de 
Oceanus zwemmers kwamen wel-
iswaar geen medailles, maar de 
prestaties waren heel goed. Fer-
nando Moolhuijsen mocht als eer-
ste te water voor de 100 meter vrije-
slag. Hij bleef 0.2 seconden boven 
zijn tijd, maar schoof wel op in het 
klassement naar de vijftiende plaats. 
Ook op de dubbele afstand was hij 
als zeventiende geplaatst. Daar ging 
het echter veel beter: een tijdwinst 
van bijna 6 seconden (2.30.49) le-
verde hem nu een negende plaats 
op. Wessel de Jong is net als Fer-
nando van 1996. Hij is een zeer veel-
zijdig zwemmer, die op liefst vijf on-
derdelen aan de start kwam. Eerst 
was er de 100 rug. Daarop knalde hij 
naar een tijd van 1.14.39, goed voor 
een vijfde plaats. Daarna kwam de 
200 wissel. Ook hier een dik pr en 
een vijfde plaats. De 100 wissel op 
zondag ging met een pr van 4 se-
conden de boeken in. Ook hier een 
vijfde plaats. Reserve-afstand was 
de 100 meter schoolslag, die van-
wege een onwillige knie misschien 
niet gezwommen zou worden. Maar 
Wessel deed het wel. Ook hier een 
dik pr en een dertiende plaats. En 
ook de vijfde afstand, de 100 vlin-
der, leverde flinke tijdwinst op: zo’n 
3,4 seconden en een sprong in het 
klassement van vijftien naar plaats 
acht. In één weekeind zwom Wes-

sel liefst 15 seconden van zijn tijden 
af. Maxime van den Heuvel is van 
de jaargang 1997. Vorig jaar was zij 
ook al aanwezig in Leiden. Toen was 
het allemaal nieuw, nu was de span-
ning er wat af. Als het gaat om het 
aantal verbeterde secondes was zij 
absoluut de winnares. In vijf starts 
gingen er ruim 50 seconden van de 
beste tijden af. De grootste klapper 
was de 400 meter vrijeslag. Daar 
startte ze als tiende met een in-
schrijftijd van 6.09.79. De klok stond 
na 400 meter stil op 5.31.58! en een 
vijfde plaats. Ook de 200 vrij was 
een grote sprong: van 2.49.63 (zes-
tien) naar 2.41.66 (acht). Verder was 
er nog de 100 rug 1.24.20, dertiende, 
de 200 wissel 3.03.39 achtste en als 
allerlaatste de 100 meter vlinderslag. 
Dat die iets achterbleef bij de overi-
ge prestaties was niet verwonderlijk 
na zo’n zwaar weekeind. Jet Zwols-
man en Michelle Meulenbroek had-
den zich beiden geplaatst voor een 
betrekkelijk nieuw nummer bij de 
meisjes van 1998: de 200 wissel. 
Michelle nam direct bij de vlinder-
slag al een kleine voorsprong op Jet 
en gaf die niet meer af. Jet finishte 
als tiende in 3.26.28, Michelle werd 
zesde met 3.20.19. Voor beide een 
pr. Rick de Mercado werd vorig jaar 
in Dordrecht Nederlands Kampioen 
op de 100 meter vrijeslag. Sindsdien 
ging het wat minder met Rick, maar 
hij lijkt er weer bovenop te komen. 
De tijd (1.13.90) was in ieder geval 
bijna gelijk. Alleen staat niemand 
stil en dus is een zelfde tijd een half 
jaar later niet meer goed voor een 
eerste, maar nu voor een twaalfde 
plaats. Een prima prestatie.

-	 Wessel	de	Jong. -	 Maxime	van	den	Heuvel

Obs Kudelstaart wint veel 
prijzen bij schoolvolleybal
Kudelstaart  - In de Proosdijhal is 
afgelopen zaterdag het jaarlijkse 
volleybaltoernooi voor de Aalsmeer-
se en Kudelstaartse basisscholen 
gehouden. Vorig jaar heeft Oradi/
Omnia het populaire circulatievol-
leybal ook bij het schoolvolleybal in-
gevoerd. Het spel is daardoor meer 
toegesneden op de leeftijd van de 
kinderen en veel intensiever gewor-
den. De wedstrijdleiding en organi-
satie zijn weer voortreffelijk verzorgd 
door moeder en dochter Yvonne en 
Mariska Bus. In totaal hebben zes 
scholen aan het toernooi deelgeno-
men.

Toeters winnaar groep 4
De eerste rondes bij de jongste 
jeugd bleek serveren voor sommi-
gen nog moeilijk te zijn. Kinderen le-
ren gelukkig snel. Met steeds meer 
snelheid en inzicht werd er ge-
speeld. Die snelheid is nodig, omdat 
er iedere keer als de bal over het net 
gaat doorgedraaid moet worden. De 
kunst is dan om het veld van je te-
genstander zo snel mogelijk leegge-
speeld te krijgen.
De Snowkids (OBS Kudelstaart) 
en de Toeters (Jozefschool) haal-
den overwinning na overwinning. 
Twee rondes voor het einde moes-
ten de Snowkids genoegen nemen 
met een gelijkspel tegen de Bal-
lonnen (Jozefschool). Nog niks aan 
de hand, want een overwinning de 
volgende wedstrijd tegen de Toe-
ters zou voor de Snowkids toch nog 
een eerste plaats kunnen opleveren. 
De wedstrijd eindigde echter in een 
gelijkspel. Genoeg voor de Toeters 
om kampioen te worden. Uitslag: 1. 
Toeters (Jozefschool), 2. Snowkids 
(OBS Kudelstaart), 3. Ballonnen (Jo-
zefschool).

Twee poules groep 5/6
Wellicht hadden de teams Confetti 
en Feestneuzen nog het carnaval in 
de benen. Beide teams van de Jo-
zefschool werden derde in hun pou-
le en liepen daardoor de finalewed-
strijden mis. In poule 1 verloren de 
Samen Eén meisjes (OBS Samen 
Eén) alleen van de poulewinnaars 

Laserkids (OBS Kudelstaart). In de 
andere poule struikelden de Sa-
men Eén jongens (OBS Samen Eén) 
over de Volleygirls. Hierdoor eindig-
den zij gelijk met de Cheeta’s (OBS 
Kudelstaart), die zij in de onderlin-
ge wedstrijd nipt verslagen had-
den. Het puntengemiddelde van de 
Cheeta’s was aanzienlijk beter en 
dat team bereikte daarmee de eer-
ste plaats in poule 2. In de strijd om 
de derde plaats wisten de jongens 
van Samen Eén de meisjes van de-
ze sportieve klas te verslaan en vie-
len daarmee in de prijzen. De fina-
le was een onderonsje tussen twee 
klassen van de OBS Kudelstaart. De 
felle Laserkids werden ongeslagen 
kampioen tegen de dapper strijden-
de Cheeta’s. Uitslag: 1. Laserkids 
(OBS Kudelstaart), 2. Cheeta’s (OBS 
Kudelstaart), 3. Samen Eén jongens 
(OBS Samen Eén).

Lampengat tweede bij groep 7/8
Je voordoen als Eindhovenaren was 
niet voldoende voor het Lampen-
gat (Jozefschool) om het school-
volleybaltoernooi bij groep 7/8 te 
winnen. Vijf rondes lang haalde dit 
team net als de Brugpiepers (OBS 
Kudelstaart) de ene na de andere 
overwinning. De Kudelstaarters wis-
ten echter wel raad met de ‘Eind-
hovenaren’ in het onderlinge du-
el en wonnen met 22-9. Wat meer 
op de achtergrond haalden de IJs-
pegels (De Zuidooster) koeltjes de 
punten binnen. Er werd alleen met 
klein verschil verloren van de Brug-
piepers en was er een dip tegen de 
Lampengatters. Uitslag: 1. Brugpie-
pers (OBS Kudelstaart), 2. Lampen-
gat (Jozefschool), 3. IJspegels (De 
Zuidooster).
In de maand mei gaat volleybal-
vereniging Oradi/Omnia een aantal 
proeflessen geven voor basisschool-
leerlingen, die het leuk lijkt om na 
de zomervakantie op volleybal te 
komen. Mocht je al eerder willen 
gaan volleyballen dan kan je terecht 
bij een van de bestaande groepen. 
Voor inlichtingen bellen met Yvon-
ne Bus, tel. 0297-329323 of Frits van 
der Zee, tel. 0297-329682.

Weekaatje weer in aantocht!
Aalsmeer - Het éénendertigste 
Weekaatje vindt van vrijdag 9 tot en 
met maandag 12 mei weer plaats 
en thema is ‘Dans en muziek’. Het 
weekaatje is een jeugdkamp voor 
alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met12 jaar en voor de jeugd die 
bij RKAV in de D pupillen of MD 
spelen. AIs je vriendje, vriendinne-
tje, buurjongen, buurmeisje, neef of 
nicht geen lid van RKAV? Maakt niet 
uit, ze mogen allemaal meedoen! De 
kosten zijn voor RKAV leden zijn 45 
euro en voor niet-leden 55 euro. 
Alle kinderen kunnen zich een lang 
weekend heerlijk vermaken met 
sport en spel. ’s Nachts slapen de 
kinderen met hun groep en leiding 
in grote tenten op het RKAVterrein 
aan de Beethovenlaan. Voor de hele 

jonge kinderen is het geen probleem 
als zij eventueel thuis willen slapen. 
Het weekaatje is een leuke compe-
titie tussen de in leeftijdsgroepen 
ingedeelde kinderen, maar mee-
doen en gezelligheid staat voorop! 
Het leukste is om allemaal vriend-
jes of vriendinnetjes mee te vragen. 
De leiding doet haar best om jul-
lie dan zoveel mogelijk in één team 
te plaatsen. Heb je zin om mee te 
doen? Kijk dan op www.rkav.nl (on-
der het kopje over RKAV, Weekaa-
tje) daar kun je het inschrijfformulier 
downloaden. Op dit formulier staat 
ook een telefoonnummer mocht je 
nog vragen hebben. Inschrijven kan 
tot 10 maart. Het Weekaatje begint 
vrijdag 9 mei om 19.00 uur en ein-
digt maandag 12 mei om 15.00 uur.

Jeugdnieuws handbal
Superwinst voor C1 FIQAS
Aalsmeer - Zondag 17 februa-
ri moesten de kanjers van de jon-
gens C1 van FIQAS Aalsmeer aan 
de bak, nadat ze de dag ervoor al 
in het kader van ‘C1 Live On Tour’ 
tegen de kampioen van de provin-
cie Utrecht had gespeeld. Deze keer 
in IJsselstein een kruiswedstrijd te-
gen de B1 (!) van Shot ‘73. Jongens 
die allemaal een kop groter zijn en 
ook gemiddeld twee jaar ouder. 
Coach Ewald stond de jongens bui-
ten al op te wachten. Omdat het zulk 
mooi weer was, bleef het team lek-
ker even buiten om zich voor te be-
reiden op de wedstrijd. Meteen bij 
binnenkomst werden de jongens 
van FIQAS Aalsmeer ingeschat door 
de tegenpartij: voor Shot ging het 
totaal geen probleem worden. De 
warming-up ging van start en je 
kon zien dat de spelers er veel zin 
in hadden. Ondanks dat ze zaterdag 
dus al een zware wedstrijd hadden 
gespeeld! Met aardig wat publiek 
op de tribune ging de wedstrijd van 
start. Meteen bleek dat Shot hele-
maal niet met de fanatieke verdedi-
ging van FIQAS Aalsmeer overweg 
kon en binnen drie minuten stond 

het al 5-0. Keer op keer verover-
den de Aalsmeerse talenten de bal 
of had de uitmuntende keeper Jere-
my de bal in zijn handen. Pas bij 12-
0 kon de verdediging van Aalsmeer 
een schutter van Shot niet meer te-
genhouden. Coach Ewald ging best 
een beetje verbaasd de kleedkamer 
in met een 18 -2 tussenstand! En dat 
tegen B-jongens….
Genieten was het motto voor de 
tweede helft en van alles uitprobe-
ren. Alle spelers van het Aalsmeer-
se team scoorden twee keer of meer 
en aanvoeder Floris was er zichtbaar 
trots op dat zijn ploeg vooral als 
team goed speelde. Remco blonk 
uit door het op allerlei verschillende 
posities de spelers van Shot iedere 
seconde van de wedstrijd haast on-
mogelijk te maken een aanval op te 
zetten. De goed fluitende scheids-
rechter zette de tijd na twee keer 25 
minuten stil bij een 30–11 einduit-
slag. Het talententeam heeft het ko-
mende weekend vrij in verband met 
de voorjaarsvakantie, maar zaterdag 
1 maart spelen de jongens C1 weer 
een topwedstrijd in de competitie, in 
en tegen Volendam.

Brugpiepers	nemen	eerste	prijs	in	ontvangst	van	Mariska	Bus.

