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De kaalslag bij Molenvliet en de Hornweg. Er is (helaas) nu vrij uitzicht op de karrenopslag van de veiling.

Radio uit auto weg

Korte flitsen uit de gemeenteraadsvergadering

Aalsmeer - Op dinsdag 19
februari is ingebroken in een
op het veilingdak geparkeerde auto. Het slot van de wagen is open gebroken. De dief
is er vandoor gegaan met de
radio-cd-speler.

Raad vraagt kritisch geluid van
college over plannen Schiphol
Aalsmeer - Het voornemen om tot
aanleg over te gaan van een tweede
(parallelle) Kaagbaan onder gelijktijdige sluiting van de Aalsmeerbaan
en mogelijk ook een forse vermindering van het aantal vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan en
de mogelijke effecten daarvan werd
door de CDA-fractie tijdens het vragenhalfuur ter sprake gebracht. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD)
geeft aan dat de uitkomsten behoorlijk positief lijken en dat baart
zorgen bij de politici in Aalsmeer.
Temeer daar tijdens een bezoek aan
Luchthaven Schiphol nog niet zolang geleden door Gerlach Cerfontaine nog maar eens gezegd werd
dat de Aalsmeerbaan nooit verdwijnt, zo meldde de Aalsmeerse
VVD-fractie die dan ook spreekt van
een worst die wordt voorgehouden.
Ook de fractie van AB verwijst naar
de worst die wordt voorgehouden
en ziet het liefste dat de Aalsmeerbaan opgerooid wordt, zodat alle
asfalt verdwenen is. Vindt dit niet
plaats dan gaat die Aalsmeerbaan
over een paar jaar toch weer open.
Het college wordt gevraagd een zeer
kritisch geluid te laten horen.
Verkeersgeleiders Kudelstaart
Bij de behandeling van het visiedocument woningen Bilderdammerweg kwam ook de verkeersafwikkeling weer ter sprake en wethouder Ronald Fransen kon vertellen
dat er op zeer korte termijn (binnen
twee weken) verkeersgeleiders zullen worden aangelegd en hiervoor
is geen inspraakprocedure nodig.
Voorts wordt gekeken naar het instellen van inrijverbod en gedurende een aantal ochtend- en avonduren op onder andere de Bilderdammerweg, de Ambachtsherenweg en de Herenweg en deze verboden zouden niet moeten gelden
voor aanwonenden. Hiervoor is wel
een inspraakprocedure nodig.

Handhaving
Naar aanleiding van de brand bij de
Brede School op vrijdag 15 februari,
waarbij op het dak diverse gasflessen werden aangetroffen die voor
gevaarlijke situaties kunnen zorgen merkte de fractie van AB op,
dat ruim twee jaar geleden al aandacht is gevraagd voor een soortgelijk probleem, toen bij een brand
bij de firma Van der Wal in de Weteringstraat. De toenmalige portefeuillehouder zou hier aandacht
aan besteden zodat er handhaving
kon plaatsvinden en sancties mogelijk zouden zijn via bijvoorbeeld het
bouwvoorschrift of een vergunning.
Wat kan de portefeuillehouder doen
om een bepaling op te nemen dat
de gasflessen opgeborgen moeten
worden. Burgemeester Pieter Litjens wilde via de rondvraag niet antwoorden, maar beloofde snel op dit
onderwerp terug te komen.
Tekort aan ambtenaren
De fractie van AB wilde verder weten
hoe het zit met het tekort aan ambtenaren bij de gemeente Aalsmeer.
Op de website worden twee vacatures aangegeven maar volgens AB
zijn dit er meer. Wethouder Ronald
Fransen gaf aan dat niet alle vacatures standaard op de website worden
aangegeven, dat is afhankelijk van
de functie. De vacatures worden wel
altijd intern bekend gemaakt.
De fractie van AB wees ook nog
eens op het gegeven dat mensen
met een functiebeperking kunnen
solliciteren. Voorts wilde AB weten
of het juist was dat ambtenaren een
spreekverbod met de pers hadden.
“Neen, dat klopt niet”, was het stellige antwoord van de wethouder.
Kaalslag Molenvliet
De fractie van de VVD had vragen
met betrekking tot de kaalslag die
heeft plaatsgevonden op de hoek
van de Molenvlietweg met de Horn-
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weg. Is hier een kapvergunning
voor afgegeven? Wethouder Berry
Nijmeijer kon vertellen dat de aanvraag op 29 november 2007 gepubliceerd is. De VBA (inmiddels Flora
Holland) heeft op het huisadres van
de bloemenveiling Legmeerdijk 313
een vergunning aangevraagd voor
het kappen van 12 elzen, 41 leijlindii, 8 esdoorns, 4 pinussen, 6 wilgen
en 3 populieren en het verzoek heeft
tot en met 10 januari 2008 ter inzage gelegen bij de afdeling Publiekszaken. Tja, wie denkt er dan aan
kaalslag bij de Hornweg? De heesters en bomen moeten plaatsmaken
voor een duiker en een aan te leggen fustcentrum en er is geen herplantplicht.
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Lama-avond, inloop en film

Lekker koken op Zolder
Kudelstaart - Allerlei activiteiten
worden deze krokusvakantie georganiseerd op De Binding Zolder
aan de Hoofdweg. Zo stond dinsdagavond een kookworkshop op
het programma. Er werd een heerlijke maaltijd gemaakt door de jongens en meisjes, die zij zich, na het
‘zwoegen in de keuken’, prima lieten smaken. Mexicaanse tapas was
gemaakt met een uitje, paprika en
maïs er in, en voor het ‘gezonde
deel’ was een heerlijke Griekse salade gemaakt met komkommer. Het
was een klein groepje jl. dinsdag.
“Heel veel op vakantie, denk ik”, aldus Kim Verschueren van jongerenwerk Aalsmeer. En zij kan het weten,
want de kookcursus die zij al diverse
malen heeft georganiseerd, zit na de
eerste aankondiging meestal gelijk
vol. De keuken oogt groot, maar zo
vervolgt Kim: “Als je met tien tot vijftien kinderen in de keuken staat, is
het eigenlijk te klein.” Hier gaat verandering in komen, want het SJOKgebouw krijgt een nieuwe keuken.
“Met een kookeiland met acht pitten
en veel werkruimte waar de voorbereidingen gedaan kunnen worden.”
In de SJOK-keuken staat geen afwasmachine en deze komt er, ondanks de vernieuwing, ook niet.
“Opruimen en afwassen hoort er

ook bij”, zegt Kim. De nieuwe keuken gaat in de zomervakantie geplaatst worden, in het najaar wordt
vervolgens gestart met een nieuwe
kookcursus voor tieners.
Vanavond, donderdag 28 februari,
is er voor tieners een speciale Lama-avond. Wie kent niet het hilarische programma van BNN waar
alles draait om improvisatie. Eerst
gaan de deelnemers zich inleven in
de Lama’s door te kijken naar allerlei fragmenten en daarna gaat de
groep zelf aan de slag. De Lamaavond start om 19.30 uur en duurt
tot 21.30 uur. Vrijdag 29 februari is
er natuurlijk, zoals elke week, een
inloopmiddag. Alle tieners vanaf 10
jaar zijn van harte welkom tussen
14.00 en 18.00 uur. Er kan gecomputerd worden, televisie gekeken,
een spelletje gedaan worden, de
laatste tijdschriften gelezen worden
of ‘gewoon’ lekker chillen. ’s Avonds
wordt door De Binding Zolder en ’t
Gilde een filmavond georganiseerd.
De film ‘Night at the Museum’ wordt
vertoond. De film start om 19.30
uur en is rond 21.15 uur afgelopen.
De entree is 1 euro inclusief wat te
drinken en te eten. De deur, ingang
Haya van Somerenstraat, gaat open
vanaf 19.15 uur. Je bent van harte
welkom!

Poging inbraak
in supermarkt
Aalsmeer - Maandag 25 februari rond half twee in de nacht is geprobeerd in te breken in een supermarkt aan de Ophelialaan. Getracht
is de schuifdeuren te openen. Op
het moment dat de deuren deels
open waren, sprongen overal in de
super de lichten aan. Een getuige
merkte dit op en heeft melding gedaan bij de politie. De inbraak-poging is gepleegd door waarschijnlijk vier personen. Mogelijk zijn er
getuigen die meer weten over de
daders. De politie is bereikbaar via
0900-8844.

Twee gewonden na aanrijding
Aalsmeer - Op de N201, ter hoogte van de 2e J.C. Mensinglaan, heeft
op maandag 25 februari rond half
drie in de middag een aanrijding
met letsel plaatsgevonden. Een 28jarige automobilist uit Amsterdam
wilde bij groen licht gas geven richting Uithoorn. De auto blokkeerde
echter. Achter hem reed een 51-jarige automobiliste uit Alkmaar. Zij
heeft de auto van de hoofdstadbe-

Brandweer rukt uit voor
schoorsteenbrandje

woner waarschijnlijk licht aangetikt.
De zware botsing ontstond toen een
vrachtwagen, bestuurd door een
36-jarige man uit Almere, over het
hoofd zag dat de wagens stil stonden. De truck botste vol op de twee
auto’s. Beide automobilisten zijn per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De auto’s liepen zware blikschade op. De kruising is geruime
tijd gestremd geweest.

G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Only Tommy hilfiger Cars Esprit Vila
vrijdag 29 februari en zaterdag 1 maart

Aalsmeer - Op maandag 25 februari om kwart over zes in de avond
kregen politie en brandweer melding van een brand in een woning
aan de Oosteinderweg, ter hoogte van de Kerkweg. Het bleek te gaan
om een schoorsteenbrand. Door oververhitting waren vlammen ontstaan. De brandweer had het vuur na ongeveer een uur onder controle. Niemand raakte gewond. Foto: Ronald van Doorn.

GEEF RICHTING AANJE
TOEKOMST IN DE ICT
www.stuurjetalent.nl
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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

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

*op artikelen voorzien van een sale kaartje
Openingstijden: Dinsdag t/m
donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag
10-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Is uw huisdier
zoek?

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

Vermist:
- -Einsteinstraat in Kudelstaart, een grote-zware- bruin/cyperse
kater (tijgerprint). Hij heet Benjamin.
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet
Bobbie.
- Verremeer in Rijsenhout, ongecastreerde kater,zwart met witte poten, witte snuit, witte plek in de nek en witte ring op de
staart. Zijn naam is Phill.
- Werven in Aalsmeer, een gecastreerde grote zwarte kater. Hij
draagt een vlooienbandje, wordt al bijna vier weken vermist,
en heet Indo.
Gevonden:
- -Legmeerdijk thv nr.148, middelgrote zwarte kat, met bruinwitte 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.
- Bachlaan, een schildpadpoes.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer t.h.v. nr. 252, een zwarte kat.

Concert ACOV in Triumphatorkerk
Aalsmeer - In de stille week,
op woensdag 19 maart, geeft de
Aalsmeerse Christelijke Oratorium
Vereniging onder leiding van dirigent Herman Paardekooper een
kort concert met als motto ‘Muziek
voor de lijdenstijd’.
Te beluisteren zijn koren en aria’s
uit Der Tod Jesu van Graun, het Stabat Mater van J. Haydn en uit de Johannes-Passion van Bach. Sopraan

Wendy Roobol en organist Niek van
der Meij verlenen hun medewerking. Zij deden dit ook al met veel
succes in eerdere korte concerten
van ACOV.
Het korte concert is in de Triumphatorkerk in de Ophelialaan en begint
om 20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar
bij de leden en aan de zaal. Informatie: tel. 0297-329443 of email: secretaris@acov.nl.

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

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

Voorzitter van Rode Kruis
te gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart is
de voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Aalsmeer als gast aanwezig
bij het ouderenprogramma OPA. De
heer Jan Kwak zal vertellen wat het
Rode Kruis allemaal kan betekenen
voor de inwoners van Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving.
Het Rode Kruis is een grote internationale en nationale organisatie, die
in Nederland bestaat uit ongeveer
330 afdelingen, waarvan Aalsmeer
er één van is. Binnen de afdeling
wordt er een groot aantal activitei-
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ten ontplooid. In het radio-programma zal daar nader op worden ingegaan. Maar de muziek, die in het
OPA programma een belangrijke rol
vervult, zal zeker niet worden vergeten.
En daarbij zal ingegaan worden
op de muziekkeus van de gast van
die ochtend. Het programma OPA
wordt elke zaterdagmorgen uitgezonden tussen 11.00 en 12.00 uur
bij Radio Aalsmeer, te ontvangen op
99,0 op de kabel en 105,9 op de FM
zender.

Braziliaanse viering zondag
in Sint Urbanuskerk
Bovenkerk - Zondag 2 maart wordt
in de Sint Urbanuskerk een eucharistieviering gehouden met een Braziliaans tintje. In deze viering zal ook
in het kort verslag worden uitgebracht over wat er sinds het gouden
jubileum van pater Henk Helsloot
in Brazilië tot stand is gebracht.
Na het geweldige feest, dat de parochie Bovenkerk Henk Helsloot
in 2006 heeft aangeboden is Henk
weer vertrokken naar ‘zijn kinderen’ in Capão Bonito. Met het geld
dat hij ter gelegenheid van zijn jubileum heeft ontvangen is intussen
een nieuwe industriële wasmachine geplaatst voor het dagelijks wassen van de kleding van de 500 kinderen die elke dag het sociale centrum komen bevolken. Het zijn vaak
kinderen van de straat, of afkomstig
uit de armste gezinnen uit de stad.
Deze jongelui van 0 tot 14 jaar krijgen schone kleren, daarnaast een
warme maaltijd, sociale vorming
en onderwijs. Elke avond gaan ze
weer naar hun ouders of pleeggezin. Ook zijn er 40 kinderen dag
en nacht aanwezig, die door justitie uit huis zijn geplaatst en op het
centrum een veilig onderdak geboden krijgen. Om vooral deze kinderen te beschermen is er een project

opgestart dat de veiligheid op en
om het centrum moet waarborgen.
Hekwerken en toegangspoort zijn
hiervoor onontbeerlijk. De financiën
hiervoor worden ingezameld door
middel van donateurs, kerkcollectes, eerste communie projecten, rotary clubs en steun van de gemeente Aalsmeer. Wilde Ganzen heeft dit
project letterlijk onder haar vleugels
genomen en doet een grote bijdrage aan dit project genoemd ‘Veiligheid’. Elke euro door u geschonken,
wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met 70 eurocent. Dit schept de
mogelijkheid om het gewenste doel
snel te realiseren. U allen bent zondag van harte welkom in de St. Urbanus aan de Noorddammerweg.
De dienst begint om 10.30 uur.
Wilt u meer weten over het werk in
de stad Capão Bonito, kijk dan op
de website www.handreikingoveroceanen.nl, waar u ook meer informatie kunt vinden over het belang
dat Wilde Ganzen hecht aan de veiligheid en ontwikkeling van zoveel
kansarme kinderen. Kunt u zondag
2 maart niet aanwezig zijn en wilt u
dit project wel steunen, dan is uw
gift welkom op girorekening 40.000
van Wilde Ganzen onder vermelding
van Handreiking over Oceanen.

Pater Henk Helsloot tussen ‘zijn’ kinderen in Brazilië.

Vele, mooie prijzen bij
bingomiddag van ANBO
Rijsenhout - Zaterdag 23 februari
was de jaarlijkse bingomiddag van
de ANBO afdeling Rijsenhout. Alle
50 plussers van Rijsenhout waren
welkom. Met drie tafeltjes vol prijzen van kopjes tot prachtige planten
was er heel wat te winnen in de grote zaal van dorpshuis De Reede. Tegen twee uur waren de meeste tafels bezet en na een rondje koffie en
thee zat iedereen klaar om de omgeroepen nummers weg te strepen op
de bingobriefjes. Het was best nog

moeilijk kiezen als je een prijs had
gewonnen. Zeker de mooie planten en bloemen, gekregen van verschillende kwekers, hadden grif aftrek. Na twee rondjes bingo was het
fijn even de benen te strekken. Maar
er was nog een tafel met 36 prijzen over voor na de pauze. Het bestuur wil allen bedanken die prijzen
beschikbaar heeft gesteld. De aanwezigen gingen, sommigen met één
plantje anderen met veel prijzen, na
een gezellig middag huiswaarts.

7 Maart Wereldgebedsdag
in zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 7 maart
wordt de wereldgebedsdag gehouden in zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad. De aanvang is 16.00
uur en thema is ‘wijsheid en inzicht’.
De liturgie is samengesteld door
vrouwen uit Guyana.
Aansluiting is gezocht bij alle groe-

pen wereldwijd die samenkomen
voor de viering met dezelfde liturgie.
Tijdens de viering wordt een collecte gehouden voor het Ruimveld
Children’s Home. Hier worden Aidswezen en kinderen van ouders met
Aids opgevangen. Iedereen is van
harte welkom.

KERKDIENSTEN
Zondag 2 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. themadienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
10u. thema feest. Spreker Piet Mur.
Crèche voor de kleinsten, speciaal
programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. ds. P.J. den Hertog, Zaandam.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst ds.
Liesbet Geijlvoet. Extra collecte voor
doopsgezind landelijk jongerenwerk. Oppas voor allerkleinsten en
zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. A.B. Stier,
Harmelen.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Zondag 10u. gezinsdienst ds. J. v.
Popering in Zuiderkerk. 18.30u. mw.
ds. A. Schrage-Buitenbos, in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst. Avond:
zangdienst.
Oost:. Zondag 10u. dienst, C. Vermeulen, Valkenburg Z.H.
Wo. 5 maart Samen op weg naar
Pasen, thema Golgotha. Mmv Simon Dijkstra. Van 19.15 tot 19.45u.
in Oosterkerk.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag dienst 10u. en 18.30u. ds. A.
van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten, 10u. en 16.30u. ds.
K. Muller.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Zangdienst
in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 2 maart om
18.30 uur is er weer een zangdienst
in de Dorpskerk in de Kanaalstraat.
De dienst is bedoeld voor ouderen
en jongeren die van zingen houden.
Medewerking wordt verleend door
een gospelkoor uit Hilversum.
De in Aalsmeer bekende voorganger, de heer Plantinga van het Leger
des Heils, zal de dienst leiden.
Iedereen is uiteraard van harte welkom.

5 maart bij SOW
Koffie-ochtend
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5
maart houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur en iedereen is
welkom.
De toegang is gratis, koffie en thee
staan klaar en er zijn mogelijkheden
om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben.

Inloopspreekuur Mantelzorg Voorlichting
voor blinden en
Hoofddorp - Met ingang van 3
maart verzorgt het Steunpunt Mantelzorg Amstelring een inloopspreekuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Dit inloopuur zal
voortaan iedere eerste maandag
van de maand plaatsvinden, met
uitzondering van de maanden juli
en augustus. Op maandag 3 maart
is er tussen 13.30 en 15.30 uur een
medewerker van Steunpunt Mantelzorg aanwezig om mensen met
vragen rond hun mantelzorgtaken,
te woord te staan. Steunpunt Man-

telzorg biedt ondersteuning, advies,
informatie, cursussen, gespreksgroepen en vervangende mantelzorg aan mantelzorgers van kinderen en volwassenen met een functiebeperking, chronische ziekte of
dementie. Het spreekuur wordt gehouden in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort in de centrale hal
van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden
met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort, tel. 023-8908360.

slechtzienden

Amstelveen - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden geeft donderdag 6 maart voorlichting over het leven met een visuele beperking en de vele mogelijkheden met hulpmiddelen daarbij.
De vereniging is van 9.00 tot 12.00
uur aanwezig bij de polikliniek Oogheelkunde van Ziekenhuis Amstelland aan de Laan van de Helende
Meesters.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. euch.viering olv karmelieten in kloosterkapel. 17u. in
Kloosterhof viering met dominee.
Zat. 17u. in Kloosterhof dienst olv
parochianen.
Rijsenhout: geen viering.
Zon. 10.30u. euch. viering in Karmelkerk vg. L. Seeboldt.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst,
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, dhr. A. Verburg,
Leiden. 4e lijdenszondag. Zendingszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 17u. in Kloosterhof dienst
olv parochianen. Om 19u. euch. viering met H. Post. Mmv Fiore. Zond.
10.30u. geen viering.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk v/d Veerelaan
30a. Om 19u. ds. Tim Vreugdenhil.
Bijbelstudies
Maandag 3 maart 20u. Chr. psych.
Henk Vink.
Evang. Kring Aalsmeer: dinsd. 4
maart in Meander, Clematisstr. 20.
‘De Profeet Elisa door P.A. Slagter.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether
105.9.