Samen	Een	in	aktie.

Welke	zullen	we	winnen? Jeugd/kinderfilms in vakantie
Amstelveen - In de voorjaarsva-
kantie volgende week presenteert 
cinema Amstelveen in het stads-
hart extra filmdagen voor kinderen 
en de jeugd. Zo draait kapitein Rob 
en het geheim van professor Lupar-
di komend weekend, zaterdag om 
13.30 uur en zondag om 12.00 uur, 
en op dinsdag om 13.30 uur, woens-
dag om 15.30 uur en vrijdag om 
13.30 uur. De film met onder andere 
Thijs Römer en Katja Schuurman is 
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
en duurt 105 minuten. Ook extra te 
zien is The Fox and the Child over 
de verbazingwekkende en sprook-
jesachtige vriendschap tussen een 
klein meisje en een vos. Zaterdag 
gaat de filmband aan om 15.30 uur 

en zondag om 14.00 uur. Ook dins-
dag en vrijdag start de film om 15.30 
uur, woensdag en donderdag om 
13.30 uur. De film is geschikt voor 
kinderen vanaf zes uur, is Neder-
lands gesproken en duurt 92 minu-
ten. De oudere jeugd, vanaf twaalf 
jaar, trakteert cinema Amstelveen 
op de originele versie van Enchan-
ted die gaat over de naar de echte 
wereld verbannen sprookjesprinses 
Giselle. Zondag 24 februari te zien 
om 16.00 uur, donderdag 28 febru-
ari om 15.30 en 20.30 uur. De film 
duurt 107 minuten. Kaarten voor de 
bioscoop kunnen telefonisch gere-
serveerd worden via 020-5475175 of 
online besteld worden via www.ci-
nemaamstelveen.nl.

Hockey voor jeugd
Donald Duck ook dit jaar 
actief bij Qui Vive
Uithoorn - Zondag 17 februari vond 
de eerste toernooidag van het  jaar-
lijkse Donald Duck Toernooi op de 
hockeyvelden van QuiVive plaats.  
Het  Donald Duck toernooi is een 
onderling toernooi voor de jongste 
jeugd van 6 en 7 jaar. Dit jaar bestaat 
het toernooi uit vier speeldagen.  De 
laatste twee toernooidagen zullen 
plaatsvinden in samenwerking met 
Hockey Vereniging Mijdrecht.  De 
Deelnemers worden ingedeeld in 
teams van drie spelers/speelsters 
en spelen alle vier de toernooi-da-
gen in hetzelfde team in hun eigen 
kleur. Per toernooidag wordt er door 
elk team driewedstijden gespeeld. 
De wedstrijden duren twee keer 10 
minuten met een korte pauze. Na de 
tweede wedstrijd een langere pauze 

met  limonade. Het coachen van de 
teams is ook dit jaar door de organi-
satie uitbesteed aan ouders van de 
deelnemers  Het weer werkte afge-
lopen zondag natuurlijk super mee. 
In het begin was het nog wel even  
koud, maar door goed en actief te 
spelen kregen de meeste deelne-
mers het snel warm. Na de tweede 
wedstrijd was er warme chocomel 
en iets lekkers in de kantine. Daar-
na nog een keer het veld op voor de 
laatste wedstrijd van deze geslaag-
de toernooidag.
Geïnteresseerd in Hockey? Kijk op 
de site www.quivive.nl of kom tij-
dens een van de toernooidagen kij-
ken. Qui  Vive speelt op haar velden 
aan de Vuurlijn in De Kwakel op za-
terdag 16 maart en zondag 18 mei.

Feestvoorstelling over vogels 
voor peuters en kleuters
Hoofddorp - ‘Van vijf vreemde 
vriendelijke vogels’ is een vrolijke 
en grappige voorstelling voor de al-
lerjongsten van poppenspeler Koos 
Wieman. Koos de speler wil feestvie-
ren met zijn vrienden de vogels: Peli-
kaan, Papegaai, Kip en Kleine Eend. 
Hij is druk bezig met alle voorberei-
dingen als Pelikaan al binnenkomt. 
Die kan wel helpen. Als alle gasten 
er zijn, kan het feest beginnen, met 
kinderliedjes en een verhaal uit een 

pop-upboek. En het feest wordt nog 
leuker als alle vogels mogen blijven 
slapen. ‘Van vijf vreemde vriende-
lijke vogels’ is een voorstelling vol 
vrolijke kleine wondertjes. De voor-
stelling is geschikt vanaf 3 jaar op 
donderdag 28 februari om 14.00 uur 
in Het Oude Raadhuis. Kaarten voor 
Koos Wieman zijn verkrijgbaar via de 
kassa van Schouwburg De Meerse, 
telefoon 023-5563707, of via www.
demeerse.com.
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Groepen 7 Jozefschool 
naar het Tropenmuseum
Aalsmeer - Begin februari zijn de 
groepen 7 van de Jozefschool naar 
de tentoonstelling ‘ster in de stad’ 
geweest in het Tropenmuseum. Hier 
hebben de kinderen in geur en kleur 
de stad Bombay kunnen verkennen. 
Dewi en Anouk uit groep 7A heb-
ben hun belevenissen van deze dag 
opgeschreven: “We zijn met de bus 
en de tram naar het Tropenmuse-
um geweest. Daar werd onze klas in 
drie groepen verdeeld. Een groepje 
dat moest koken. 
Een ander groepje moest puntzak-

ken maken voor het broodje Vada-
pav (broodje bal). Het derde groep-
jes moest allemaal klusjes doen in 
verschillende winkeltjes in Bombay. 
We hebben ook met z’n allen audi-
tie gedaan om mee te dansen in een 
videoclip. Je kon worden uitgeko-
zen om mee te dansen met Gaurie. 
Dit is een meisje met een been, die 
heel goed kan dansen. Xander, Bob 
en Menno werden uitgekozen als de 
sterren van die dag. Alle andere kin-
deren waren natuurlijk ook goede 
en mooie sterren.”

Spetterende jeugdvoorstelling 
in Dorpshuis Kudelstaart
 Kudelstaart - Op woensdag 5 
maart  kunnen kinderen vanaf 6 jaar 
genieten van de zang en dans voor-
stelling ‘Dangza en Zinga’. Het ver-
haal is geschreven in opdracht van 
Oxfam-Novib en gaat over twee kin-
deren die water moeten dragen en 
uren moeten lopen om een beet-
je geld te verdienen. Zij doorbre-
ken dit uitzichtloze en hopeloze be-
staan met zang en dans. Het exo-
tische verhaal wordt verteld door 
Winston Scholsberg en zit vol bewe-

ging, humor, muziek en kunstjes. En 
aan het eind leert het publiek ook 
bewegen op muziek! De voorstel-
ling wordt opgevoerd in het Dorps-
huis in Kudelstaart, begint om 14.00 
uur en duurt 45 minuten. Kaartjes 
kosten 3,50 euro en zijn te verkrij-
gen bij de bibliotheek in Aalsmeer. 
Reserveren is mogelijk via telefoon: 
0297-325905 of e-mail: aalsmeer@
bibliotheekau.nl. Dit verteltheater 
wordt georganiseerd door De Bin-
ding, KCA en de bibliotheek.

KRANT
Activiteiten in voorjaarsvakantie
Koken, film kijken en De 
Lama’s op Bindingzolder
Aalsmeer - Volgende week heb-
ben alle leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs voorjaarsva-
kantie. Voor diegenen die niet lek-
ker een weekje naar de zon of de 
sneeuw gaan heeft een De Binding 
Zolder allerlei leuke activiteiten ge-
pland. Zo gaan de leiders op maan-
dag 25 februari met een groep tie-
ners naar NEMO in Amsterdam voor 
een dagje voor wetenschappelijke 
en natuurkundige proefjes en tes-
ten. Helaas is het niet meer mogelijk 
om je voor deze dag op te geven. 
Op dinsdag 26 februari is er een ge-
zellige inloopmiddag. Vanaf 14.00 
uur ben je van harte welkom om te 
komen computeren, tv te kijken, een 
spelletje te spelen, de laatste tijd-
schriften te lezen of gewoon even 
lekker komen chillen. De inloop-
middag is gratis voor iedereen vanaf 
10 jaar. Ook op dinsdag start er om 
17.30 uur een kookworkshop. Dus 
heb jij zin om lekker te komen ko-
ken? Geef je dan snel op, want er 
is plek voor maximaal 15 tieners. De 
kosten zijn 5 euro en de workshop 
duurt tot 20.30 uur. 
Woensdag 27 februari is er een film-
middag die bedoeld is voor ieder-
een. Om 14.30 uur start de film Ra-
tattouille. De entree is 1 euro en dit 
bedrag is inclusief wat te eten en te 
drinken. De film is rond 16.15 uur af-
gelopen. 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 im-

provisatie.  Eerst gaan de deelne-
mers zich inleven in de Lama’s door 
te kijken naar het beste van de La-
ma’s en daarna gaat de groep na-
tuurlijk 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, in-
loopmiddag. 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 in het SJOK gebouw. 
De Binding Zolder en ‘t Gilde verto-
nen Night at the Museum. De film 
start om 19.30 uur en is rond 21.15 
uur afgelopen. Entree is 1 euro in-
clusief wat drinken en eten. De deur 
gaat om 19.15 uur open. 
Kortom je hoeft je echt niet vervelen 
tijdens de aankomende voorjaars-
vakantie. Wil jij voor iets opgeven 
of meer informatie? Neem dan con-
tact op met Kim Verschueren van de 
Binding Zolder. Dat kan op de vol-
gende manieren: Via e-mail; stuur 
een mailtje met je naam, adres, tele-
foonnummer en leeftijd naar kim@
debinding.nl Wanneer je je opgeeft 
voor één van de bovenstaande ac-
tiviteiten krijg je een bevestings e-
mail terug gestuurd. Je kan ook te-
lefonisch contact opnemen met 
Kim via 0297-892091 bereikbaar op 
dinsdag, woensdag en vrijdagmid-
dag van 13.00 tot 17.30 uur. Gelieve 
niet de voicemail in te spreken om 
verwarring te voorkomen. De Bin-
ding Zolder is te vinden in het SJOK 
gebouw aan de Hoofdweg in Ku-
delstaart, ingang zit aan de Haya 
van Somerenstraat. 

Basisschool Zevensprong 
gaat voor gezond!
Rijsenhout - De Zevensprong in 
Rijsenhout ‘gaat voor gezond’ Het 
pauzehapje is fruit of een boterham 
en de kinderen drinken schoolmelk.
Groep 6 doet al jaren mee aan het 
project ‘groep-6-on-the-move’. van 
de GGD. De redactie van het Jetix-
programma, het ‘Ga voor gezond!-
journaal’, wist de Zevensprong dus 
te vinden! De programmamaker 
vroeg of de hele school wil meewer-
ken aan een toerdag voor de televi-
sie. De schoolkinderen reageerden 
natuurlijk enthousiast! Vandaag, 
donderdag 21 februari, zijn de te-
levisie-opnamen gepland. Er is een 
gezamenlijke start met zangers Si-
ta op het schoolplein om 8.45 uur. 

Iedere groep krijgt een ‘ga-voor-ge-
zond-les’ in de klas. Vervolgens doet  
iedere groep een spannend spel 
waarbij de kinderen zoveel mogelijk 
punten proberen te halen. Het eve-
nement eindigt om 14.00 uur met 
een gezamenlijke sessie met Sita. 
Het is nog niet bekend op welke 
datum alles op televisie wordt uit-
gezonden. De Zevensprong is de 
tweede van tien scholen waarbij op-
namen worden gemaakt. De eind-
uitslag laat dus nog een poosje op 
zich wachten. De school vindt dit 
evenement een leuke beloning voor 
de inspanningen die zij doet om ‘ge-
zonde gewoonten’ bij de kinderen te 
stimuleren.

Hoeksteen-leerlingen trekken 
een warme trui aan
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 15 
februari was het  ‘warme truiendag’.  
De bedoeling was dat de tempera-
tuur van de verwarming een paar 
graden lager werd gezet en dat ie-
dereen een warme trui aantrok. Dit 
alles om beter en zuiniger met ener-
gie om te gaan.  Ook kinderen en 
leerkrachten van basisschool De 
Hoeksteen deden mee met  ‘war-
me truiendag’. De verwarming werd 
zelfs helemaal uitgezet. Maar ge-
lukkig had iedereen een warme trui 
aan, dus viel de kou heel erg mee. 

In de verschillende groepen werd er 
ook extra aandacht aan het onder-
werp energie besteed. Zo werd de 
‘warme truiendag super quiz’ in een 
paar groepen gespeeld en werd er 
uitgerekend hoeveel de school per 
jaar zou besparen als de verwar-
ming in de winter een paar graden 
lager wordt gezet. En met de dui-
zenden euro’s die hiermee bespaard 
worden, werden al meteen plannen 
bedacht. Dus wie weet staat de ver-
warming de  komende winter een 
paar graden lager!