Passieconcert in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Kerkkoor Rijk Rijsenhout en Interkerkelijk Koor Aalsmeer
verzorgen zaterdag 15 maart een
passieconcert in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2. De aanvang is
20.00 uur. Muzikale medewerking
wordt verleend door de heer A. van
Dam op hobo en spreker is dominee
F. Praamsma. Het concert staat onder leiding van dirigent, organist en
pianist de heer A. Keessen. Iedereen
is van harte uitgenodigd voor deze
muziek- en zangavond! De toegang
is vrij.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Nu bellen voor inschrijfnummer

25 Jaar (kinder)kledingbeurs
Kudelstaart - Voor het 25ste jaar
alweer organiseren Joke Koolen,
Leni Buisma en Truus de Geus voorjaars- en najaarskledingbeurzen in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Met
z’n drietjes en nog steeds met heel
veel plezier en voldoening. De eerste beurs dit jaar is op zaterdag 15
maart en dan gaat dameskleding
en kinderkleding vanaf maat 140
te koop aangeboden worden. Twee
weken later, op zaterdag 29 maart,
worden de rekken en tafels ‘bezet’
door baby- en kinderkleding tot
maat 140. Wie kleding wil verkopen
doet er goed aan snel een inschrijfnummer aan te vragen. Er worden
maximaal 130 inschrijfnummers gegeven. Voor de kleding geldt dat deze schoon en niet ouderwets is. Voor

de dameskleding geldt inbreng tot
15 stuks, voor de baby- en kinderkleding maximaal 20 stuks. De inbreng is op vrijdagavond van 20.30
tot 21.30 uur. De verkoop is zaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur. Iets
te verkopen? Bel voor een inschrijfnummer naar Truus de Geus, tel.
0297-323072, gehele week, naar Leni
Buisma, tel. 0297-360942 van 15.00
tot 17.00 uur op maandag, dinsdag
en woensdag of Joke Koolen, tel.
0297-329408 van 15.00 tot 17.00 uur
op woensdag, donderdag of vrijdag.
De spulletjes niet verkocht? Het ophalen en uitbetalen is gepland tussen 15.00 en 15.30 uur. Ook kan gekozen worden om de niet verkochte
kleding achter te laten, zodat deze
aan een goed doel gegeven wordt.

Bekendmaking thema editie 2008

Feestavond pramenrace in
teken van flower power
Aalsmeer - Volgende zaterdag 8
maart vindt de jaarlijkse feestavond
van de stichting Pramenrace In Ere
plaats. De avond zal in het teken
staan van het thema van de afgelopen pramenrace, namelijk ‘flower
power’. Onder het genot van een
drankje kunnen praamvaarders herinneringen ophalen van de pramenrace 2007 en misschien al nieuwe
plannen maken voor de tocht der
tochten dit jaar op de tweede zaterdag in september. De swingende
muziek deze avond wordt verzorgd
door Kees Markman. Het feest is
in The Beach aan de Oosteinderweg 147a en begint om 20.00 uur.
De feestavond krijgt ook een offi-

cieel moment. Het thema voor de
pramenrace 2008 wordt namelijk
bekend gemaakt. Ook zal onthuld
worden wat het thema van alweer
de vierde juniorrace gaat worden.
Het thema nog niet via het roddelcircuit, de wandelgangen of via een
ander lek gehoord, dan zeker komen. Verhinderd, maar toch nieuwsgierig naar het thema? Vanaf 9 maar
is de geheel vernieuwde website
www.pramenrace.nl te bezoeken.
Aalsmeer.nu Media heeft ook dit
jaar weer zijn best gedaan om het
nieuwe thema in de website te verwerken. Ook leuk dus om naar te
‘surfen’ als nog naar een onderwerp
voor het team gezocht wordt.

Oud en nieuw met Rood
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart
viert de band Rood haar jaarlijkse Oud en nieuw feest in cultureel
café Bacchus. Rood heeft haar gehele repertoire aan eigen nummers
van de laatste jaren doorgespit op
muziek die nog wel een kans verdient. En men is bereid de nummers
die kans te geven. Er zullen oude en
nieuwe nummers worden gespeeld
met hier en daar een cover.
Het repertoire laat zich het beste
omschrijven als lekkere, poppy-liedjes met rockinvloeden. In de laatst
geschreven nummers krijgt de rockinvloed de overhand en dat is iets
waar deze Aalsmeerse band zich
momenteel het best in thuis voelt.
Toch is er één kenmerkend iets dat
in alle nummers zit en dat is dat eni-

ge echte Rood-geluid. Het valt niet
duidelijk te beschrijven, maar als je
het hoort klinkt het als of je het al jaren kent. Het is een beetje van Rood
en een beetje van jezelf. Een juiste mix dus voor een lekker avondje
muziek luisteren.
Rood brengt muziek van eigen bodem en de zangeressen Sandra en
Ingrid Zonneveld doen dat met verve. Zij worden instrumentaal ondersteund door Bas Middelkoop
op toetsen, Cees Tas op drums, Ab
Hansen op bas en Martijn Stuiver
op gitaar. De zaal van het culturele
café in de Gerberastraat 4 gaat zaterdag om 21.00 uur open, het optreden begint rond 21.30 uur en de
toegang is gratis.
Info: www.cultureelcafebacchus.nl.

Swingende jazz-, blues- en
rockmuziek in ‘t centrum
Aalsmeer - De jazz- en bluesavond
jl. zondag 24 februari in het centrum kan een succes genoemd worden. Het spits werd afgebeten door
danscafé de Praam die vanaf half
zes inzette met de Casanova Bluesband. Ondanks het mooie weer wist
een redelijk aantal jazz- en bluesliefhebbers de horecagelegenheid
in de Zijdstraat te vinden. Het was
vanaf de aanvang gezellig druk.
Wie muziek wilde combineren met
een diner was aan het goede adres
bij restaurant ’t Holland Huys, eveneens in de Zijdstraat. Hier vermaakten bluesgitarist en –zanger Chris
Clemens, bassist Ab Hansen en
drummer Cees Tas het etende publiek. Er werd gedegen gestart, de
bezoekers willen tot slot ook met
elkaar praten, maar eindigde swingend met een, gezien het applaus,
tevreden publiek.
In poolcafé The Fifties in de Marktstraat was een optreden te zien en te
horen van de Robbert Fossen Bluesband. Rasechte moderne en oude

stijl Chicago blues bracht de groep
van bandleider Robbert Fossen die
beschikt over een authentiek stemgeluid en mondharmonica en gitaar
speelt. The Fifties mocht een redelijk aantal bezoekers verwelkomen,
maar er hadden er meer bij gekund
en de Robbert Fossen Bluesband
was dit zeker waard geweest!
Café Joppe in de Weteringstraat
puilde uit van de bezoekers. Zij
aan zij genoten de vele bezoekers
van de band Beaverhunt met gitarist en zanger Gerrit van der Spaan.
De heren speelden niet alleen pure blues, maar ook op ruige rock
werd het publiek getrakteerd. De
blues werd weer tot leven gebracht
door gastspeler Hein Meijer, de bekende bluesgitarist en –zanger uit
Kudelstaart, die op verzoek enkele
nummers meespeelde.
Leuk detail tijdens deze bluesavond:
Drummer Alex van de Stolwijk vroeg
voor aanvang van het optreden z’n
vriendin ten huwelijk en ze heeft ‘ja’
gezegd. Lang leve de blues!

Maart metal-maand in N201

Gedreven
De metal avond met Black Knight,
Chainsaw en Led Astray aanstaande zaterdag geeft een gevarieerd
programma. Black Knight is een authentieke heavy-metal band die met
hun stijl niet onder doen voor grootheden als Judas Priest en Black
Sabbath. De band bestaat al ruim
25 jaar en heeft al menig podium,
feesttent en kroeg plat gespeeld.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Chainsaw is een ouderwetse thrashmetal band met een fenomenale podiumact. Velen weten al wat dit inhoudt, voor de rest blijft het nog
even een verrassing. Led Astray is
de hardste en jongste band van de
drie en speelt zeer gedreven death/
thrashmetal. Zaterdag 1 maart gaan
de deuren van de N201 aan de
Zwarteweg open om 21.00 uur en
de entree is 5 euro.
Gastenlijstplaatsen winnen
Aanstaande vrijdag 29 februari spelen er twee lekkere rockbands in
de N201. Misschien wel Neerlands
beste rock and rollband: Nuff Said.
Deze band behoeft nauwelijks introductie; lekker recht vooruit raggen, Rock and roll van de bovenste
plank! Het voorprogramma wordt
verzorgd door de alternatieve rockband Elck uit De Kwakel. Nuff Said
is bekend van hun recente hit ‘Lekker dieng’ De band is vorig jaar bovendien gekozen als beste live act
van Nederland en heeft bijna elk
podium van Nederland al eens onveilig gemaakt. De N201 nog niet,
maar vrijdag komt het alsnog goed.
Dat is dus al reden genoeg om naar
het jongerencentrum aan de Zwarteweg te komen. Bovendien maak
je aanstaande vrijdag ook nog kans
op een van de tien gastenlijstplekken die verloot worden voor de metal avond van zaterdag 1 maart! Vrijdag is de zaal open om 21.30 uur en
de entree is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Vrijdag en zaterdag live-muziek
Aalsmeer - Je hebt metal in allerlei soorten en maten. Heavy metal stamt al uit de jaren zeventig
en tachtig. Later kwamen hier allerlei nieuwe muziekstromingen uit
voort, als speedmetal, thrashmetal, deathmetal, grindcore, thrashcore, hardcore, Nu-metal en combinaties hiervan. De N201 schenkt
in maart extra aandacht aan al deze nog immer populaire muzikale
stromingen. Maar liefst tien bands
zijn er in maart op het podium van
het jongerencentrum aan de Zwarteweg te zien, die allemaal hun eigen metal stijl spelen. De aftrap is
aanstaande zaterdag 1 maart. Deze
avond spelen er drie bands, te weten Black Knight, Chainsaw en Led
Astray. Op zaterdag 22 maart spelen er vier bands tijdens het ‘Kill the
Silence’ minifestival en het toetje is
voor de echte liefhebbers op vrijdag
28 maart tijdens ‘Grindcore Galore’
met onder andere grindcore sensatie Rompeprop. Alle info is te vinden
op www.n201.nl

Muziek/film
Vrijdag 29 februari:
* Kindermatinee met film Shreck de
Derde in filmhuis Bacchus, Gerberastraat. Start 13.30u. Evt. ook 16u.
* Film Night at the Museum voor tieners in SJOK-gebouw Kudelstaart,
Haya van Somerenstraat v/a 19.30u.
* Optredens rockbands Nuff Said en
Elck uit De Kwakel in N201, Zwarteweg. Open: 21.30u.
Zaterdag 1 maart:
* Concert Young Continentals in De
Spil, Kudelstaart v/a 19.30u.
* Try-out concert voor kampioenschap muziekver. Flora Aalsmeer en
Viribus Unitas uit Vinkeveen in De
Schakel, Cyclamenstraat, 20.15u.
* Metalavond met 3 live-bands in
N201, Zwarteweg. Open: 21u.
* Band Rood viert feest in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21.30u. Open 21u
Woensdag 5 maart:
* Jeugdvoorstelling ‘Dangza en
Zinga’ met veel muziek en dans in
Dorpshuis Kudelstaart. Aanvang:
14u. Voor kinderen v/a 6jr.
* Film Cars voor kids v/a 4jr. in De
Binding, Zijdstraat. Voorstellingen
om 14 en 16u.
Zaterdag 8 maart:
* Jubileumconcert 50 jaar mannenkoor Con Amore in De Bloemhof,
Hornweg. Aanvang: 20u.
* Cabaret ‘The Blues’ van Ted Griffioen in cultureel café Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u.
Exposities
1 maart t/m 6 april:
* Expositie Toos Manders, Peter
Meijer en Bianca Schepers in galerie/beeldentuin Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en zondag 13-17u..
Tot en met 9 maart:
* Expositie popfotograaf Lex van
Rossen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u.
Vanaf 25 februari:
* Foto-expositie leerlingen Westplas
in bibliotheek, Marktstraat.
Diversen
Donderdag 28 februari:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

* Sjoelavond in buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 29 februari:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 1 maart:
* Rommelmarkt in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat in Rijsenhout
vanaf 10u.
* Kinderkledingbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 10.30 tot
12u. Op 8 mrt. kinderkleding vanaf
mt. 146 en volwassenkleding.
* Pooltoernooi in The Fifties, Marktstraat, 19-21u.
Zondag 2 maart:
* Raskattententoonstelling in De
Bloemhof, Hornweg, 10-17u.
* Rabo-Westeinderloop 1,5 of 10km.
Start bij kantine Atletiekevereniging
in Sportlaan vanaf 11u.
Maandag 3 maart:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg v/a 20u.
* Veiling bij Postzegelvereniging in
De Schakel, Cyclamenstraat v/a 20u
Dinsdag 4 maart:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
4 tot en met 9 maart:
* Kermis in Aalsmeer, op parkeerterrein Dreef in Hornmeer.
Woensdag 5 maart:
* Koffie-inloop in De Spil, Bilderdammerweg vanaf 10u.
* Lezing over budgetteren bij VIA in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 10u.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 6 maart:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Inloopavond voor 12+ers op Binding Zolder, Haya van Somerenstraat, Kudelstaart, 19-21u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dialezing bij Groei en Bloei over
mooiste tuinen in Italië in Wellantcollege, Linnaeuslaan v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 13 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.