Amazone Sanne de Jong 
kampioen Noord-Holland
Aalsmeer - De Aalsmeerse Sanne 
de Jong is afgelopen weekend met 
haar pony Maximiliaan weer Noord-
Hollands kampioene springen ge-
worden. Deze zomer was de der-
tienjarige amazone buiten de con-
currentie al te snel af en nu ook in-
door. De Indoorkampioenschappen 
werden zaterdag 16 februari gehou-
den in Wormerveer. Met Maximiliaan 
werd Sanne kampioen in de zwaar-
ste Z-klasse voor pony’s. Met deze 
prestatie heeft de combinatie ook 
een starbewijs verdiend voor de na-
tionale kampioenschappen van de 

paardensportbond die op 15 maart 
in Ermelo gehouden worden.
Behalve succes met Maximiliaan 
was er ook een fraai resultaat met 
pony Montana. In de eerste wed-
strijd werd met deze bruine nog een 
foutje gemaakt, maar in de tweede 
omloop wist het Aalsmeerse duo 
te winnen. Dit resultaat bleek goed 
voor een vierde plaats in het eind-
klassement. Op zondag 17 febru-
ari streed Sanne ook nog met haar 
paard Ojee mee in de L-klasse. Als 
jongste deelnemer van de dag werd 
ze keurig zesde. 

Stadmuur bouwen met dozen
Vakantie Westhill op dinsdag
Aalsmeer - Zoals in de mees-
te vakantieweken organiseert de 
Westhill, de zondagsschool van de 
doopsgezinde gemeente Aalsmeer, 
een programma voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Met de kinderen 
van de zondagschool is twee weken 
geleden een aanvang gemaakt met 
het 40-dagenproject. Dit is een pro-
ject, waarin pasen wordt voorbereid. 
Dit jaar wordt dit gedaan met hon-
derden schoenendozen. Daarmee 
gaan de kinderen een stadmuur van 
een stad bouwen: ‘De stad van hun 
dromen’ Elke week knutselen en 
denken de kinderen over dingen na 
die in de stad van belang zijn. Op 
die manier worden de ineengestor-
te stadsmuren van Jeruzalem weer 
opgebouwd. Alles onder leiding van 
en naar de verhalen van de profeet 
Nehemia. De groep maakte al fa-
miliestambomen, kijkdozen over de 
bouw van de muur, spandoeken te-
gen buitensluiten, pesten en rams-
hoorns: fluitjes om te waarschuwen 
tegen het gevaar. Tijdens de vakan-

tiewesthill zullen de kinderen ver-
der werken aan de stadsmuur. Het 
thema gaat over ‘delen’. Heb je thuis 
iets waarvan je kunt delen? Neem 
dit mee en het wordt verwerkt in een 
mooie schatkist-schoenendoos. De 
Westhill is op dinsdagmiddag in De 
Binding in de Zijdstraat op nummer 
55. De clubmiddag begint om half 2 
en het duurt tot half 4. Zin om mee 
te helpen met het verder opbouwen 
van de muur? Kom dan lans. Even-
tueel kun je contact opnemen met 
Nelleke de Graaff, tel. 343095. Zo-
als altijd tijdens de schoolvakan-
ties heeft de Westhill ook vakantie. 
Op zondag 9 maart staat de leiding 
weer voor iedereen klaar. Niet al-
leen doopsgezinde gezinnen bezoe-
ken overigens de Westhill zondags-
school. Ook ouders die hun kinde-
ren een stuk vrijzinnige geloofsop-
voeding willen meegeven en daar-
voor dus belangstelling hebben, 
ontvangt de zondagschool graag! 
Kom gerust eens om 10 uur (of iets-
je eerder) langs op een zondag.

Sport en zwemplezier voor 
kids in krokusvakantie!
Aalsmeer - De krokusvakantie is 
dit jaar van 25 tot en met 29 febru-
ari en dat betekent dat de kinde-
ren uit Aalsmeer en omgeving lek-
ker 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 sporthal De Proosdijhal kunnen 
de kinderen van 4 tot en met 12 
jaar zich heerlijk uitleven tijdens de 
sport en spelinstuiven op maandag 
25 en donderdag 28 februari. De 
kinderen zijn van harte welkom van 
09.30-12.00 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 li-
monade erbij betaalt men 3.50 eu-
ro. Natuurlijk is het mogelijk om te 
schommelen, op het springkussen 
te gaan, te klimmen, te knutselen, te 
voetballen, kortom te veel om op te 
noemen! Ook ouders zijn van harte 
welkom om met hun kinderen mee 

te komen. Meer informatie via www.
esa-aalsmeer of de beheerder van 
De Proosdijhal: 0297-340440
 
Vrijzwemmen en borstcrawl
Natuurlijk is de vakantie niet com-
pleet 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 vrij-
dag. Op donderdag is iedereen wel-
kom voor vrijzwemmen van 12.00 tot 
14.30 uur en op vrijdag van 10.00 tot 
13.00 uur. Het programma in het ba-
nenbad gaat normaal door. Tijdens 
het vrijzwemmen worden er aller-
lei activiteiten georganiseerd, zoals 
aquarobics, estafettes, spelletjes op 
de kant, enz. Er zijn regelmatig leuke 
prijsjes te winnen. 
Voor kinderen van 4 tot en met 15 
jaar geldt het speciale tarief van 
slechts  3.10 euro, kinderen tot 1 
jaar hebben gratis toegang, kinde-
ren van 1 tot en met 3 jaar beta-
len 1.20 euro en iedereen vanaf 16 
jaar betaalt 3.80 euro. In de Krokus-
vakantie worden ook diverse extra 
lessen en cursussen aangeboden. 
Op maandag 25 en dinsdag 27 fe-

bruari zijn er twee borst- en rug-
crawlinstuiven. Speciaal voor de 
kinderen die nog een extra steun-
tje in de rug kunnen gebruiken bij 
de borst- en/of rugcrawl. Er is plaats 
voor 15 kinderen en de instuif  kost 
11.20 euro voor twee lessen van 45 
minuten. Daarvoor mogen de kin-
deren 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 wor-
den gegeven voor het A, B en C-di-
ploma en vanaf het oranje lintje. In-
schrijven is vanaf heden mogelijk bij 
de receptie van De Waterlelie. Het 
lesgeld dient bij inschrijving te wor-
den voldaan.

Snorkelcursus en baby’s/peuters
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-snorkelcur-
sus. Twee keer 45 minuten kennis 
maken met snorkel en bril en zwem-
vliezen. 
Aan de hand van deze ervaringen 
kunnen de kinderen altijd nog be-

sluiten om aan een grote cursus 
van 12 lessen mee te gaan doen. 
De cursus wordt gegeven op maan-
dag  25 en op woensdag 27 febru-
ari van 9.45 tot 10.30 uur. De kos-
ten zijn 11.20 euro en dit is inclu-
sief vrijzwemmen op de dag van de 
les. Opgeven aan de receptie van 
het zwembad en het lesgeld dient 
bij inschrijving te worden voldaan. 
Er is plaats voor maximaal 15 kinde-
ren. In de kleine vakanties wordt het 
al een traditie. 
De baby en peuterlessen op don-
derdag worden een zweminstuif 
voor de allerkleinsten tot 4 jaar met 
hun (groot)ouders of verzorgers. 
Lekker spetteren en spelen en mee-
doen 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 noodzake-
lijk, iedereen die wil komen spelen 
en spartelen is van harte welkom.
Voor meer informatie over alle ac-
tiviteiten: www.esa-aalsmeer.nl of 
0297-322022.

Juf Lisette met pensioen!
Aalsmeer - Na 37 jaren in het on-
derwijs is juf Lisette Visser–Mole-
man van OBS Samen Een met ver-
vroegd pensioen gegaan. Zij kan 
gelukkig gezond en wel van haar 
pensioen gaan genieten. 
In de afgelopen 37 jaar heeft zij 
een enorm grote bijdrage gele-
verd aan het openbaar onderwijs in 
Aalsmeer. Zij wil géén afscheidsre-
ceptie, maar viert het wel met een 
besloten feestje met het schoolteam 
van Samen Een. Er wordt haar dan 
onder andere een afscheidsboek 
aangeboden, vol herinneringen en 

goede wensen van ouders, leerlin-
gen en oud-leerlingen. Iedereen die 
hier een bijdrage aan wil leveren is 
welkom. In de hal van Samen Een in 
de Weteringstraat ligt het boek klaar 
waarin iedereen middels een schrij-
ven, een tekening, een foto of wens-
kaart persoonlijk afscheid kan ne-
men van juf Lisette. Loop dus even 
binnen de komende week. De deur 
van de school staat doordeweeks 
open van 8.20 tot ongeveer 17.00 
uur, op woensdag tot 13.30 uur. Een 
bericht achterlaten kan tot en met 
7 maart.



Kennis maken met Nordic 
Walking in het Bos
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart 
kan deelgenomen worden aan een 
kenningsmakingsles Nordic Wal-
king bij Amsterdam Sportief in het 
Amsterdamse Bos. Nordic Wal-
king is het lopen met stokken (po-
les), waardoor het lopen intensiever 
wordt. Bovendien ontlast het lopen 
met de stokken de heup- en knie-
gewrichten. Nordic Walking is ide-
aal voor zowel de beginnende als 
de gevorderde sporter. Kom zelf er-
varen wat Nordic Walking voor uit-
werking heeft. Voor stokken wordt 

gezorgd. Tevens krijgt u praktische 
tips over het aanschaffen van goed 
materiaal. Bent u enthousiast ge-
worden dan kunt u zich ook opge-
ven voor een beginnerscursus Nor-
dic Walking van vijf lessen. De clinic 
worden gegeven door Jos van Oort, 
fysiotherapeut, manueeltherapeut 
en Nordic Walking trainer. Amster-
dam Sportief staat garant voor kwa-
liteit en veiligheid bij de cursussen.
Voor informatie en opgave kan ge-
beld worden met 020-6974633 of via 
www.amsterdamsportief.nl 

Speelavond IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdagavond 22 febru-
ari houdt IJsclub Aalsmeer-Oost de 
jaarlijkse speelavond in gebouw ‘t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a.
 Liefhebbers kunnen deelnemen aan 

hartenjagen klaverjassen of sjoelen. 
Het bestuur nodigt bij deze alle le-
den uit. De aanvang is 20.00 uur. Na 
afloop is er de gebruikelijke verlo-
ting.

Snoekwedstrijd Swegler 
met internationaal tintje
Aalsmeer - Kwamen voorheen al 
snoekvissers uit het hele land naar 
de grote snoekwedstrijd van hen-
gelsport en botenverhuur Ruud 
Swegler, deze keer bij de voorjaars 
wedstrijd waren er ook deelnemers 
uit België. En ze gingen er met-
een maar met de eerste prijs van-
door. Ruim twintig koppels vertrok-
ken zondagmorgen om 8 uur om de 
snoek en de kou op te zoeken. He-
laas, de vangst viel tegen mede door 
het ijs in de sloten, waardoor veel 

favoriete visstekken niet bereikbaar 
waren. Nadat ‘s middags om 4 uur 
alle vis geteld en nagemeten was, 
bleken er slechts 39 snoeken ge-
vangen te zijn. Uitslag: 1. Johan en 
Jhon uit België met 9 snoeken tot 
6.07 meter. De grootste snoek is ge-
vangen door Henk Engelbracht, de 
vis was 1.07 meter. Bij de dames 
werd helaas geen snoek gevangen, 
maar dit overkwam overigens ook 
diverse mannenteams.
Tekst en foto Jan Weij.

Schaatstoppers van VZOD 
presteren op vele fronten 
Kudelstaart - Leden van de 
schaatstrainingsgroep VZOD heb-
ben op verschillende disciplines la-
ten zien dat zij goed in vorm zijn. Zo 
behaalde Myrthe Brommer de 7e 
plaats bij de Nederlandse Kampi-
oenschappen Super Sprint en ein-
digde Michelle Buskermolen op een 
eerste en derde plaats bij marathon-
wedstrijden in Alkmaar en Hoorn. 
Dat het met de vorm prima in orde, 
is bewijst Michelle Buskermolen al 
het hele seizoen bij de marathon-
wedstrijden. 
Op maandagavond rijdt zij mee in 
de baancompetitie bij de heren C2 
om snelheid en wedstrijdhardheid 
op te doen. Dit resulteert in ere-
plaatsen bij de wedstrijden van het 
6-banentoernooi. Al drie keer be-
haalde zij een derde plaats, twee 
keer werd zij tweede en onlangs 
besteeg zij in Alkmaar de hoogste 
trede van het ereschavot. Met de-

ze prestaties staat zij, met nog één 
wedstrijd te gaan, na negen ver-
reden wedstrijden, op de tweede 
plaats in het algemeen klassement. 
Myrthe Brommer moest aantreden 
in Breda voor het nationaal kampi-
oenschap Supersprint. Na succes-
vol door de kwalificatiewedstrijden 
te zijn gekomen, reed zij op de eer-
ste 100 meter met een tijd van 11.61 
sec naar de tiende positie. De twee-
de 100 meter-rit verbeterde zij deze 
prestatie tot 11.52 sec, waarmee zij 
een zesde plaats behaalde. Op deze 
vierkamp wordt ook twee keer een 
300 meter gereden. In haar eerste rit 
reed zij naar een mooie tijd van 27.79 
sec. Haar beste prestatie leverde zij  
echter op de tweede 300 meter, die 
haar met een tijd van 27.45 sec een 
knappe vijfde plaats opleverde. Door 
deze prima tijden eindigde Myrthe  
uiteindelijk op een mooie zevende 
plaats in het eindklassement.