Rommelmarkt in Rijsenhout

Gezellig en leerzaam

Creatieve paasworkshops
in galerie Coq Scheltens
Aalsmeer – In galerie Coq Scheltens worden van 14 tot en met 18
maart zeven creatieve lenteworkshops gegeven met als thema pasen. De workshops duren twee uur
en zijn te volgen door iedereen met
of zonder creatieve ervaring. In elk
geval zijn de workshops gezellig om
aan te doen. Theaterbezoek is leuk,
een workshop in de galerie is ook
even uitgaan en bovendien nog leerzaam. Tijdens de workshop wordt
gewerkt met ongeglazuurd, handvervaardigde keramiek van Carla
Huson. Er zijn verschillende keuzes
in keramiek mogelijk en alles heeft
te maken met de lente en de pasen.
Het keramiek wordt met speciaal
materiaal met de hand beschilderd
en tenslotte van een beschermende
glanslaag voorzien. De deelname-

prijs is 16,50 euro per persoon en dit
bedrag is inclusief professionele begeleiding, materialen en consumpties. Er wordt in kleine groepen gewerkt. De workshops zijn 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. Deelname
is mogelijk via telefonische opgave:
0297-343246 of via mail: info@coqscheltens.nl. Per groep aanmelden
kan ook. Het adres van galerie Coq
Scheltens is Chrysantenstraat 44,
in het centrum. Genoemd telefoonnummer kan ook gebeld worden
voor meer informatie. Wacht niet te
lang, vol is vol.

Selectie voor rondreisjury NH’63

Bijeenkomst Film-videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 3
maart wordt bij de Film- en videoclub Aalsmeer een keus gemaakt uit
een aantal videofilms die in aanmerking komen om op 31 maart door de
rondreisjury van de Federatie van
Audiovisuele Amateurs NH’63 beoordeeld te worden. De video-opnamen, voor opdrachtfilm met als
thema ‘Vervoer’, zijn door de drie videogroepen al voor een groot ge-

deelte gemaakt. Op maandagavond
17 maart kunnen de voorlopige resultaten bekeken worden.
De clubavonden van de Film- en videoclub Aalsmeer worden gehouden in het gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a in Oost en beginnen om 20.00 uur. Informatie
over de F&VA bij het secretariaat
tel. 0297–326344 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl

Rijsenhout - De leden van rommelmarkt-commissie zijn weer volop
aan de slag gegaan om alle spullen
voor de komende rommelmarkt te
verzamelen en te sorteren. Het zijn
de laatste loodjes, want aanstaande
zaterdag 1 maart worden om 10.00
uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Werf geopend voor alweer de éénentwintigste rommelmarkt. Iedereen wordt tot 16.00 uur
de mogelijkheid gegeven zijn of

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

Super optreden zanger Jeff
Aalsmeer - Een Volendamse avond stond jl. vrijdag op het programma in de
Praam. Het danscafé in de Zijdstraat was afgeladen vol. Er werd volop gedanst
op de muziek van dj Marco, één van de huisdj’s van café Bolle Jan in Amsterdam. Hoogtepunt was het optreden van de Volendamse zanger Jeff. Lekker meezingen met Hollandse hits, maar ook met nummers van onder andere
Robbie Williams. “Het was een super optreden”, aldus de bezoekers naar afloop. “Jef en Marco zijn nog een keer welkom in Aalsmeer.”

Koekaarten bij
VV Aalsmeer
Aalsmeer - Het bestuur van Voetbalvereniging Aalsmeer nodigt alle
klaverjassers van Aalsmeer en omstreken uit om deel te nemen aan

het traditionele klaverjastoernooi,
koekaarten. Op vrijdag 14 maart
vanaf 20.00 uur worden kaarten geschud in de VVA-kantine aan de
Dreef.
Vanzelfsprekend zijn er mooie prijzen te winnen. Inschrijven kan, bij
voorkeur via email: info@vvaalsmeer.
nl of per telefoon: 06-22486493.
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officiële mededelingen
DefinitieVe Beschikkingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 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.

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Kudelstaartseweg 277, 1 berk.
Datum verzending vergunning: 25 februari 2008.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen een besluit is genomen. Voor meer informatie kunt u tijdens de
openingstijden contact opnemen met de medewerkers van de afdeling
Vergunningen, Handhaving en Subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
· Anne Frankstraat 36, het vergroten van een woning;
· Hortensialaan 78, het plaatsen van een dakkapel;
· Koningsstraat 86, het plaatsen van een dakkapel;
· Oosteinderweg 46, het plaatsen van een berging;
· Oosteinderweg 96, het vernieuwen van een woning;
· Rietlanden Kudelstaart; revisie van 8 woningen, blokken 20 en
21;
· Zuiderpark 30, het vergroten van een woning.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3
• Het bestemmingsplan ‘N 201 zone’, voor het vergroten van de
woning, Aalsmeerderweg 62;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Proosdij F 1986’, voor het vergroten van de woning aan de zijkant, Anne Frankstraat 36;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Zuid 1992’, voor het vergroten
van de woning, Zuiderpark 30.
Lid 2
• Het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1962, voor
het vergroten van een gebouw op het perceel Bilderdammerweg
naast 120 (Wim Kandreef 1);
• Het bestemmingsplan ’Nieuw Oosteinde’, voor het bouwen van
twee woningen, Oranjestraat 23 en 29.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden
contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Vergunningen,
Handhaving en Subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 1
• Machineweg 205, het bouwen van een woning;
• Uiterweg 310, het bouwen van een woning.
Dit besluiten wordt verzonden op 4 maart 2008
ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 9
t/m 28 feb.
t/m 28 feb.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Kudelstaartseweg 50-52, het plaatsen van een opbouw op de
garages;
• Ringvaartzijde 52, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 154, het vernieuwen van een loopbrug;
Verleende bouwvergunning 1e fase
• Machineweg 205, het bouwen van een woning.
• Uiterweg 310, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 4 maart 2008.

t/m 6 maart

t/m 13 maart

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

wet op De ruimtelijke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van a.s. vrijdag gedurende zes weken ter inzage
bij afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies, balie 6. Een ieder
kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Verordening Schadevergoeding 2008 van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
Kapvergunningen: Zwarteweg 98, 1 eik; Beethovenlaan, parkeerplaats, 1 populier; Marktstraat
21,
1 den, 2 berken;
Kapvergunningen: Stommeerweg 38, 2 berken, 2 elzen; Van Cleeffkade 7a, 4 Italiaanse populieren; P.F.
von Sieboldlaan 34, 1 blauwspar; Uiterweg 192, 1
kastanje;
Kapvergunningen: Machineweg 139, 3 ceders, 7 berken, 5 lijsterbessen: Perceel Dijksloot H589 , 1 populier; Perceel Dijksloot H548, 13 elzen, 4 beuken;
Meervalstraat 1, 1 moerascypres; Stommeerweg 129,
10 larixen;
Wet bodembescherming: beschikking Aalsmeerderweg 146;
Uitwegvergunning: Haydnstraat 4;
Vastgestelde Evenementenkalender 2008;
Kapvergunningen: De Muzen 14, 1 eik; De Muzen 16,
1 eik; De Muzen 30, 1 meidoorn; Marsstraat t.o. nr.
6 1 es; Locatellihof 26, 2 meidoorns; Saturnusstraat
t.o. nr. 2, 1 kronkelwilg; Saturnusstraat t.o. nr. 20, 1
prunus; Legmeerdijk 331, 1 populier; Haydnstraat 52,
2 prunussen; Uranusstraat 1, 1 prunus; Sweelinckstraat achter 1-17, 2 essen en 1 esdoorns; Sweelinckstraat bij pompgemaal,3 abelen; Begoniastraat
5, 1 berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; Geraniumstraat naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjerhof speelplaats, 4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 robinia; Zwarteweg 75, 1 es; Seringenpark, 1 treurwilg; Uiterweg 401, 1 treurwilg; Hendrikstraat 40, 1
els; Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; Oosteinderweg 288,1 els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oos-

t/m 21 maart
t/m 27 maart
t/m 27 maart
t/m 27 maart
t/m 3 april
t/m 3 april
t/m 10 april

teinderweg 318, 1 els; Oosteinderweg 319, 2 acers;
Oosteinderweg 320, 1 es; Oosteinderweg 322, 2 essen; Oosteinderweg 326,1 es; Oosteinderweg 330,1
es en 1 acer; Oosteinderweg 332, 1 acer; Oosteinderweg 350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinderweg 380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oosteinderweg 523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen;
Jac. P. Takkade 4-5a, 1 wilg; Kerkweg 12, 1 kastanje; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 59, 1 kastanje;.
Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Ravenstein,
1 populier; Starteiland, 2 wilgen en 1 els; Mijnsherenweg 104, 1 els; Cornelis Claasz Baas hof, 2 elzen;
.Hoofdweg nabij stoplichten, Kudelstaart, 1 kastanje;
Copernicusstraat 36, 6 kastanjes, Ampèrestraat t.o.
nr 26, 3 kastanjes, Schweitzerstraat 107, 2 wilgen;
Ontwerpherziening planologische reservering banenstelstel Schiphol;
Kennisgeving ontheffing ingevolge artikel 4.1.5. lid 3
van de APV;
Kapvergunning: Linnaeuslaan 86, 1 es;
Uitwegvergunning: Waterhoenstraat 46;
Kapvergunning: Einsteinstraat 51, 16 leylandii;
Uitwegvergunningen: Ranzijn, Aalsmeerderweg 436;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 277, 1 berk.