Schaatsen Kees Jongert bokaal
Veel persoonlijke records 
voor Blauwe Beugel-rijders
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 16 
februari werd voor de 24e keer de 
wedstrijden om de Kees Jongert Bo-
kaal verreden op de Kennermerijs-
baan in Haarlem. Dit toernooi geor-
ganiseerd door IJsclub Kees Jongert 
en waar twaalf ijsclubs uit de regio 
aan mee doen voor het in de wacht-
slepen van de felbegeerde bokaal, 
werd verreden onder super omstan-
digheden, windstil en droog vrie-
zend weer. In totaal worden er 26 
afstanden verreden vanaf de jeugd 
tot en met de veteranen. Ook ijsclub 
de Blauwe Beugel liet dit jaar niet 
verstek gaan en had al hun beste rij-
ders/sters opgesteld. Annet van der 
Stelt moest een 500 meter en een 
1000 meter bij de meisjes pupillen 
rijden, en reed op de beide afstan-
den een persoonlijk record in de tij-
den van 54.16 en een 1.59,16. Bij de 
jongens pupillen reed de AAlsmeer-
se Sjoerd Gerritsen mee, ook voor 
hem op de 500 meter een persoon-
lijk record in de tijd van 59,68 en op 
de 1000 meter reed hij een 2.08,25. 
Sara Colijn reed mee bij de meisjes 
junioren C, op de 500 meter reed zij 
een 49,80 en op de 1000 meter reed 
zij een 1.39,52 wat goed was voor 
een persoonlijk record. Bij de jon-
gens junioren C reed Menno Kramer 
mee, op de 500 meter reed hij een 
42,33 wat goed was voor een eer-
ste plaats en op de 100 meter moest 
hij genoegen nemen met een vier-
de plaats, zijn tijd was 1,29.14. Zijn 
grotere zus, Susan, reed mee bij de 
meisjes junioren B, haar tijd op de 
500 meter was 47,90 en op de 100 
meter reed zij een 1,39,01.
Bij de jongens junioren B reed Bart 
vd Vlugt mee, zijn tijden waren op de 
500 meter 43,99 en op de 1500 me-
ter reed Bart een 2,17.18.Bij de heren 
junioren A noteerde Mats Stolten-
borg op de 500 meter een tijd van 
46,82  wat goed was voor een per-
soonlijk record, en op de 1500 meter 
reed Mats een 2,23.61. Bij de heren 

neo- senioren reed Levi van Rijsse 
een 44,41 op de 500 meter en op de 
3000 meter reed Levi een 5,04.77 . 
Kees Kramer reed bij de senioren op 
500 meter een 45,91 en op de 1000 
meter reed Kees een 1,30.55 wat 
goed was voor twee persoonlijke re-
cords.
Remco Hin reed bij de heren se-
nioren en 1500 meter zijn tijd was 
2.12,87 en op de 10 kilometer reed 
Remco in de categorie tegen Bob 
de Jong en Arjen van de Kieft. De-
ze afstand werd natuurlijk gewon-
nen door Olympisch kampioen Bob 
de Jong, maar Remco verzette zich 
stevig en reed een 7.56,66 wat voor 
hem een persoonlijk record was. 
Bij de masters ( voorheen vetera-
nen) reed Remco Gerritsen een 500 
meter in een tijd van 47,19.  IJsclub 
de Blauwe Beugel moest dit jaar 
genoegen nemen met een tiende 
plaats in het eindklassement, wat 
wederom gewonnen werd IJsclub 
Haarlem. De grote afwezige op dit 
toernooi was Nicky van Leeuwen, 
zij reed in Groningen mee met het 
Nederlands Kampioenschap pupil-
len. Op de 500 meter reed zij een 
48,22 en op de 700 meter reed zij 
een 1.07,18 wat goed was voor een 
persoonlijk record en haar een 15e 
plaats in het eindklassement ople-
verde. Voor degene die nog niet ge-
noeg wedstrijden gereden hadden 
werden er de zondag erna op de-
zelfde ijsbaan weer een groep vier 
langebaanwedstrijd verreden. Bart 
van de Vlugt was wederom van de 
partij en reed op de 500 meter een 
44,14 en op de 5 kilometer reed Bart 
een 8.08,67 wat hem een persoonlijk 
record opleverde.
Moniek Langhout reed op de 500 
meter een 50,26 en op de 3 kilome-
ter reed ook zij een persoonlijk re-
cord in een tijd van 5.52,75. En tot 
slot Susan Kramer, zij reed op de 
500 meter een 47,93 en op de 3 kilo-
meter reed Susan een 5.23,76.

Schaakcompetitie
AAS 2 wint, AAS 3 speelt gelijk
Aalsmeer - Afgelopen week vond 
de vierde ronde plaats van de ex-
terne competitie van de Leidse 
Schaakbond. AAS 2 speelt daarin in 
de promotieklasse en blijft het daar-
in goed doen. Ditmaal werd LSG 6 
verslagen, met 5,5-2,5. De punten 
werden binnengehaald door Mar-
co de Groot, Redmar Damsma, Wil-
lem Hensbergen (alledrie erg goed 
in vorm de laatste tijd) en Jan Bos-
man, remises van Henk Noordhoek, 
Ben de Leur en Rene Jungen com-
pleteerden de score. De partij van 
invaller Henk van Leeuwen ging 
helAAS verloren. Ook in het derde 
team wist Henk niet te scoren, net 
als Sipco Schimmel en John van der 
Hoeven bleven de punten in Leiden 
bij de spelers van Philidor 3. Daarte-
genover stonden de overwinningen 
van Bob Feis, Olaf Cliteur en Bas 
Jonkers, zodat tezamen met de re-
mises van Richard Piller en Paul Ka-
ris de 4-4 einduitslag vormen.  AAS 
2 blijft met een 100 procent score 
aan kop, AAS 3 moet door dit eerste 
puntverlies de koppositie delen met 
Leiderdorp 2.

Vijfde ronde Semi Open
In de vijfde ronde van het Semi 

Open kampioenschap vond weer 
veel strijd plaats, en de favorieten 
liepen wederom averij op, zodat 
de strijd voor de eerste plaats nog 
steeds wijd open ligt. 
Marc Trimp ging ten onder tegen 
Redmar Damsma, Redmar pakt 
daarmee de eerste plaats in de 
stand. Achtervolgers Jeffrey van 
Vliet en Paul Schrama kwamen niet 
verder dan remise tegen respec-
tievelijk Berrie van Leur en Ben de 
Leur. 
De overwinningen van Henk Noord-
hoek op Paul Karis en die van Bob 
Feis op Henk van Leeuwen konden 
wel weer normaal genoemd worden. 
Redmar staat aan kop, op 1 punt 
gevolgd door Mark Trimp en Henk 
Noordhoek. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in De Binding in de Zijd-
straat 53. Training en les wordt ge-
geven van 19.00 tot 20.00 uur, de 
competitie start om 20.00 uur. 
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
competitieleider, tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 
0297-326143. 
Homepage: http://www.aas.leisb.
org.

Schaatscompetitie
Kees Kramer tweede in 
eindklassement marathon
Aalsmeer - Kees Kramer, het 46 ja-
rige schaatstalent van de Uiterweg 
is afgelopen maandagavond als 
tweede geëindigd in het eindklas-
sement bij de marathoncompetitie 
V2 op de Kennemer ijsbaan in Haar-
lem. Na een spannende competi-
tie waar Kees voortdurende bij de 
eerste vijf eindigde kon hij gister-
avond afsluiten met een succesvol 
seizoen. Na een aantal jaren voor-
bereiding trainde Kees dit jaar on-
der begeleiding van een trainer en 
hij paste zijn voeding wat aan. Het 
heeft resultaat, een mooie tweede 

plaats is bereikt. Mede-schaatsers 
van ijsclub De Blauwe Beugel Piet 
Kant en Wiebe van de Hoek eindig-
den respectievelijjk als elfde en als 
zesentwintigste. Later op de avond 
werd de finale bij de V1 gereden en 
hier reden een viertal rijders van de 
Blauwe Beugel mee. Thom de Klerk 
wist als achtste te eindigen, net voor 
Peter van der Stelt die ook dit jaar 
een uitstekend seizoen heeft gere-
den. De Nieuw Venepper Jacques ’t 
Hoen werd veertiende en Nico Coe-
nen uit Zwaanshoek eenentwintig-
ste in deze competitie.  

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 23 februari

AALSMEER
Kismet’82 1-Aalsmeer 1 14.30 u. 
WV-HEDW 4-Aalsmeer 2 13.30 u.
Aalsmeer 3-Hillegom 2 14.30 u.
Aalsmeer 5-Sp. Martinus 3  12.00 u.
Muiden 2-Aalsmeer 6 12.00 u.
Aalsmeer Vet. 1-RCH Vet. 1 14.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-Zaandijk A1 11.30 u.

Pupillen
Aalsmeer F4-KDO F6 10.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-Waterloo 2 14.00 u.
Purmerend Vet. 1-RKAV Vet. 1 14.30 u.

Pupillen
RKAV E1-RKAV E2 11.00 u.
RKAV F2-SCW F1 10.00 u.

Meisjes
RKAV MD 1-VVC MD 2 10.00 u.
RKAV ME 1-Overbos ME 1 10.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES E4-Buitenveldert E8 10.00 u.
ROAC F4-RKDES F6 8.45 u.
RKDES F7-Alphen F4 10.00 u.
SCW F4-RKDES F8 9.00 u.

Dames en meisjes
RKDES DA 1-CSW DA 2 13.00 u.
Purmerend MC 1-RKDES MC 1 12.30 u.

S.C.W.

SCW 2-IJsselmeervogels 3 12.00 u.
SCW 3-NFC/Brommer 3 14.30 u.
SCW 4-HBC 2 12.30 u.

Junioren
Stormvogels Telstar B3-SCW B1 12.00 u.
SCW C1-Schoten C1 10.00 u.

Pupillen
Roda’23 D8-SCW D2 11.00 u.
SCW F4-RKDES F8 9.00 u.
VVC F 14-SCW F5 9.00 u.

Zondag 24 februari

R.K.A.V.
DCG 1-RKAV 1 (Vr) 11.30 u.
RKAV 3-Stormvogels/Telstar 4 11.30 u.
RKAV 7-Nautilus 3 14.00 u.

Junioren
RKAV A2-Ouderkerk A2 11.30 u.

Dames
Schoten DA 1-RKAV DA 1 14.30 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-HBC 1(Vr) 14.00 u.
Brederodes 4-RKDES 3 11.00 u.
RKDES 4-Arsenal 3 12.00 u.
Abcoude 5-RKDES 5 10.00 u.
Overamstel 5-RKDES 6 14.30 u.
ABN/AMRO 7-RKDES 7 14.30 u.
RKDES 8-Stormvogels/Telstar 6 14.00 u.

Junioren
Pancratius A2-RKDES A1 14.00 u.
RKDES M1-Fortius B1 11.30 u.
Swift B2-RKDES B2 11.00 u.
RKDES B3-Tos Actief B2 10.00 u.

Midgetgolfbaan aanstaande 
zondag later open
Aalsmeer - Op zondag 24 februari 
wordt de zesde wedstrijd, tevens de 
laatste van de jaarlijkse cyclus win-
tercombicompetitie, gespeeld.
Deze vindt plaats op de banen van 
MGC. Aalsmeer aan de Beetho-
venlaan in het sportpark Hornmeer. 
Driemaal te Aalsmeer en driemaal in 
Boskoop (korte baan).

In drie speelgroepen, heren, dames 
en jeugd, strijdt men om de ereprij-
zen, de bonnen voor midgetgolfma-
teriaal. Om 12.00 uur start de wed-
strijd en deze zal over drie omlopen 
worden gespeeld. Tijdens dit eve-
nement zal de baan voor recreatief 
spelen zijn gesloten. Dit zal vermoe-
delijk zijn tot ongeveer 14.30 uur.