ter inZage Bij De afDeling puBlieksZaken, 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.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 april 2008
• Kudelstaartseweg t.h.v. 239, de Mijnsherenweg hoek Legmeerdijk en de Bilderdammerweg t.h.v. 123, plaatsen van een aankondigingsbord voor evenementen.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer en uitVoering
proVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Eredivisie handbal
Bridgedrive in Dorpshuis
Verdiende overwinning voor
dames FIQAS Aalsmeer

Kudelstaart – Ter gelegenheid van
het veertig jarig bestaan van het
Dorpshuis Kudelstaart organiseren
de dames Nel Alders en Herma Raggers een bridgedrive op zaterdag 5
april. De twee bridgeliefhebbers hopen vele inschrijvingen te mogen
ontvangen. Deelname staat open
voor ieder niveau, ook huiskamerbridgers en beginners zijn welkom.
De bridgedrive in het Dorpshuis begint om 10.00 uur, zaal open vanaf
9.30 uur, en wordt tussen de middag stop gezet voor een smakelijk
stamppottenbuffet. En een literair

uitstapje wordt gemaakt met Mieke
van Oostveen-Verstraete. De kosten
voor de bridgedrive bedragen 30
euro per paar inclusief lunch en een
kop koffie of thee bij binnenkomst.
Aanmelden kan door genoemd bedrag over te maken op bankrekeningnummer 42.81.67.047 ten name
van H. Raggers te Kudelstaart onder
vermelding van bridgedrive 5 april.
Voor informatie is Nel Alders bereikbaar op 0297-327644 en Herma
Raggers op 0297-360911. Een email
sturen kan via josalders|6@hotmail.
com.

Handbalcompetitie

Bekeravontuur FIQAS
Aalsmeer 3 ten einde
Aalsmeer - In de achtste finale van
het NHV bekertoernooi hebben de
mannen van FIQAS Aalsmeer 3 hun
kunststukje van de Regiofinale (toen
van FIQAS Aalsmeer 2 werd gewonnen) niet kunnen herhalen. Eredivisionist v.d.Voort/Quintus was uiteindelijk toch een maatje te groot. De
Aalsmeerders begonnen niet best
aan het bekerduel, want binnen een
paar minuten was al een 5-1 achterstand opgelopen.
Dat lag vooral aan het missen van
de eigen kansen en het niet sterk
genoeg verdedigen van de schutters van Quintus. In het tweede deel
van de eerste helft ging dat een stuk
beter. René Pie scoorde aan de lopende band en keeper Rolf Maarse stopte de ene na de andere vrije
kans van Quintus.
Zo sloop FIQAS Aalsmeer 3 dich-

terbij en kon via 8-11 een 11-12
ruststand bereiken. Meteen na rust
werd de aansluitingstreffer gemaakt
door Rogier Geleijn en het publiek
in de Bloemhof ging er eens goed
voor zitten: hing er opnieuw een bekerstunt in de lucht?
In de fase die volgde verzuimden de
Aalsmeerders echter om hun eigen
kansen, die er volop waren, te verzilveren en misten ook de nodige strafworpen. V.d.Voort/Quintus ging wel
gewoon door met scoren en kon zo
eenvoudig uitlopen naar een ruime
17-12. Die marge zou de rest van de
tweede helft gehandhaafd blijven,
want hoewel Quintus op plaats 12
staat in de eredivisie gaf hun betere
conditie en doeltreffendheid uiteindelijk de doorslag. FIQAS Aalsmeer
3 bleef steken op 19-27 en is uitgebekerd.

Gekruide rock-a-billy bij
Bikes ‘n Blues zaterdag
Amstelveen - Gekruide rock-a-billy, powerjump, blues and more met
een vuil scherp randje! Dit zijn de ingrediënten voor de muziek op zaterdag 1 maart bij Bikes ’n Blues. Na
een werkelijk weergaloos optreden
van Bugaboo Tang precies een jaar
geleden, zijn ze op veler verzoek terug op het Bikes ‘n Bluespodium
in Het Galjoen te Amstelveen. De
bandleden van Bugaboo Tang hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de Rhythm & Blues scene.
Zowel nationaal als internationaal
schitterden ze op vele grote blues
podia’ s en festivals, en verzorgden
voorprogramma’s voor onder andere B.B.King, Luther Allison, en The

Paladins. Bugaboo Tang bruist van
eigenzinnigheid, maar wil vooral wat
het publiek ook wil: knallen! Strakke drums en bas, duellerende gitaren en een waanzinnige stem met
soul. Dit is het recept voor een onvergetelijke performance. Gegarandeerd een ludiek, energiek en knetterend spektakel om naar te kijken!
Wie de band vorig jaar aan het werk
gezien heeft, weet wat hiermee bedoeld wordt. Bugaboo Tang is een
goed geoliede, niet te stoppen Blues
en Rock and Roll-machine die met
donderend geraas over het podium
dendert. Zaterdag dus bij Bikes ’n
Blues in Het Galjoen, te Amstelveen.
Voor alle info: www.bikesnblues.nl.

Aalsmeer - De opluchting was na
afloop van de gezichten van de dames van FIQAS Aalsmeer (en hun
coach) af te lezen: eindelijk was de
stijgende lijn die het spel van de
ploeg de afgelopen weken vertoonde beloond met waar het nu écht
om gaat: punten. Maar misschien
nóg belangrijker dat de eerste twee
punten in de nacompetitie was
voor de Aalsmeerse dames het gevoel dat na de wedstrijd overheerste: vertrouwen in eigen kunnen én
een goede afloop. Vooraf wist FIQAS Aalsmeer natuurlijk wat er te
doen stond: om niet te degraderen
uit de eredivisie moet de ploeg in
degradatiepoule minimaal als derde
(maar liever nog bij de eerste twee)
eindigen.
Om dat te bereiken is het belangrijk om vooral de thuiswedstrijden
te winnen. Tegenstander in de eerste thuiswedstrijd was Grando keukens/Dalfsen, een ploeg waar eerder
dit seizoen uit van was gewonnen,
maar thuis verloren. Met de routiniers Eva Overbeek, Saskia Elenbaas en Jessica Wuthrich terug bij
de ploeg moest het gebeuren. Het
werd een spannende en soms wat
rommelige wedstrijd met fouten aan
beide kanten en weinig doelpunten:
na een kwartier spelen stond er pas
een 4-4 stand op het bord. Daarna
lukte het FIQAS Aalsmeer om een
klein gaatje te slaan: 6-4 na mooie
doelpunt van Sarah Bartling en Nicole van Schie vanaf de cirkel. Maar
Dalfsen gaf niet op en kwam terug: 7-7. Bianca Schijf verrichtte een
paar schitterende reddingen en vlak
voor rust zorgde Sonja van Wechem
– door twee keer op rij sterk door

te gaan – voor opnieuw een voorsprong: 9-7 (tevens ruststand). Na
de pauze wist Dalfsen in eerste instantie nog even de aansluiting te
houden: 10-10, maar daarna ontpopten Samentha de Soet en Sarah
Bartling – zoals zovaak de laatste
weken – zich opnieuw als de twee
aanjagers van de ploeg: samen
zorgden zij binnen een paar minuten
voor de 14-10 voorsprong. De wedstrijd was echter nog lang niet gespeeld, want vooral de lange Marlie Mentink van Dalfsen wist keer op
keer van afstand raak te schieten:
17-15 met nog tien minuten te spelen. Sarak Bartling zorgde weer voor
wat lucht door twee keer sterk door
te gaan, maar ook Mentink kwam
weer vrij: 19-17. Balverlies van FIQAS Aalsmeer leverde Dalfsen zelfs
de bijna-aansluiting op: 19-18. De
laatste vijf minuten waren erg spannend, maar de Aalsmeerse dames
behielden dit keer de concentratie.
De dekking hield stand, Sonja van
Wechem benutte koelbloedig twee
strafworpen in de slotfase en Priscilla Bergman zorgde uiteindelijk voor
de 22-18. De eerste, zo belangrijke
punten waren binnen en brachten
FIQAS Aalsmeer op plaats drie in
de poule. Komend weekend wacht
de lastige uitwedstrijd bij Wings in
Den Haag (dat zaterdag uit bij BFC
verloor) en in het weekend van 8 en
9 maart krijgen de dames Open Line/BFC op bezoek in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg.
Doelpunten: Samentha de Soet, Sarah Bartling en Sonja van Wechem
5, Dinja Witbraad en Nicole van
Schie 2, Anieke Aarts, Priscilla Bergman en Eva Overbeek 1.
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Aalsmeer Helpt’ officieel van start

Vrijdag weer klaverjassen en jokeren

Openlucht après skiparty
8 maart in Ophelialaan

Eindstand om van te dromen
na kaartavond BV Hornmeer
Aalsmeer - Wat een spanning ongelofelijk, het is niet in woorden
uit te drukken. De zaal van buurthuis Hornmeer was jl. vrijdag weer
goed vol voor de wekelijkse, steeds
populairder wordende speelavond.
De grote winnaar was, net als vorige week, toch wel de gezelligheid. Voordat iedereen weer naar
huis ging, was het alweer zaterdag! De nummers één en twee verschillen maar 3 punten van elkaar,
een eindstand om van te dromen,
ook de nummers drie en vier hielden de spanning erin, 2 punten verschil. De dames hebben weer hun
best gedaan, van de eerste vier waren er toch drie dames! Maar nummer één was een heer, namelijk Ben
Bon die 5194 punten had behaald.

Op nummer twee Magda van Schip
met 5191 punten, op drie Rietje Kooy met 5112 punten, op vier
Nel Ton met 5110 punten en op vijf
Leio Straathof met 5093 punten. De
poedelprijs was voor oldtimer Paul
Schouten met 3564 punten. Bij het
jokeren behaalde Rina Tas de hoogste eer met 293 punten, gevolgd
door Trudy Knol en Nel Schouten.
De ‘poedel’ was voor Corrie Zaal.
Morgen, vrijdag 29 februari, is de
volgende kaartavond bij buurtvereniging Hornmeer. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten geschud in het
buurthuis aan de Roerdomplaan. De
zaal gaat op om 19.30 uur. Liefhebbers van klaverjassen en jokeren
zijn welkom.

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

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

Classics van Wild in Bon Ami
Aalsmeer - Er was veel te doen op
muziekgebied afgelopen zondag.
In The Beach en in diverse horecagelegenheden in het dorp traden
bands op. Toch koos een flink aantal
mensen ervoor om ‘los’ te gaan op
Wild in Bon Ami. De band speelde
dar vanaf een uur of vijf tot rond de
klok van negen.
Frank de Kruijf op drums, gitaristen
Pieter Hoogeveen, Kees-Jan Voortman en John v/d Polder en zanger
Robbie Ojevaar gaven een lekkere
show weg. Van vrij recent tot lekker
oud: Robbie Williams, Rod Steward
en Nederlandstalig van o.a. De Dijk
werden moeiteloos meegezongen
door het publiek. Leuk was zondermeer het intermezzo van Tom Meijer die het podium opklom om een
nummer van The Rolling Stones te
zingen. Tom, die de organisatie op
zich neemt van de muziek zondagavonden in Bon Ami, kan terugkijken op weer een geslaagde avond.

De discotheek aan de Dreef krijgt
vrijdag en zaterdag genoeg jeugd
over de vloer maar wilde dertigplussers ook een leuke uitgaansavond
bieden. Daarvoor is Tom ‘in de arm
genomen’ die met zijn contacten in
de plaatselijke muziekscene optredens regelt. Net voor Kerst vorig jaar
betrad bijvoorbeeld de ‘Als je maar
van de Straatband’ het Bon Ami
podium. Dat succes smaakte naar
meer. Afgelopen weekend was het
de beurt aan Wild en de volgende
die het podium betreedt is de Klugt.
Met andere bands wordt nog onderhandeld maar zeker is dat Tom Meijer met zijn Lee Roud project (Lou
Reed nummers) ook van de partij is.
De optredens worden erg gewaardeerd door iedereen die op zondag
gewoon even lekker relaxed naar
een band wil kijken. Geen ‘nachtwerk’ maar gezellig uitgaan in de
vroege avond. Op zo’n manier kun
je de werkweek wel aan!

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer

Cabaretier Ted Griffioen
met ‘Blues’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart is
in cultureel café Bacchus the blues
te beluisteren in de vorm van cabaret. Ted Griffioen is een natuurtalent. Zijn geboorte op 1 april maakte
hem in één klap de jongste cabaretier van Nederland. Met een moeder
die een tien voor zingen had en een
vader die dat moest aanhoren, was
de liefde voor muziek geboren. Niet
voor niets heeft Ted’s eerste programma als titel ‘The blues’ gekregen. Zijn omgeving biedt inspiratie
genoeg om de blues van te krijgen.
Zijn vriendin is daarbij het stralend
middelpunt. “Ze is de vrouw van
mijn dromen, maar dankzij haar lig
ik nachtenlang wakker.” Door zijn
vriendin wist Ted welk soort muziek
hij wilde gaan maken: The blues.
Ted is in zijn voorstelling niet altijd
even aardig voor haar, maar stiekem
is hij dol op haar. Want je kunt toch
pas echt gelukkig zijn als je weet
wat ongeluk is? Op 19-jarige leeftijd
won Ted Griffioen de publieksprijs
Cameretten 2004. Hij is op het podium volledig in zijn element. De een-

voud van zijn stand-upachtige verhalen en taalvaardige liedjes, omlijst
met een prachtige zangstem, imponeren. Met verrassende wendingen
blijft hij zijn publiek altijd twee stappen voor. Een talent voor de toekomst! Kom dus op 8 maart naar
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. De voorstelling begint om
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur.
De entree bedraagt 9 euro. Kaarten
in de voorverkoop bij Ans de Kruijf
via tel. 0297-342657, te bereiken na
18.00 uur.

Aalsmeer - Op zaterdagmiddag
8 maart geeft de Historische Tuin
Aalsmeer een snoeicursus. Diverse deskundigen demonstreren het
snoeien van rozen, fruitbomen, leibomen en heesters. Ook de hortensia blijkt ieder jaar weer een probleem voor veel tuinliefhebbers te
zijn. Tuinchef Cees van Dam zal in
een kort tijdbestek de basisregels
van het snoeien duidelijk proberen
te maken. Tip: maak eventueel een

tekening van uw probleemstruik,
dan kunnen de deskundigen U misschien van advies dienen. Kortom,
een leerzame middag die aanvangt
om 13.30 uur en duurt tot rond 16.00
uur. De kosten bedragen 6.50 euro per persoon inclusief koffie en
handleiding. Graag van tevoren aanmelden, telefonisch via0297-322562
of per e-mail: htaalsmeer@planet.
nl. De Historische Tuin is te bereiken
via de brug bij het Praamplein.

Nog enkele plaatsen vrij

Cursus Vilten bij Werkschuit
Aalsmeer - Op donderdag 13 maart
start De Werkschuit weer een nieuwe cursus vilten. Vilten is een oeroude techniek om van niet gesponnen wol (vilt) te maken. Om vilt te
maken heb je drie dingen nodig:
wol, water en zeep. Bij het vilten leg
je de plukjes wol op een speciale
manier in verschillende lagen neer,
daarna wrijf je de wol met water en
zeep, hierdoor grijpen de vezels in
elkaar en ontstaat vilt. Vilt kent vele toepassingen, van hoeden, kleding tot sieraden en sculpturen. In
deze korte cursus laat de docente
de deelnemers kennismaken met
deze fascinerende techniek. Eerst
worden er proeflappen gemaakt, al

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

dan niet met toevoeging van andere materialen, zoals zijde, jute of organza. Het wordt een ware ontdekkingstocht, naar de mogelijkheden
om vilt te creëren. Docente Marnell
van Zoelen is zelf een fervent viltster
en gebruikt het materiaal om sieraden te maken en beelden mee af te
werken. De cursus bestaat uit zes
lessen van tweeënhalf uur op donderdag van 19.30 tot 22.00 uur, start
13 maart, en de kosten zijn 65 euro voor de cursus en 15 euro voor
aanschaf van materiaal. Voor inlichtingen en inschrijven: Esther Kern,
tel. 0297-531326, Margot Tepas, tel.
0297-341050 of margottepas@printex-int.com.
naar mevrouw J. de Vries en de heren L. de Vries, J. v/d Koppel en H.
PothuizenDe volgende sjoelavond is
donderdag 28 februari vanaf 20.00
uur in het Middelpunt in de Wilhelminastraat in Oost. De deuren gaan
om 19.30 uur open voor een kopje
koffie of thee. Kom ook eens kijken
en sjoel gezellig mee.

Inwoners zelf invullen
Het motto van de stichting is: een nu
nog kleine stichting met een groot
doel. Een laagdrempelige stichting
waarbij particulieren, bedrijfsleven
en instellingen een goed doel kunnen steunen in de naaste leefomgeving. Het geld wordt gebruikt om in
Aalsmeer en omgeving “iets goeds”
mee te doen en het aardige is dat
inwoners zelf dat”goeds” mogen invullen. Zij kunnen dit aan de stichting kenbaar maken via onder andere de website www.aalsmeerhelpt.
nl. “Uw wens, onze zorg” en enkele voorbeelden zijn: een hartenwens
voor een ernstig zieke patiënt, een
leuke dag voor gehandicapten, een
diner of een gezellige avond voor
de jeugd van toen, de ouderen dus,
het in het zonnetje zetten van een
vrijwilliger voor langdurig bewezen diensten of iets leuks voor een
zorginstelling (kinderboerderij of
speeltuin).
Zo gauw bekend werd een stichting
in het leven te roepen is er al enthousiast gereageerd en Chris Bosse en zijn medebestuursleden en
vrijwilligers geloven dan ook helemaal in het welslagen van het project en verwachten dat de officiële
start op zaterdag 8 maart direct al
een groot succes zal worden zodat
een stevige basis gelegd kan worden. Entreekaarten zijn de voorverkoop verkrijgbaar bij Grill-Bar
De Carnivoor en Ridder & Co in de
Ophelialaan en bij Kapper Sander
in Winkelcentrum Kudelstaart en
wees er snel bij want op=op! Voor
algemene informatie kunt u mailen naar: info@AalsmeerHelpt.nl en
voor sponsoring kunt u mailen naar:
meehelpen@AalsmeerHelpt.nl.

‘Cars’ voor kids in Binding

Voorlichtingsavonden in
Bon Ami heel leerzaam

Snoeicursus op de Tuin

De stichting
Initiatiefnemer van de stichting
“Aalsmeer Helpt” is Chris Bosse,
in het dagelijks leven eigenaar van
Grill-Bar De Carnivoor en het bleek
niet zo moeilijk om medestanders te
vinden om deel uit te maken van het
bestuur of medewerking te verlenen
als vrijwilliger. Voorzitter Chris Bosse
weet zich gesteund door Rob Ojevaar (secretaris), Andre Dijt (penningmeester), Petra Loogman (public relations), Ger Wentzel (coördinator vrijwilligers), Remco de Hundt
(internet communicatie) en Cindy
de Bies (fotografie). Ook de stap
naar de notaris en de Kamer van
Koophandel werd gemaakt en ook
is inmiddels een rekeningnummer
geopend zodat er daadwerkelijk
geld kan binnenkomen bij de stichting “Aalsmeer Helpt” op rekeningnummer 483 750 158. Geld inzamelen voor een goed doel gebeurt al
regelmatig en dat is natuurlijk een
goede zaak, maar na het storten
van het geld of het krijgen van een
hand of een bedankje zie op hoor je

niets meer terug, ondanks het gegeven dat er natuurlijk goede dingen
met het geld gedaan worden. Dat
kan ook anders en daarom is besloten de stichting “Aalsmeer Helpt” in
het leven te roepen voor Aalsmeer
en omgeving. Het is een combinatie van “Doe een wens”, de zorginstellingen, activiteiten voor gehandicapten enz. Het voordeel hiervan
is dat de effecten en blije gezichten
direct waarneembaar zijn.

Twee filmvoorstellingen 5 maart

Iedere woensdag en donderdag open voor jeugd

Wel van tevoren aanmelden

Aalsmeer - De officiële start van
de Stichting “Aalsmeer Helpt” vindt
op zaterdag 8 maart tussen 20.00 en
01.00 uur plaats in de Ophelialaan
met een openlucht Après Ski Party.
De entreeprijs tot het spectaculaire
muziekfeest bedraagt vijf euro en de
opbrengst komt geheel ten goede
aan de stichting. De presentatie van
de Après Ski Party is in handen van
DJ Le-on en DJ Sidney en omdat
het een buitenevenement ter hoogte van de “no nonsense” Grill-Bar
De Carnivoor betreft lijkt het zeer
aan te bevelen voor passende warme kleding zorg te dragen waarbij
skikleding natuurlijk voor de juiste
sfeer zorgt en ook niet onbelangrijk
is om te melden, dat de leeftijdgrens
gesteld is op 18+. Dogstar Tattoos
heeft aangekondigd ook aanwezig
te zullen zijn op het speciaal voor
deze avond uitgezette “feestterrein”
met een oppervlakte van duizend
vierkante meter waarvoor overigens
alle vergunningen verleend zijn en
er ook maatregelen zijn getroffen
om ondermeer het openbaar vervoer in goede banen te leiden.