Handballers A.R.C. winnen weer
Aalsmeer - De heren van de 
Aalsmeer-Rkdes-Combinatie heb-
ben afgelopen zondag revanche ge-
nomen op DSS 2, waar eerder dit 
seizoen nog van verloren werd. In 
Heemskerk werd ditmaal een een-
voudige 18-27 overwinning behaald. 
Daar was voorafgaand aan de wed-
strijd zeker géén rekening mee-
gehouden. ARC miste deze wed-
strijd Erik Kooij, Pascal Weel en Thijs 
Koenderinck. Daarnaast hadden de 
nodige spelers de griep nog in de 
benen of waren licht geblesseerd. In 
de wedstrijd zelf was daar in de eer-
ste helft echter weinig van te mer-
ken. Het jonge team van DSS miste 
duidelijk de kracht die in de heen-
wedstrijd nog wel aanwezig was 
in de vorm van een aantal spelers 
uit het eerste team van DSS. Van-
af de vijfde minuut begon het goed 
te draaien bij Multi Supplies/ARC. 
Na een 2-2 tussenstand werd bin-
nen een kwartier de wedstrijd be-
slist. Sven Bonhof was in topvorm 

en maakte vanaf de rechteropbouw 
de ene na de andere weergaloze ac-
tie. Na 3-8 tussenstand was bij rust 
al een 5-13 voorsprong op het sco-
rebord gezet. In de tweede helft pro-
beerde ARC wel om zorgvuldig te 
blijven spelen, maar de tegenstan-
der was van een dermate zwak ni-
veau dat er steeds lakser door de 
ARC-heren verdedigd werd. Zonder 
dat daarbij overigens de zege in ge-
vaar kwam. Aanvallend bleef ARC 
namelijk wel aardig doorgaan. Met 
name Hans Wessels verschalkte de 
keeper van de tegenstander keer op 
keer met zijn listige afstandschoten. 
Via 15-20 werd het uiteindelijk 18-
27 voor ARC. Door deze zege staat 
de ploeg nog altijd op een gedeelde 
tweede plaats. Aankomende zondag 
om 15.40 uur komt Lotus op bezoek 
in de Bloemhof. Deze ploeg doet 
weinig tot niets onder voor ARC. 
Ongetwijfeld zal het weer een duel 
worden waarin details bepalen wie 
gaat winnen.

Koppelsjoelen 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Uitslag koppeltoer-
nooi van Sjoelclub Aalsmeer op 16 
februari in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. A-klasse:
1. Martin v.d. Heuvel-Jan Drent  4001
2. Patrick Haring-Dick Eijlers  3884
3. Ron Swiersema-Albert Geleijn  3776
B-klasse:
1. Jacqueline Heijnis-Liesbeth Goldstein   
 3667
2. Carolin Krommenhoek-
    Anneke v.d. Heuvel  3515
3. Ellen Bekking-Gerrie Kruse  3454
C-klasse:
1. Joke de Haan-Jan Heijnis  3391
2. Walter en Sjaak Siebeling  3264

3. Henk Goldstein-Piet Kant  3257
D-klasse:
1. Joop Burggraaf  3249
2. Elly Kuyper-Coby Bouhof  3188
3. Ron de Boer-Irene Bekking  3168
E-klasse:
1. Monique Staal-Liesbeth Brunt  3038
2. Marria Baggen-Jaap van Wees  2988
3. Henny en Wim van Breukelen  2986
F-klasse:
1. Gerda en Henk Imanse  2873
2. Truus v. Weerden-Eef Breevaart  2835
3. Riet Schijf-Ria v.d. Jagt  2824
G-klasse:
1. Sonja Pick-Margriet Duin  2711
2. Els v.d. Linden-Nel Joore  2711
3. Michel Domski-Lars Meijer  2672
H-klasse:
1. Thomas v. Brakel-Hans Schijf  2593
2. Tonny v. Zwieten-Wil Volgering  2526
3. Truus v.d. Vlist-Jo Holscher  2494

Sjoelavond in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 28 fe-
bruari is de volgende speelavond 
van sjoelclub Aalsmeer. 
De aanvang is 20.00 uur en plaats 
van samenkomst is het dorpshuis 
van Kudelstaart. 
Geïnteresseerden zijn welkom. De 
uitslag van het sjoelen op 14 febru-
ari.
Hoofdklasse:
1. Cock Tukker      2876
2. Albert Geleijn     2787
A-klasse:
1. Cor Franck             2759
2. Hans v Leeuwen    2755
3. Tiny Amsing         2719
B-klasse:
1. Henk Brosius       2645
2. Jacob v.’t Hof        2535
3. Walter Siebeling  2512
C-klasse:
1. Jannie Vos      2519
2. Hans Buijs      2506
3. Jaap v. Wees    2397
D-klasse:
1. Klaas v. Leeuwen     2559
2. Jan Alderden            2448

Marry wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen door Mar-
ry Akse met 5524 punten, gevolgd 
door  Daan Sandee met 5384 pun-
ten. Derde werd  Jan Weij met 5124  
punten en vierde was Tinie Linde-
man met 5102 punten. 
Bij het jokeren werd Gerard de Wit 
winnaar met 97 punten, op de twee-
de plaats eindigde Rie Kok met 133 
punten.

3. Klaas de Vries          2364
E-klasse:
1. Jan Geleijn Dzn        2296
2. Willem Joren            2213
3. Co Eveleens              2208
F-klasse:
1. Coby v.d. Meer          2116
2. Marry Bax-Joren      1984
3. Herman Berkhout     1976
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Tafeltenniscompetitie
Fors verlies Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 liep bij 
DOKO 3 in Velsen-Noord tegen een 
gevoelige 8-2 nederlaag aan. 
Johan Berk moest in de eerste partij 
tegen een speler die nog alles ge-
wonnen had in de competitie en ook 
Johan kon ondanks een gewonnen 
tweede game niet verhinderen dat 
hij zijn ongeslagen status behield. 
Bart Spaargaren won daarna zijn 
eerste wedstrijd heel knap in vijf 
games (11-6, 9-11, 11-9, 9-11, 6-11) 
en ook Ed wist zich na een 2-1 ach-
terstand terug te knokken en haalde 
met 13-11 en 11-9 het tweede punt 
voor Bloemenlust binnen. 

Dubbelspel
In het dubbelspel leken Ed en Bart 
op weg om zelfs 1-3 aan te laten te-
kenen. In weer een beslissend vijfde 
game stonden ze met 7-3 voor, maar 
moesten toch toestaan hoe het duo 
van DOKO met 11-9 het gelijkma-
kende punt voor 2-2 scoorde. In de 
volgende partijen waren de gasthe-
ren overduidelijk sterker en liepen 
uit naar een afgetekende 8-2 over-
winning. 
Alleen Ed had nog goede winstkan-
sen in zijn derde en laatste wed-
strijd, maar na een spannende strijd 
moest hij met 11-9 in de vijfde game 
toch ook het hoofd buigen.

Overwinning en verlies
Bloemenlust 2 boekte een klinken-
de 9-1 overwinning op Diemen 5. 
Ton de Hollander, Wim v.d. Aardweg 
en Tineke Nap gaven de bezoekers 
weinig kans en wonnen al hun en-
kelspelen. 
Alleen Tineke stond haar laatste te-
genstander nog een vijfde game 
toe, die zij vervolgens wel met 11-6 
in haar voordeel besliste. Het punt 
van het dubbelspel werd door de 
gastheren Ton en Wim “heel sportief 
gegund” aan de bezoekers om hun 
eer te redden. 
Bloemenlust 3 moest naar SDO2 
en moest een geflatteerde 7-3 ne-
derlaag toestaan. Mees v.d. Broeck, 
Irene Gerritsma en Willem Visser 
wisten alle drie een partij te win-
nen, maar er waren zeker kansen op 

meer. Mees v.d. Broeck was in zijn 
eerste partij al ongelofelijk dicht bij 
de winst, maar in een ware thriller 
trok de SDO-er met 13-11 in de be-
slissende vijfde game toch aan het 
langste eind. 
Dit scenario herhaalde zich in de 
tweede wedstrijd van Mees, die 
weer in vijf games verloren ging (6-
11, 11-5, 14-12, 12-10, 11-6). 
Ook Irene en Willem verloren één 
van hun partijen pas in een beslis-
sende vijfde game, dus een gelijk-
spel of zelfs winst had met wat meer 
geluk ook goed mogelijk geweest.

Tegenvaller
Tegen het onderaan staande MEO 
6 kon Bloemenlust 4 weer beschik-
ken over ‘sterspeler’ Philippe Mon-
nier. Samen met Rob Faber en Hans 
Webbers zou het  dan ook moeten 
lukken om de tweede zege van dit 
seizoen binnen te halen. 
Nadat Philippe zijn eerste partij had 
gewonnen, kwam Hans er niet aan 
te pas tegen de sterkste speler van 
MEO. 
Rob redde het wel tegen de zwakste 
van de tegenstanders, ondanks ma-
tig spel van zijn kant. Toen ook het 
dubbel Philippe en Hans de winst 
had gepakt in vier  games, leek het 
een ruime overwinning te worden. 
Maar Hans verloor daarna ook zijn 
tweede partij. 
Philippe compenseerde dat met een 
‘walk-over’ in de volgende wedstrijd, 
maar Rob kwam vervolgens net wat 
tekort tegen de sterkste van MEO. 
Omdat Hans daarna ook zijn derde 
partij in vijf games moest inleveren 
(laatste game 8-11), was de tussen-
stand gelijk (4-4) met nog twee par-
tijen voor de boeg. 
Rob liet er vervolgens geen gras 
over groeien en won zijn laatste 
wedstrijd met overmacht. Philippe 
had aanzienlijk meer moeite tegen 
de sterkste MEO-er. 
Hij won pas na 11-7 in de vijfde 
game, maar bleef nog wel ongesla-
gen in deze poule. 
De klein uitgevallen 6-4 zege viel 
voor Bloemenlust 4 toch wat tegen. 

Schaatsen om Kees Jongert Bokaal 2008
N&V verrast vriend en vijand, 
runner–up en 2e plek
Leimuiden - IJsclub Nut en Ver-
maak heeft de tweede prijs gewon-
nen bij de Kees Jongert wedstrijden 
op de schaatsbaan in Haarlem afge-
lopen weekend. Daarmee komt de 
Leimuidense vereniging verrassend 
sterk uit de bus. De insiders hadden 
het al voorspeld, Nut en Vermaak 
zou prijzen kunnen pakken, dat 
kwam vooral omdat de club sterkste 
deelnemers kon afvaardigen. Twee 
heuse skate-offs voorspelden al veel 
goeds. Het feit dat je als club in de 
luxe verkeert dat je veel –vaak ge-
lijkwaardige – mensen kunt afvaar-
digen geeft al aan dat Nut en Ver-
maak in de breedte groeiende is. En 
met een brede basis komt het talent 
vanzelf boven. Vrijwel elk jaar verrij-

den de N&V-rijders de K-J Bokaal 
onder uitstekende omstandighe-
den. Al snel op de middag konden 
de eerste persoonlijke records wor-
den genoteerd. Esmee Visser en Kai 
Hagedoorn reden als Pupil B in een 
veld met sterke pupillen A. Esmee 
bewees het stayertalent van haar 
vader te hebben op de 1000 meter. 
En Kai wist zelfs vijf keer een pupil 
A te verslaan.
Esmee reed de 500 meter in 54,94, 
persoonlijk record, een zevende 
plaats en de 1000 meter in 1.52.45, 
ook een persoonlijk record, en een 
zesde plaats. Kai  reed de 500 me-
ter in 50,79, persoonlijk record, en 
een vijfde plaats en de 1000 me-
ter in 1.45.15, persoonlijk record, 

en de vierde plaats. Bij de meisjes 
Junioren C, bewees Saskia Rewijk 
dat opname in de TAL-selectie te-
recht was. Saskia flitste op de 500 
meter in 47,87 (persoonlijk record) 
naar een derde plek. Op de 1000 
meter herhaalde zij dit kunstje en 
werd derde in 1.39.36. Alweer een 
persoonlijk record. Eigenlijk wis-
ten de coaches Riet en Marco het 
toen al, het werd een memorabele 
avond. Bij de jongens Junioren C, 
kwam Viktor Molkenboer uit. Met 
een 43,89 op de 500 meter werd 
hij vijfde. Op de 1000 meter vond 
de jury dat Viktor had ‘afgesneden’ 
en werd hij in eerste instantie ge-
diskwalificeerd. Vol ongeloof wend-
de het bestuur zich tot de hulp- en 
hoofdscheidsrechter. Na een flinke 
discussie waarin feiten en emotie al 
snel in elkaar overliepen, kwam de 
jury na lang beraad tot de conclusie 
dat er niet al te veel gebeurd was en 
kreeg Viktor alsnog de zesde plaats 
toegekend. Hij reed met 1.29.27 een 
mooi persoonlijk record op de 1000 
meter. Nadine v.d. Hoek vertegen-
woordigde bij de meisjes junioren 
B de clubkleuren. Nadine maakt dit 
jaar ook een stormachtige ontwik-
keling door. Ze reed ondanks een 
lichte blessure (een 500 meter in 
45,10 en 1000 meter in 1.34.24) een 
tweede en vijfde plek bij elkaar. Op 
de 500 meter junioren B gaf Jurgen 
van Diemen even gas. In een lutte-
le 42,10 seconden was hij over de 
streep en noteerde de eerste plek 
en 12 punten. Blijkbaar beviel dat 
wel, want de 1500 meter raffelde hij 
af in 2.09.46 weer eerste en weer 12 
punten. En vanaf nu ging het hard 
in het klassement. Gino van der 
Voort moest alleen Richard Timmer 
van Haarlem twee keer voor laten 
gaan, en scoorde twee fantastische 
tweede plaatsen door de 500 meter 
in 40.68 te rijden en de 1500 me-
ter in 2.04.19. Weer 22 punten voor 
de club. Ellen van Velzen rijdt bij de 
dames junioren A een verdienste-
lijke vijfde plaats op de 500 meter 
(47.05). Op de 1500 meter wordt ze 
zesde in 2.26.74. Een fractie boven 
haar persoonlijk record. Weer 15 
punten. Jan Achterberg is de laat-
ste jaren gestoken door het mara-
thonvirus. In de aanloop naar de K-J 
maakt hij zich zorgen over zijn 500 
meter en het starten. Echter onno-
dig, hij reed deze afstand in 42.03 
en pakte zilver. Op de 3000 meter 
voelt Jan zich beter thuis. Ondanks 
dat hij op de streep nog net geklopt 

wordt door Daan van Delft (Haar-
lem) raapt hij weer 9 punten op. Bij 
de dames senioren was Marijn Tanis 
–na een jaar blessureleed - weer te-
rug aan het front. Wat een feest om 
dat talent te zien rijden. Met 46,28 
op de 500 meter en 2.20.41 is ze 
duidelijk op de weg terug. Voor de 
club pikte ze met een derde en een 
tweede plaats 21 punten mee. Bij 
de heren senioren had de club Bart, 
Robin en Bob tot haar beschikking. 
Robin den Ouden kwam uit op de 
1000 meter bij de heren senioren. 
Robin startte zo flitsend snel dat hij 
Martijn Laarhoven (Haarlem) op de 
tweede wissel pas weer zag. He-
laas moest hij daar voorrang verle-
nen en dat kostte hem enkele se-
conden. Martijn werd eerste, Robin 
vierde in 1.25.24. Gezien zijn tussen-
tijden en andere tijden dit seizoen 
was een tweede plaats verdiend ge-
weest. Bart (ook geïnfecteerd met 
het marathonvirus) evenaarde zijn 
tijd van 16 december op de 500 me-
ter in 42,16. Knap als je dat tot op de 
100ste seconde kunt! Hij werd daar 
derde mee. Op de 1500 meter moest 
hij alleen de gerenommeerde rijders 
zoals Arjan v. Kieft en Marc de Haan 
voor laten gaan. Bart moest van de 
coaches onder de 2.07 blijven en 
werd weer derde met een knappe 
2.06.34. Marco Meeuwisse moest 
als snelste 500 meter rijder van de 
club bij de veteranen uitkomen. Al-
hoewel hij niet geheel tevreden was 
over de tijd werd hij tot zijn eigen 
verbazing tweede in 44.03. Weer 11 
punten voor Nut en Vermaak. Cock 
Baas reed een mooie 3000 meter, 
waarin hij net zijn beoogde schema 
niet kon vasthouden. En zoals altijd 
met oog voor (alle) details, werd hij 
in zijn ongekende mooie stijl ge-
woon even vierde en pakte 9 pun-
ten mee. Als laatste is het de beurt 
aan Bob de jong om de 5000 me-
ter te rijden. Bij de schaatsers uit 
Leimuiden is het dan al feest. On-
geacht wat deze schaatskampioen 
rijdt, de club wordt sowieso tweede. 
Bob zet met 6.43.78 een geweldig 
baanrecord neer. Weer 12 punten.
De prijsuitreiking wordt uiteraard 
een Leimuidens feestje. Daar waar 
Haarlem (ondanks een mindere af-
vaardiging) gewoon weer eerste is, 
komt de euforische stemming uit de 
omvangrijke Nut en Vermaak hoek. 
De schaatsers halen veel, heel veel 
individuele prijzen op, een runner-
up trofee en de tweede prijs. Histo-
risch. 

In de prijzen: Dini Kranendonk (l) en Chantal Wijfjes.

Darten in dorpshuis Kudelstaart
Dini en Chantal zorgen voor 
frisse wind bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De afgelopen speel-
avond van de Poel’s Eye was weer 
een mooi dartsfeest. Een hoge op-
komst is in het Dorpshuis tegen-
woordig een zekerheid. Al zes jaar 
is het aantal deelnemers bij de 
Poel’s Eye groeiende. Momenteel is 
het gemiddelde met 84 deelnemers 
per speelavond weer hoger dan ooit. 
Dat al die deelnemers ook nog eens 
goed kunnen darten, blijkt uit de 
groeiende lijst van de Club van 180. 
Op de afgelopen speelavond voeg-
den zich weer vier namen toe; Dini 
Kralendonk, Gerben Idzenga, Marcel 
van de Meer en Pascal Kuilboer. Het 
aantal namen is hiermee toegeno-
men tot 179. Dit betekent dat de vol-
gende ‘nieuwe 180-er’ de 180-ste is 
bij de Poel’s Eye. Een nieuw hoogte-
punt. Eén van de nieuwe 180-ers op 
de afgelopen speelavond was dus 
van Dini Kranendonk. Zij maakte 
dan ook een verpletterende indruk 
bij haar debuut. In de poule won Di-
ni tegelijk alle drie haar wedstrijden. 
Ook in het daaropvolgend knock-
out systeem was zij niet te stoppen. 
Af en toe werd er een 180-er ge-
noteerd, en als klap op de vuurpijl 
gooide zij ook nog eens een mooie 
finish van 82 tussendoor. Toch ging 
het op het laatst mis. Chantal Wijf-
jes, ook pas voor de tweede keer 
aanwezig, overtrof de hoge finish 
van Dini. Met een knappe 100 fi-
nish, gewoon met twee pijlen, had 
Chantal de hoogste uitgooi bij de 
dames. Hoewel de twee nieuwbak-
ken dames met hun prachtige wor-
pen een frisse wind teweegbrach-
ten, was het ‘good old’ Jolanda Hey-
steeg die de avond succesvol af-
sloot. Niet alleen hield zij Chantal 
uit de finale, ook won zij in de finale 
knap van Dini. Jolanda won voor de 
tweede keer dit seizoen, en de ne-
gende keer ooit, een speelavond bij 
de Poel’s Eye. Hiermee staat zij mo-
menteel derde in de stand, én derde 
in de ranglijst van speelavond win-
naars aller  tijden.
De stand bij de dames na 12 speel-
avonden: 1. Margreet Nijp met 90 
punten. 2. Marieke van Zanten met 
76 punten. 3. Jolanda Heysteeg met 
66 punten. 4. Petra Olijerhoek met 
57 punten. 5. Corina Monsees met 
56 punten. 6. Ireen van Graas met 54 
punten. 7. Louise Jurka met 52 pun-
ten. 8. Daisy den Hollander met 47 

punten. 9. Angelique Maarse met 42 
punten. 10. Henny Taal met 40 pun-
ten.

Remco belofte voor toekomst
Bij de heren waren 64 deelnemers. 
Na de poules kwamen er dus 32 
darters in de belofteronde. Peter 
Roubos, Henk van Dam, Huib Goot-
jes en Remo Twaalfhoven strand-
den pas in de kwartfinale. Gilbert 
van Eijk strandde vorige week in de 
kwartfinale. Maar dat was in de win-
naarronde. Nu kwam hij tot de halve 
finale in de belofteronde. Net als Ri-
nus Jurka. Arnold Sluijs en Remco 
van de Vegt mochten uiteindelijk om 
de overwinning strijden. Arnold en 
Remco stonden eerder op de avond 
bij elkaar in de poule. In de poule 
won Arnold.
 In de finale was de uitslag echter 
omgekeerd Remco. Hiermee was 
ook bij de heren sprake van een ge-
slaagde binnenkomer van een debu-
tant. Remco mag dus met recht een 
belofte voor de toekomst genoemd 
worden. Zoals u vorige week heeft 
kunnen lezen, won Mimoun Haouli 
voor het eerst ooit een speelavond 
bij de Poel’s Eye. Hierdoor steeg hij 
in de stand naar de derde plaats. De 
winnaar van de vorige speelavond, 
en kampioen van vorig seizoen, Re-
ne Kruit, bereikte nu de kwartfinale. 
Hierdoor staat hij nu dan eindelijk in 
de Top Tien.
De stand bij de heren na 12 speel-
avonden: 1. Ben Blokhuizen met 92 
punten. 2. John Buis met 83 punten. 
3. Mimoun Haouli met 70 punten. 
4. Dennis Meijer met 67 punten. 5. 
Floor van Zanten met 64 punten. 6. 
Danny Zorn met 60 punten. 7. Tim 
Maas met 58 punten. 8. Rene Kruit 
met 55 punten. 9. Christopher Brou-
wer, Nick Dekker en Jan Schild, al-
len met 52 punten. 12. Lex Nijp en 
Remco Maarse met 51 punten. 14. 
Bak met 48 punten. 15. Bas Aupers 
met 47 punten.
Hoewel er een stand wordt bijge-
houden, is elke speelavond een 
toernooi op zich. De finalisten van 
de avond kregen prachtige rozen 
van kwekerij ’t Kruispunt. De vol-
gende speelavond is morgen, vrij-
dag 22 februari. Inschrijving sluit om 
19.45 uur. U bent van harte welkom. 
Voor meer informatie zie www.poel-
seye.nl

De Omnia-turnsters deden goede zaken tijdens de districtskampioenschap-
pen. Van links naar rechts: Susanne Tolen, Ginger van der Zwaard, Fleur Brom-
mer en Liza Tichelaar.

Wedstrijdturnen
Drie medailles Omnia bij 
Districtskampioenschappen
Aalsmeer - Het afgelopen weekend 
werd in Beverwijk het Districtskam-
pioenschap toestelturnen voor turn-
sters uit de eerste, tweede en derde 
divisie gehouden. Het district Mid-
west omvat alle turnverenigingen 
uit de provincies Noord-Holland en 
Utrecht. Door middel van twee re-
gionale voorwedstrijden hadden vijf 
Omnia turnsters zich geplaatst voor 
deze kampioenschappen. Omdat 
dit de laatste wedstrijd was voordat 
de landelijke wedstrijden beginnen 
werden er door de turnsters nog wat 
nieuwe onderdelen uitgeprobeerd. 
Met in totaal drie medailles was het 
een succesvol turnweekend.

Derde divisie
Fleur Brommer turnde met succes 
voor het eerst een overslag met hele 
draai op het onderdeel sprong. Door 
het aanpassen en goed uitvoeren 
van haar brugoefening wist zij op-
nieuw een startwaarde tien te sco-
ren. Fleur maakte op de balk één 
foutje waarbij zij eraf viel. Een goed 
geturnde vrije oefening leverde 
Fleur een elfde klassering op. Club- 
en trainingsgenoot Demi Brockhoff 
liet deze wedstrijd door een bles-
sure aan zich voorbijgaan. Junior-
turnster Ginger van der Zwaard was 
goed in vorm. Ook zij probeerde, 
met succes, onder wedstrijd om-
standigheden enkele nieuwe on-
derdelen uit. Op het onderdeel vrije 
oefening liet zij een mooie pirouette 
met geheven been zien evenals een 
goede streksalto achterover. Bij het 
onderdeel sprong was haar overslag 
met hele draai ook nieuw in haar 
programma. Op dit onderdeel miste 
zij door een relatief simpele sprong 
vaak kostbare punten. Met haar 
nieuwe sprong en goede uitvoering 
bleef zij in de buurt van de concur-

rentie. Ook de onderdelen brug en 
balk verliepen naar wens. Vanwege 
het grote aantal deelneemsters ont-
ving Ginger voor haar vierde plaats 
ook een medaille.