Aalsmeer - Vorige week werd er
in jeugdhonk Bon Ami op woensdag- en donderdagavond voorlichting gegeven omtrent drugs, alcohol en sex. Op een informele manier werden er door professionele
gastsprekers, zoals de Brijder Stichting, uitleg gegeven over drugs en
alcohol en natuurlijk over een veilige manier van vrijen. Diverse soorten drugsmonsters waren aanwezig
en er werd natuurlijk uitgelegd wat
de drugs met je doet en de eventuele schade die de drugs kunnen aanrichten bij overvloedig gebruik ervan. Ook het overmatig gebruik van
alcohol werd besproken en natuur-

lijk de diverse voorbehoedsmiddelen. Het waren leerzame avonden en
zeker voor herhaling vatbaar later in
het jaar. Uiteraard is het ook mogelijk om in het jeugdhonk ‘gewoon’
bij elkaar te komen, te kletsen, te lezen, te darten of te gaan tafelvoetballen. Dus, wil je even iets anders
na een lange dag school of werk,
kom dan met al je vrienden gezellig
naar jeugdhonk Bon Ami. De ruimte aan de Dreef in de Hornmeer is
iedere woensdag- en donderdagavond geopend voor de jeugd van
19.00 tot 23.00 uur. Kijk voor meer
informatie op de websites www.bonami.nl of www.cardanus.nl.

Sportiviteit en gezelligheid

Aalsmeer - Woensdag 5 maart is bij
stichting De Binding de film ‘Cars’
te zien. Een avontuurlijke comedy in
een hoog toerental die je laat zien
dat in het leven niet de finish het
belangrijkste is, maar de weg ernaar toe. De supersnelle nieuweling,
raceauto Lightning McQueen, leeft
zijn leven in de hoogste versnelling.
Maar onderweg naar zijn belangrijkste race ooit stuit hij op een
omleiding. Hij belandt in Radiator
Springs, een vergeten stadje aan de
aloude Route 66. Daar ontmoet hij
Sally, Mater, Doc Hudson, en nog

een heleboel andere eigenwijze figuren die hem helpen te ontdekken
dat de wereld uit meer bestaat dan
roem en prijzen alleen! Er zijn twee
voorstellingen, om 14.00 uur en om
16.00 uur.
De toegang is 2,50 euro. De film is
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
De film is Nederlands gesproken en
duurt ongeveer 90 minuten. Stichting De Binding vind je in de Zijdstraat 53, in het centrum.
Informatie bij Lenneke Heijjer via
lenneke@debinding.nl of 0297326326.

Zaterdag baby- en kinderkleding

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

ter verkoop aanbieden. Beide beurzen worden gehouden in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Kleding inbrengen kan van 10.00 tot
10.30 uur, de verkoop vindt plaats
tussen 10.30 en 12.00 uur.
Voor beide beurzen kan een inschrijfnummer aangevraagd worden
tot en met 26 februari bij Rina Tas,
telefoon 322994 of Thea van Aalst,
telefoon 327541.

Pooltoernooi en zanger
Cock in The Fifties
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart
organiseert Poolcafé The Fifties een
pooltoernooi met aansluitend een
optreden van de zanger Cock Zwanenburg. Tevens is het café de gehele avond rookvrij. Voor het pooltoernooi is er nog plaats voor enkele
deelnemers. Aanmelden kan aan de
bar in The Fifties, het inschrijfgeld
bedraagt 10 euro per deelnemer.
Met de maandelijkse rookvrije
avond loopt The Fifties vooruit op
het rookverbod voor de horeca dat
waarschijnlijk in juli 2008 ingaat.
Een rookvrij café zorgt tevens voor
een sportieve uitstraling van The Fifties. Deze sportieve uitstraling wordt
extra kracht bijgezet door het pooltoernooi dat The Fifties aanstaande
zaterdag voor de eerste keer organiseert. Het toernooi start om 19.00
uur en is om 21.00 uur afgelopen.
Voor de finalisten van de avond zijn
er mooie prijzen te winnen.
Hollandse meezingers
Nadat bezoekers zich sportief hebben laten gelden is het tijd voor een
muziekoptreden. De zanger Cock
Zwanenburg komt zijn veelzijdige
Nederlandse repertoire ten gehore
brengen. Deze IJmuidense zanger

treedt in de regio vaak op tijdens
feesten en partijen en brengt zaterdag voor het eerst een bezoek aan
The Fifties. Met zijn gezellige Hollandse meezingers moet het wel een
geslaagde avond worden!
Genoeg reden dus om aanstaande zaterdag uw avondje uit door te
brengen in Poolcafé The Fifties. aan
de Marktstraat 22, tel. 0297-343946.

Volgende week kermis!
Aalsmeer - Er komt weer kermis in
Aalsmeer. Her en der zijn de aankondigingsborden al opgehangen.
Van dinsdag 4 tot en met zondag 9
maart kan jong en oud zich komen
vermaken in en met de diverse attracties. Voor de kleintjes is er een
racebaan, touwtje trekken en onder
andere ballen gooien. Verder kan
er plaats genomen worden in de
botautootjes, een gokje gewaagd
worden bij de automaten en voor

de durfals zijn er een groot aantal
‘snelle en hoge’ attracties. Natuurlijk zullen de eettentjes niet ontbreken. Veel plezier op de kermis.
Woensdag en zondag is het eurodag en zaterdagavond is het feest
met vuurwerk.
De kermis komt te staan op haar
vertrouwde plek. Op het parkeerterrein bij de sportvereniging en het
zwembad aan de Dreef, in de Hornmeer.
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Accordeon ensemble Mozaïek
bij jubileumconcert Con Amore
Aalsmeer -2008 Is hét jubileumjaar
van Aalsmeers mannenkoor Con
Amore en dit feest wordt met allerlei activiteiten bijzonder gemaakt.
Op zondag 17 februari gaf het koor
met accordeonensemble Mozaïek,
het Aalsmeers Saxofoonkwartet en
andere instrumentalisten een tryout in de Jacobuskerk in Oude Wetering. Op zondag 24 februari konden de kerkgangers in de gereformeerde kerk aan de Ophelialaan
horen welke mooie geestelijke liederen Con Amore op het repertoire
heeft en tot slot staat een jubileumconcert op het programma op zaterdag 8 maart in De Bloemhof aan de
Hornweg. De voorbereidingen zijn
in volle gang. Op aanvragen om financiële steun bij subsidiegevers is
gelukkig gunstig gereageerd.
Zo kan dit concert niet alleen muzikaal, maar ook qua aankleding
groots worden. Een van de medewerkenden aan het jubileumconcert is accordeon ensemble Mozaïek uit Zaandam. Al vele malen zijn
ze naar Aalsmeer gekomen om tot
een perfecte samenwerking te komen. Het Aalsmeers Saxofoonkwartet, bijna oude bekenden van Con
Amore, verleent eveneens medewerking aan het concert. Ook acte

de présence geeft de sopraan Carine van den Brule. Ze heeft al meerdere keren als solist voor het koor
gestaan, deze maal kan ze haar grote liefde voor de musical laten horen
in het nummer Don’t cry for me Argentina. Andere solisten tijdens het
jubileumconcert zijn Moniek Eigenhuis-Zandvliet op dwarsfluit, Ingrid
de Rooy op klarinet, Elles de Koning op hobo, Nico van der Meulen en Miranda Jansen op trompet,
Rob Goudkuil op piano en Theo van
der Hoorn op accordeon. Theo staat
als dirigent al ruim twintig jaar voor
mannenkoor Con Amore. Veel muziekstukken, die tijdens het jubileumconcert ten gehore gebracht
gaan worden, zijn voorzien van zijn
begeleidingsarrangementen. Con
Amore nodigt u allen uit om naar De
Bloemhof aan de Hornweg te komen
op zaterdag 8 maart. “We zingen
graag voor een volle zaal”, aldus de
heren. Het concert begint om 20.00
uur, zaal open vanaf 19.00 uur, en de
toegang bedraagt 11 euro. Kaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij de Plantage boekhandel in de
Zijdstraat, de Readshop in de Ophelialaan en Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg en, zolang
voorradig, te koop aan de zaal.

Het accordeon ensemble Mozaïek verleent medewerking aan het jubileumconcert van mannenkoor Con Amore op 8 maart.

Verkenningstocht langs de
mooiste tuinen van Italië
Aalsmeer - Elly en Theo van Liempt
uit Ede komen op donderdag 6
maart ook naar de aula van het Wellantcollege en brengen weer hun
opstelling, meerdere projectoren
en geluidsinstallatie mee om een
dia-lezing te verzorgen bij Groei en
Bloei. Deze keer hebben zij een selectie gemaakt uit het vele moois dat
Italië op tuingebied te bieden heeft.
Zij nemen de bezoekers mee naar
de grote klassieke tuinen in de omgeving van Rome, zij bezoeken een
aantal van beroemde Medici-tuinen

in Toscane en trekken rond door het
merengebied met zijn schitterende
tuinen aan het Lago Maggiore en
het Como meer. De Isola Bella, Isola
Madre , evenals de tuinen van Villa
Carlotta, Taranto zullen niet ontbreken. Ook villa del Balbianello en villa San Remigio zullen de kijkers elk
op hun eigen wijze bekoren. De dialezing in het Wellantcollege in de
Linnaeuslaan (ingang bij de zilveren
zuil) begint 6 maart om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom, de
toegang is gratis.

Nog enkele plaatsen vrij

Mozaïekcursus bij De Werkschuit

Schilderij Peter Meijer

Zondag opening nieuwe expositie

Galerie Sous-Terre Aalsmeer
heeft museale uitstraling
Aalsmeer - Op 3 november vorig
jaar opende galerie en beeldentuin
Sous-Terre haar nieuwe vestiging in
Aalsmeer. De vele bezoekers die de
galerie tot nu toe bezochten zijn verrast over de prachtige locatie waar
de galerie gevestigd is. In de voormalige waterkelders van de historische watertoren van Aalsmeer,
pal aan de mooie Westeinderplassen heerst een bijzondere sfeer. De
enorme expositieruimte van 1000
vierkante meter, gecombineerd met
een breed kunstaanbod van nationale en internationale kunstenaars
uit het hogere marktsegment, deed
menig bezoeker opmerken: “Het lijkt
wel een museum”. Voeg daarbij de
pas aangelegde beeldentuin van
1500 vierkante meter en bezoekers
kunnen gerust een uur of meer uittrekken om alle getoonde kunst te
bewonderen. Om tussendoor even
uit te rusten of om de documentatie over de diverse kunstenaars te
lezen, kan men in een speciaal ingerichte leeshoek een kop koffie of
thee drinken.
Feestelijke opening
De nieuwe expositie start op 1
maart en loopt tot en met 6 april. Op
zondag 2 maart is er een feestelijke
opening. Onder het genot van een
hapje, een drankje en live muziek
kan kennis gemaakt worden met de
deelnemende kunstenaars. Iedereen is van harte welkom.
Toos Manders (1939) maakt expressieve abstracte bronzen sculpturen. Ze zijn dynamisch en krachtig,
toch lijken zij de wet van de zwaartekracht te ontkennen. De bronzen
hebben een picturaal karakter, met
variaties in de huid waardoor ze met
veranderende lichtinval een voordurend ander aanzien krijgen.
Peter Meijer (1953) is een expressionist pur sang. Met een krachtige manier van schilderen, een gedegen vakmanschap en een grote materiaalbeheersing gebruikt hij
een abstracte beeldentaal die zo
vanzelfsprekend is, dat hij door de
toeschouwer als een werkelijkheid
wordt ervaren. Kleurvlakken die associaties oproepen laten vele ‘werelden’ zien, op een verrassend direct geschilderde manier.
Bianca Schepers (1967) gebruikt
landschappen als uitgangspunt. Het
wad bij eb, het verblindende licht op
het water. De kleur is onderdrukt en
licht en ruimte zijn onmisbaar. Een
kiekje met alle waarheden van dat
moment, deze mogelijke vervreemding gebruikt zij in haar werk. Het