Tweede divisie
Jeugdturnster Susanne Tolen kwam 
op zondag als eerste turnster in ac-
tie. De brugoefening was deze keer 
super. De laatste maanden is er ge-
zocht naar de juiste samenstelling 
en uitvoering. En die is nu gevon-
den. Met twee maal een strakke kip 
handstand en een ruime streksal-
to met halve schroef als afsprong 
haalde zij een hoog cijfer. Opnieuw 
turnde Susanne een balkoefening 
zonder eraf te vallen. Na vier onder-
delen bezette zij een vierde plaats. 
Deze keer ook goed voor een me-
daille. Juniorturnster Liza Tichelaar 
kwam als laatste in actie tijdens dit 
weekend. Liza won tijdens de twee 
voorgaande wedstrijden al een zil-
veren en een gouden medaille en 
was daardoor ook nu weer een kan-
didaat voor het erepodium. Zij be-
gon goed met een gehurkte tsuka-
hara over de Pegases. Haar brug-
oefening verliep naar behoren. On-
danks een val van de balk scoorde 
zij toch nog goed op dit onderdeel. 
Dit komt omdat de moeilijkheids-
graad van haar oefening hoog is en 
daardoor is een val niet meteen fa-
taal. Tijdens haar laatste toestel, de 
vrije oefening, werd er besloten om 
op safe te turnen om zodoende de 
gouden medaille veilig te stellen. In 
deze opzet slaagde zij en Liza werd 
daarom terecht districtskampioen. 
Alle turnsters komen in het week-
end van 15 en 16 maart weer in ac-
tie tijdens de eerste landelijke voor-
wedstrijd die sv Omnia in Aalsmeer 
organiseert.

Beachvolleybaltoernooi 
voor 20 jaar Funny Horse
Aalsmeer - Afgelopen zondag 17 
februari werd er in The Beach ge-
speeld om de Funny Horse beker. 
Funny Horse bestaat 20 jaar en dit 
jubileum wordt elke maand gevierd 
met leuke activiteiten voor de leden. 
Deze maand stond beachvolley-
ballen op de kalender. In verschil-
lende poules werd er door negen 
teams hard gestreden om het bes-
te team van de ponyclub te worden. 
Antenna boys werd overtuigd win-

naar. Ze bleven ongeslagen te blij-
ven en mochten de grote beker in 
ontvangst nemen. Voor Adel 1 en 
de Zandhappers waren er als twee-
de en derde prijzen een mooi beau-
typakket, gesponsord door Mooi & 
Kado. Ook kregen alle deelnemers 
een consumptie aangeboden van 
dit bedrijf. De troostprijs, een mooi 
KIKApakket, was voor het team No 
Name, die gracieus alle wedstrijden 
hadden verloren.

Ouderensoos 
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 28  fe-
bruari is er weer kaarten voor oude-
ren in buurthuis het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. 
Klaverjassen en rummicuppen staan 
op het programma en de aanvang 
is 14.00 uur. De zaal is open vanaf 
13.30 uur. 
Alle vijftig plussers zijn van harte 
welkom. 

Het klaverjassen op 14 februari is 
gewonnen door mevrouw Liberton 
met 5549 punten. 
Op plaats twee is mevrouw Koop-
stra geëindigd met 5179 punten en 
op plaats drie mevrouw Tromp met 
5096 punten. 
De poedelprijs was voor mevrouw 
Bakker. Bij het rummicuppen was 
de hoogste eer voor mevrouw Kuin, 
op plaats twee is mevrouw Roubos 
geëindigd. 
De poedelprijs mocht mevrouw 
Speelman mee naar huis nemen.
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ZABO ronde 12 in Bloemhof
Aalsmeer - De twaalfde speelron-
de van de plaatselijke ZABO zaal-
voetbalcompetitie vindt plaats op 
zaterdag 23 februari aanstaande in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is zoals gebruikelijk gra-
tis. Het volledige wedstrijdprogram-
ma ziet er als volgt uit: om 18.35 uur 
Sportcafé de MiDi’s tegen LEMO. 
Om 19.20 uur D.G.L. tegen Easy Be-
veiliging. Om 20.05 uur Accon tegen 
Piller Sport. Om 20.50 uur Könst te-
gen SuperFly en om 21.35 uur ten-

slotte De Jet Set BV tegen The Un-
derdog. Het team van Mantel Make-
laars is vrij voor speelronde 12.
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 Beveili-
ging 10-15, D.G.L. 10-10,  Accon 10-
9, The Underdog 10-7, LEMO 10-6, 
Könst 10-0. 
Voor algemene info over de ZABO: 
bel 0297 328046 of kijk op de web-
site: www.zaalvoetbalvereniging-za-
bo.nl.

RKDES maakt goede kans 
op tweede periode
Kudelstaart - Het eerste elftal heeft 
zonder te spelen goede zaken ge-
daan voor de tweede periodetitel. 
Mede concurrent Abcoude verslik-
te zich in de Meteoor door daar 3-3 
gelijk te spelen, ook de plaatselijke 
FC had vorige week moeite met de 
Amsterdammers. De laatste wed-
strijd voor de tweede periode wordt 
gespeeld op 16 maart thuis tegen 
Legmeervogels. Stand in de twee-

de periode is als volgt: Gespeeld zijn 
zes wedstrijden. Voorland heeft 14 
punten, maar doet niet meer mee, 
want die heeft de eerste periode titel 
al gewonnen. RKDES heeft 12 pun-
ten, Hillegom heeft er 11 Abcoude 
en RKAV hebben er beiden 10, dus 
tussen deze ploegen gaan de strijd 
om de periodetitel. 

Eppo

Atletiek
Winst voor Ricardo van ’t Schip 
bij Florimex-Baanloop 
Aalsmeer - Ondanks een tempe-
ratuur net boven het vriespunt  trok 
de maandelijkse Florimex baanloop 
bij Atletiekvereniging Aalsmeer toch 
ruim 50 deelnemers.  
Het mocht dan fris zijn maar het was 
droog en  van enige wind was geen 
sprake. Goede omstandigheden dus 
om de conditie te testen of de snel-
heid te meten op deze 5 kilometer 
lange loop. 
Ricardo van ’t Schip van atletiekver-
eniging de Veenlopers uit Mijdrecht 
werd onbetwist nummer één met de 
prima tijd van 16:45 minuten. Hier-
mee was hij de Chris van der Neut 
van AV Startbaan uit Amstelveen 
bijna een minuut te snel af.  Bij de 
dames werd de eerste plaats opge-
eist door Karin Versteeg  van buur-
vereniging AKU uit Uithoorn.  Het 
lijkt alsof de Florimex baanloop al-
leen wordt bezocht door lopers die 
lid zijn van een atletiekvereniging 
maar dit is zeker niet het geval.  Aan 
de loop wordt meegedaan door lo-
pers van diverse  niveaus  van atleet 
tot jogger.
Prima bewijs dat iedereen aan de 
loop mee kan doen is Gerrit van der 
Steeg.  Gerrit is 71 jaar jong en één 
van de trouwste deelnemers.  De 
volgende baanloop wordt gehouden 
op woensdag 12 maart, aanvang 
20.00 uur op de baan in de Sport-
laan. Het eerstvolgende evenement 
van Atletiekvereniging Aalsmeer is 
de Rabo Westeinderloop. 
Deze loop wordt gehouden op zon-
dag 2 maart aaanstaande. Hoofd-
nummer is een loop over 10 kilome-
ter.  Daarnaast wordt er een 5kilo-
meter gehouden en voor de jeugd 
tot en met 11 jaar is er een kids-
run over 1 kilometer.  Aanvang van-
af 11.00 uur. Meer informatie op de 
website www.avaalsmeer.nl 

Uitslag
Ricardo van ‘t Schip    16:45
Chris van der Neut      17:40

Theo van Rossum         18:03
Tom de Wild             18:25
Naveen Radhakishun      18:34
Benno Koopstra          18:42
Rachid Tahri            18:45
John ‘t Hoen            19:22
Ron Wijnands            19:56
Johan Baas              19:59
John Celie              20:11
Derek Jan Broekema      20:17
Ralph van Langen        20:22
Pieter van Leeuwen      20:49
Arjen Koopstra          21:05
Mark Baas               21:15
Herman van ‘t Schip     21:21
Marcel van Iterson      21:25
Kees Koeleman           21:26
Marvin Chin             21:35
Ruud Pouw               21:46
Jos Snel                21:51
Kees Eigenhuis          21:53
Arnold van Velthoven    21:59
Jos van ‘t Schip        22:12
José Cubo               22:49
André Mosselman         23:07
Kees Hoek               23:12
Martin Wierink          23:36
André van der Putten    23:40
Cedar Spaargaren        23:45
Fred van Andel          23:46
Reinier van Oene        23:51
Nico Bruggeman          24:22
Leo Peters              24:23
Hans Buis               24:28
Sepp Nick              24:30
Wim Rozendaal           25:14
Piet van Langen         25:48
Wim Zandvliet          25:58
Cock van der Pol        27:21
Piet de Boer            28:30
Martin de Goede        29:17
Gerrit van der Steeg   31:19

Dames 5 kilometer
Karin Versteeg          20:01
Mirjam Colijn           21:35
Maaike Koopstra        23:15
Sonja van Zeelt         24:21
Sharon van Nieuwstadt  24:33
Gemma Terpstra          25:33
Laura van Wingerden     30:50

Zwemwedstrijden
Oceanus wint ‘eigen’ Rabo-cup
Aalsmeer - Eens per jaar wordt er 
in Aalsmeer gestreden om de RA-
BO-cup, een wedstrijd met zowel 
individuele als teamprijzen. Op ie-
der onderdeel tellen de twee snel-
ste deelnemers per vereniging mee, 
maar tevens zijn er voor de num-
mers één, twee en drie prijzen te 
verdienen. 
Met een sterk deelnemersveld als 
WVZ (Zoetermeer, koploper A-com-
petitie), DAW-Finenzo (Alkmaar, A-
competitie) en Van Vliet-Barracu-
da, De Otters het Gooi, Zaanstad en 
Oceanus allen uit de B-competitie 
beloofde het een mooie wedstrijd te 
worden. 
Individueel werden er prachtige 
prestaties neergezet. Opvallend ze-
ker de minuutdoorbraak van Ist-
van Spaargaren op de 100 meter 
vrijeslag, maar ook de prijzen voor 
Jurre Stiekel en Thomas Verouden, 
de persoonlijke records voor onder 
andere Sven Prins, Michael van Am-
stel en Jos Vergeer, de terugkeer 
van Kirsten Smit en een aantal bijna 
NK-limieten. 
Maar meest opvallend was toch wel 
de nipte eindzege op DAW-Finenzo, 
zodat de beker en de (geld)prijs in 
Aalsmeer blijft.
De meeste individuele prijzen gin-
gen aan de neus van de Oceanus 
zwemmers voorbij. Toch waren er 

uitzonderingen: Istvan Spaargaren 
won de 100 vrij en 100 rug, Laura 
Badoux won de 100 meter school-
slag bij de dames en Vincent Mool-
huijsen werd eerste bij de school-
slag jongens junioren. Tweede prij-
zen waren er voor Jurre Stiekel op 
de 100 rug en 100 vrij en Tamara 
Grove op de 100 rug en derde prij-
zen werden in de wacht gesleept 
door Thomas Verouden op de 100 
rug en 100 vrij, Vincent Moolhuijsen 
op de 100 vrij en Chantal Grove op 
de 100 rug. 
Een aantal meisjes heeft duidelijk 
haar zinnen gezet op deelname aan 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen deze zomer. 
Artemis Kalemis was op de vlinder-
slag sneller dan de vereiste 1.19.60, 
maar deed helaas iets fout bij het 
keerpunt: weg limiet. Tessa van der 
Zwaard heeft al een limiet op de 100 
en 200 vrij, maar wil meer. Ze kwam 
nu net tekort op de vlinderslag. Ook 
voor Robin Pagano Mirani (1995) 
en Chantal Grove (1994) is de NK 
dichtbij. Op de rugslag komt Robin 
nog 0.53 tekort, Chantal nog 0.77 
seconden. 
Volgende week even een week-
eindje geen wedstrijden. Op zater-
dag 1 maart gaan de minioren naar 
Drachten om de finale van de Spee-
do Club Meet te zwemmen. 

Grootmeester Ikonnikov wint sterk 
bezet Schaakkampioenschap
Aalsmeer - Het Open Schaakkam-
pioenschap van Aalsmeer, gespon-
sord door de Rabobank regio Schip-
hol, kende dit jaar haar sterkste be-
zetting ooit. Twee grootmeesters en 
een keur aan topspelers uit de wei-
de omgeving streden om de prij-
zen. Aan het einde van een mooie 
schaakdag bleek Grootmeester 
Vyacheslav Ikonnikov de beste met 
6,5 punt uit 7 partijen.  Tot de laat-
ste ronde toe bleef het ongemeen 
spannend, want Robert Ris, spe-
lend in de Meesterklasse voor SC 
Utrecht maakte tot de laatste ronde 
kans op de hoofdprijs. In de vierde 
ronde hadden de mannen tegen el-
kaar remise gespeeld en zij gingen 
tot de zesde ronde gelijk op. Daar-
voor was Robert al een keer goed 

weggekomen tegen Willem Bor. De-
ze weigerde in de tweede ronde het 
remiseaanbod van Robert om twee 
zetten later mat te staan. Oud-win-
naar Ad van den Berg hield Robert 
in de zesde ronde op remise te hou-
den, waardoor Ikonnikov met een 
halve punt voorsprong de laatste 
ronde inging. Hierin maakte de Rus-
sische grootmeester geen fouten en 
greep zo verdiend de toernooiwinst. 
De derde plaats ging naar Tex de 
Wit van SC VAS. In de tweede ronde 
delfde hij het onderspit tegen Zha-
oqin Peng en in ronde vier en vijf 
moest hij nog twee remises afstaan. 
Een mooie eindsprint bracht hem 
echter toch in de prijzen. Lokale held 
Willem Hensbergen deed het goed 
in deze sterke poule en schaakte 

4,5 punten bij elkaar. Genoeg voor 
de zesde stek. Grootmeester en Ne-
derlands kampioene Peng liet in de 
eerste ronde al een half puntje lig-
gen en verloor in de derde rond van 
Fred Slingerland. In het vervolg wist 
zij de aansluiting niet meer te ma-
ken en deed niet mee om de hoofd-
prijzen. Wellicht dat dit iets te ma-
ken had met de zware inspanning 
die zij de avond ervoor had moeten 
leveren. 

Simultaan
Het OSKA weekend was vrijdag-
avond spetterend begonnen met 
een simultaan van GM Peng.  22 
Enthousiaste leden en vrienden van 
Schaakclub Aalsmeer namen het in 
een simultaan op tegen de Neder-

lands kampioene. In grootse vorm 
stond zij stond slechts vijf remises 
af tegen Tom van der Zee, Peter 
Buis, Bart Auee, Jan Bosman en Rik 
Könst. Al met al een gezellige avond 
en goede opwarmer voor het OSKA 
toernooi de volgende dag.   

Ongemeen spannend
In groep B was het Dennis Flohr van 
SV Amersfoort die het hele veld het 
nakijken gaf. Zeer knap wist hij al 
zijn partijen te winnen en zo met 7 
uit 7 de eerste prijs in de wacht te 
slepen. De tweede en derde plaats 
werd gedeeld door drie mannen: 
Martijn Jansen, Hens Plantfeber 
en Guus Beltman die alle 5 pun-
ten bij elkaar hadden gespeeld. De 
SCAers Joran Donkers en Jan Bos-
man scoorden 50% en eindigden zo 
in de middenmoot. 
De C groep was ongemeen span-
nend. Paul Karis van AAS ging lan-
ge tijd aan kop en wist medekoplo-
per Erwin Komrij in de vierde ron-
de te verslaan waardoor hij alleen 
de leiding nam. In de volgende ron-
de moest hij echter genoegen ne-
men met remise en in de voorlaat-
ste ronde moest hij zijn meerdere 
erkennen in Ruud Kuchler. Hier-
door eindigde hij met 5,5 punt op 
de derde plaats. Ruud Kuchler ver-
loor al in de tweede ronde van Er-
win Komrij, maar wist vervolgens al 
zijn partijen te winnen en kwam zo 
op 6 punten. Net als Erwin die on-
danks of juist dankzij zijn lage rating 
(1368) al zijn overige tegenstanders 
wist te verschalken. Zodoende twee 
winnaars met 6 uit 7. SCA’s Thierry 
Siecker speelde een goed toernooi, 
maar greep net naast de prijzen, hij 
eindigde met 4,5 punten op de vijfde 
plaats. Met 74 schakers en schaak-
sters was het een gezellige bedoe-
ning in het knusse Stommeerkwar-
tier. Dankzij de voordelig geprijsde 
en top verzorgde catering (lekkere 
erwtensoep voor maar 1 euro) werd 
ook de innerlijke mens optimaal 
verzorgd. 
Organisator Kees Schrijvers keek 
dan ook terug op een bijzonder 
goed geslaagd toernooi. Zie www.
schaakclubaalsmeer.nl voor een uit-
gebreid fotoverslag en alle uitslagen 
en standen. 

De drie Jongens B-kampioensteams van Qui Vive werden vorige week zater-
dag uitgebreid in de bloemen gezet.

Alle jongens B-teams Qui 
Vive winterkampioen
Uithoorn- Alle drie de jongens B-
teams van hockeyclub Qui Vive zijn 
afgelopen zaterdag in het zonnetje 
gezet omdat zij kampioen werden in 
de midwintercompetitie. Bestuurs-
lid Johan Haanstra had er lovende 
woorden voor. “Het is weliswaar een 
tussencompetitie, maar de jongens 
hebben er hard voor gewerkt en dan 
is het kampioenschap een mooie 
beloning. Ook voor de trainers, coa-
ches en begeleiders”, zei hij bij het 
overhandigen van de kampioens-
bloemen.

Jongens B3: saldo + 29
Vooral Qui Vive Jongens B3 is be-
zig aan een indrukwekkende reeks. 
In de reguliere competitie komt dit 
team sinds de herfstvakantie uit in 
de derde klasse en is sindsdien on-
geslagen. Die sterke serie werd in 
de midwintercompetitie voortgezet. 
Afgelopen zaterdag won Qui Vive 
met 6-1 van Hisalis B2, waarmee de 
maximale score van 15 punten werd 
gehaald en het doelsaldo op een 
plus van 29 kwam. Coach Ferdinand 
van Stekelenburg noemde het een 
knappe prestatie van het door Chris 
Thomas getrainde team.

Jongens B2: ‘vlammen’
Ook Qui Vive Jongens B2 wordt ge-
traind door Chris Thomas en al voor 
de laatste speelronde wisten zij zich 

verzekerd van het kampioenschap. 
Uit tegen Bennebroek B1 bleef de 
formatie van coach Bart Spaarga-
ren steken op een 2-2 gelijkspel. 
,,Het veldoverwicht wisten we dit 
keer niet om te zetten in doelpun-
ten’’, was zijn conclusie. Het kam-
pioenschap in de midwinterserie is 
een mooie opsteker voor de rest van 
het seizoen, waarin Qui Vive in de 
2e klasse nog menigmaal hoopt te 
vlammen. 

Jongens B1: nipte overwinnin-
gen
Qui Vive Jongens B1 van de coa-
ches Eric Otto/Stijn Settels en trai-
ner Maarten Bos boekte in de mid-
winterreeks drie nipte overwinnin-
gen met slechts 1 doelpunt ver-
schil en zegevierde twee keer ruim-
schoots. Daarmee werd toch het 
maximale puntenaantal van 15 ge-
haald en dus een stevige kopposi-
tie in de midwinter 1e klasse. In de 
reguliere competitie speelt dit team 
in de topklasse. Het team staat voor 
de uitdaging vanuit de middenmoot 
aansluiting te vinden met de top.  
Zaterdag 8 maart wordt de compe-
titie hervat. 
De Jongens B-hockeyers van Qui 
Vive en hun begeleiders kunnen 
met drie kampioenschappen terug-
kijken op een succesvolle overwin-
tering. 

Waterpolocompetitie Oceanus
Heren 1 verplettert tegenstander
Aalsmeer - Het Heren 1 team van 
Waterpolo vereniging Oceanus 
heeft afgelopen weekend een klin-
kende zege behaald. Met 20-2 werd 
tegenstander Alliance aan de kant 
gezet.
Na het eerste partje stond er nog 
een bescheiden 2-1 op het sco-
rebord maar na het tweede part-
je was dit al opgelopen naar 9-1. 
Via 14-1 kwam de 20-2 eindstand 
op het bord. Met zes treffers werd 
Pim Cluistra topscoorder. Arjen Loef 
scoorde drie maal, Erik Bras, Tim 
Mandjes, Samuel Hoeksema, Maic-
kel Rietvelt en Klaas Mantel twee 
maal en Paul Roberti maakte de 20 
compleet. Met deze overwinning 
namen de mannen revanche op 
zichzelf nadat  de wedstrijd van vori-
ge week was verloren. Heren 2 won 
met 5-6 uit bij De Watervlo. Richard 
van de Burgt scoorde drie maal, Ar-
jan van de Burgt, Ed van Diemen en 
Raimon Diepenveen maakten de an-
dere treffers. Heren 3 speelden met 
4-4 gelijk bij De Waterwolf. Ocea-
nus doelpunten kwamen van Rick 

Houdijk (2x), Jente Piet en een ei-
gen doelpunt van de tegenpartij. De 
Dames 1 boekten vorige week nog 
een knappe 2-9 overwinning maar 
moesten nu met 7-3 hun meerdere 
erkennen in het team van De Water-
wolf. Net als de Heren 1 waren ook 
de Jongens Onder 19 hun tegen-
stander ruim de baas. Met 1-21, via 
(0-6), (0-5), (1-3) en (0-7), versloe-
gen de jongens het team van Water-
vlo. Met zeven treffers werd Erik Jan 
van Zijverden de topscoorder. Jos 
Vergeer, Quintus Spruyt en Dennis 
Reijnders scoorden drie maal, Davy 
Nab twee maal, Herman van Zijver-
den, Jeffrey van het Schip en Youri 
Berk allen één keer. Ook het team 
Gemengd O15 wist dit weekend te 
winnen. De Amstel werd met 6-13 
verslagen. Doelpunten kwamen van 
Edwin Ouwenhand, Jaimy de Hon, 
Sander Aarsman, Martijn Oprel, Ro-
mana Olk en Daan Strampel.  Het 
team Onder 13 en de jongens Onder 
17 verloren dit weekend hun wed-
strijd. Voor meer informatie kijk op 
www.zsc-oceanus.nl.

Voetbalwedstrijd tegen Overbos
Aalsmeer verliest aansluiting
Aalsmeer - Aalsmeer heeft de kans 
laten liggen om nog een rol in de-
ze competitie te spelen. Met het 
vertoonde spel kan het geen aan-
spraak maken op een hogere klas-
sering. Omdat de broeders van der 
Dussen geblesseerd waren kreeg 
Thomas Harte als junioren-debutant 
de kans om in de basis te starten 
als rechts spelende middenvelder. 
De eerste 25 minuten was van een 
overwicht van één van beide elftal-
len geen sprake en waren het de 
verdedigingen die de aandacht voor 
zich opeisten. Men kon al zien dat 
de Aalsmeer voorhoede totaal niet 
in de wedstrijd zat. Karel Koolhaas, 
Timo Rijsterborgh en Rolf Maars-
sen en in laatste instantie doelman 
Ray Smidt waren de verdedigers die 
de topscorer van Overbos Marc de 
Jongen en spelmaker Lloyd de Me-
za aan banden moesten leggen. 
Het was voor het publiek een leuke 
wedstrijd om te zien al was het door 
de drukte op het middenveld enigs-
zins chaotisch. Pas in de 30e minuut 
kwam Marc de  Jongen vrij voor Ray 
Smidt. Zijn schot ging hoog over. De 
tot dan toe goed debuterende Tho-
mas Harte moest in de 35e minuut 
geblesseerd het veld verlaten. Hij 
werd vervangen door de lang ge-
blesseerde Dennis Maarssen. Pas in 
de 37e minuut kwam de eerste ech-
te kans voor Aalsmeer, toen uit een 
vrije trap van Karel Koolhaas, Milton 
Cooman ineens uit de draai rake-
lings naast schoot. Tot aan de rust 
viel er niet veel meer te beleven en 
daalde niet alleen de temperatuur 
rond het veld, maar ook het spel-
peil zodat iedereen blij was toen de 

goed leidende scheidsrechter voor 
het rustsignaal floot. 
De eerste kans na de rust was voor 
Overbos. Overbos werd sterker. 
Aalsmeer moest terug en de kan-
sen kwamen. Aalsmeer ontsnapte 
in de 55e minuut aan een doelpunt. 
Een minuut later na eerst op de paal 
te hebben geschoten werd de terug 
springende bal door D. v.d. Heide in 
het verlaten doel geschoten. Op dat 
moment een juiste stand. Toen ie-
dereen dacht dat Overbos door zou 
drukken om naar een hogere eind-
stand toe te werken liet men het 
spel over aan Aalsmeer. Aalsmeer 
ging één op één spelen en Karel 
Koolhaas ging in de spits spelen wat 
meteen veel stootkracht bracht in de 
voorhoede. In de 65e minuut speel-
de Pascal van Berkum zich goed vrij 
en schoot hard in, maar weer stond 
de doelman op de goede plek en 
bleef alleen een corner over. Ook 
Overbos kreeg kansen. De schoten 
gingen veelal hoog over en zo bleef 
Aalsmeer nog in een gelijkspel ge-
loven. Uit een corner van Pascal van 
Berkum kopte Jordy v.d. Sluis net 
over. Ook Aalsmeer ontsnapte in de 
82e minuut aan een doelpunt toen 
de bal via onderkant lat het veld in-
stuiterde. Tot de laatste seconde 
bleef Aalsmeer nog in de race. Het 
lukt niet om de gelijkmaker te sco-
ren. De rol in deze competitie blijft 
beperkt tot middenmoter. 
Zaterdag aanstaande moet 
Aalsmeer een inhaalwedstrijd spe-
len tegen Kismet ’82 op Sportpark 
De Toekomst, aanvang 14.30 uur.

Jack van Muijden