levert verrassend verstilde schilderijen en fotoprints op. Galerie SousTerre is bijzonder verheugd het werk
van Bianca voor het eerst in haar
galerie te representeren.
Eigen kunstkoopregeling
Naast de expositie van bovenstaande kunstenaars heeft Sous-Terre een
grote vaste collectie van werk van
door haar vertegenwoordigde kunstenaars. Door de breedte van de
collectie kan Sous-Terre particulieren, gespecialiseerde verzamelaars
en bedrijven betaalbaar van dienst
zijn. De galerie biedt een aantrekkelijke betalingsregeling. Voor bedrijven is er een (huur)koop- en/of
leaseregeling. Een origineel cadeau
is de Sous-Terre kunstcheque. De
grootte en de locatie van de galerie
met haar ruime eigen parkeerplaats,
maakt haar uitermate geschikt voor
onder meer vergaderingen, workshops, productpresentaties, recepties en diners.
Kijk voor informatie op de website.
Galerie en beeldentuin Sous-Terre
is gelegen aan de Kudelstaartseweg 1 en is iedere zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur,
maandag tot en met vrijdag op afspraak via 0297-364400/ info@galerie-sous-terre.nl.
Voor meer informatie: www.galeriesous-terre.nl.

Bronzen sculptuur Toos Manders

Expositie 15 jaar Thamen
Uithoorn - Om het 15-jarig bestaan
te vieren exposeren de leden van
het Thamen Collectief tot en met 9
maart in de Thamerkerk aan de Amsteldijk 1. Op deze tentoonstelling
kunnen naast schilderijen ook diverse beelden en keramiek bewonderd worden. Het Thamen Collectief
bestaat uit 22 leden die iedere week
één middag bij elkaar komen om te
schilderen. Tijdens deze middagen
maakt iedereen een rondje en wordt
er over en weer over het werk gesproken. Opbouwende kritiek is een
must. Ter afwisseling wordt op bepaalde middagen per jaar model- of
portrettekenen georganiseerd. Ook
een middag met kunstuitleg ondersteund door dia’s is een jaarlijks terugkomend onderwerp. In de zomermaanden wordt er buiten geschilderd en worden excursies naar
musea georganiseerd. De leden maken gebruik van verschillende technieken, zoals onder andere gouache, pastel, acryl- en olieverf. Er

wordt zowel figuratief als abstract
geschilderd. De openingstijden van
de expositie zijn van woensdag tot
en met zondag tussen 12.00 en
17.00 uur, de toegang is gratis.

Cursus Creatief
voor senioren

Aalsmeer - Vanaf eind februari organiseert de SWOA weer een cursus Creatief van tien lessen voor senioren onder de professionele begeleiding van Ageeth Nieuwendijk.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! De cursus wordt gegeven op
maandag vanaf 13.30 uur, eerste
les op 25 februari, duurt twee uur,
is eens in de veertien dagen en kost
55 euro.Aanmelden bij SWOA, wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat, telefoon 0297-323138, bereikbaaar in de ochtenduren.

maandag 3 maart als de kavels voor
de schriftelijke veiling bekijken worden. De schriftelijke veiling is ook in
te zien tijdens de ruilbeurs van zaterdag 15 maart en de verenigingsavond van maandag 7 april. De zaal
is maandagavond al om 19.00 uur
open en de veilingkavels zijn dan direct te bezichtigen. Wilt u weten wat
er allemaal geveild wordt? Kom kijken.
Nieuwsgierig, maar geen lid van de
vereniging, meldt u dan aan als aspirant lid bij een van de bestuursleden.

mozaïek. Beide cursussen zijn voor
beginners en gevorderden en worden tegelijkertijd gegeven. Het is
niet nodig om van te voren een keuze te maken. De kosten voor 6 lessen zijn 120 euro inclusief materiaal. De lessen worden gegeven op
maandagavond van 19.30 tot 22.00
uur bij De Werkschuit in de Baccarastraat. Opgeven kan per e-mail:
info@diggelsenzo.nl. Voor meer informatie kan gebeld worden naar
0297-343650.
Naast deze mozaïekcursus verzorgt
Diggels Enzo ook gezellige bloemworkshops, kinderpartijtjes, vrijgezellenworkshops, bedrijfsuitjes, en
zo, op elke gewenste locatie. Kijk
voor meer informatie en foto’s op
www.diggelsenzo.nl.

Concert Young Continentals
deze zaterdag in De Spil
Kudelstaart - Na weken van voorbereiding wordt aanstaande zaterdag het concert met de Young
Continentals gehouden! Een spetterend concert door twintig jongeren tussen de 13 en 16 jaar die het
evangelie willen uitdragen. Een prima gelegenheid om vrienden, buren en familie mee naar toe te nemen! De Young Continentals trekken met eigentijdse muziek, zang en
dans door heel Europa om spetterende concerten te geven. Met een
bruisende show, een heldere boodschap en aanstekelijke passie brengen zij het verrassende programma
“Serious!” Met dit programma 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! Een optreden van
de Young Continentals is niet alleen
bestemd voor tieners, maar voor iedereen die van muziek, dans en
jeugdig enthousiasme houdt.
Het concert wordt zaterdag gegeven
in De Spil aan de Bilderdammerweg
en begint om 19.30 uur. De zaal gaat

open om 19.00 uur. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Echter wie
verzekerd wil zijn van een plekje,
wordt aangeraden kaarten te reserveren of aan te schaffen via de verschillende voorverkoop-adressen.
Reserveren kan door te mailen naar
irenevlieg@hotmail.com of te bellen
naar 0297-340667. Kaarten zijn ook
te koop bij Plantage boekhandel in
de Zijdstraat, de Read Shop in de
Ophelialaan en bij Gall & Gall in het
winkelcentrum van Kudelstaart. De
toegangsprijs is 7,50 euro voor volwassenen, jongeren tot en met 14
jaar betalen 3,50 euro entree.
Tijdens het concert wordt een korte
pauze gehouden; er is dan de mogelijkheid koffie, thee of fris te kopen. Ook na afloop is er nog gelegenheid om wat na te praten en iets
te drinken. Ook zijn er verkooppunten van Continental Sound en World
Vision.
Naast de parkeerplaatsen bij De Spil
wordt er ook verwezen naar de parkeerruimte bij de sportvelden. Vanaf
deze plek zullen twee pendelbusjes
heen en weer rijden voor het concert.

Vrijwilligers gezocht voor het
jongerenproject ‘Show Your Style’
Aalsmeer - Juliette van der Laarse uit Aalsmeer, heeft in september 2007 een prijsvraag gewonnen.
Deze prijsvraag was uitgeschreven
door de gemeente Aalsmeer, waarmee ze 2000 euro beschikbaar heeft
gekregen om haar idee, een activiteit voor en door jongeren, uit te
gaan voeren. Maar dit kan ze natuurlijk niet alleen en daarom zoekt
ze vrijwilligers die haar daarbij willen helpen en hun talenten willen
laten zien voor en achter de schermen. Voor de projectgroep ‘mode’
worden er nog vrijwilligers gezocht.
Juliette zoekt voor deze groep mode-ontwerpers en modellen. Maar
ook mensen die de ontworpen kleding kunnen maken. Dus laat je
creatieve talent zien! Ook zoekt ze

mensen die de visagie en de kapsels zouden willen verzorgen tijdens
de show. Voor de groep ‘muziek en
dans’ is Juliette opzoek naar mensen die tijdens de show hun muzikale talent willen laten zien. Dus kun je
rappen, ben je dj, zit je in een leuke
band, kan je goed zingen of ben je
een danstalent? Alles kan en mag!
Wil jij laten zien wat je kunt? Meld je
dan aan. Ook zijn de jongeren nog
opzoek naar presentatoren en presentatrices die de show aan elkaar
zouden willen praten. Zie jij het zitten om bij dit project te helpen? En
ben je tussen de 14 en de 18 jaar?
Stuur dan een mail naar showyourstyle@live.nl. Aangezien het project
er al snel aankomt, wordt gevraagd
zo snel mogelijk te reageren!

Muziekvereniging Flora
naar kampioenswestrijd

Bijeenkomst en veiling bij
Postzegelvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Februari is dit jaar een
lange maand (één extra dag om te
postzegelen), dus maandagavond
3 maart komen de verzamelaars uit
Aalsmeer en omgeving alweer bij
elkaar in gebouw De Schakel aan
de Cyclamenstraat 70.
Na het bijpraten en de opening door
de vice-voorzitter volgt de traditionele veiling. Misschien is er deze
avond weer een verrassing, en wel
in de vorm van deel 2 van de collectie moderne stempels TNT 2007.
Voorafgaand aan de bijeenkomst
kunnen zowel de veilingkavels van

Aalsmeer - Op maandag 10 maart
start er weer een mozaïekcursus bij
De Werkschuit en er zijn nog enkele
plaatsen vrij. De cursus wordt gegeven door Bettine Clemens en Annemieke Hollander van Diggels Enzo.
Altijd al die tafel willen versieren of
dat wandje in je badkamer of keuken? Leer dan nu alles wat je moet
weten voor al jouw toekomstige mozaïekprojecten en geef je op! Tijdens
de cursus leren de deelnemers dat
mozaïek veel meer is dan een klap
met de hamer op een tegeltje. De
cursisten gaan aan de slag met gespecialiseerd gereedschap en materiaal en leren hoe van ontwerp tot
uitvoering een mozaïekproject aangepakt moet worden. Gekozen kan
worden voor tegelmozaïek of glas-

Raskatten in De Bloemhof
Aalsmeer -Op zondag 2 maart organiseert de Nederlandse vereniging van Kattenvrienden een internationale raskattententoonstelling in sporthal De bloemhof aan
de Hornweg. Honderden raskatten
worden gekeurd op hun uiterlijk en
karakter en kleur door internationale keurmeesters.De beste in het ras
eindigen op het podium en worden
beloond met prijzen. Aan het einde
van de dag wordt de beste raskat

bekend gemaakt.Er zijn ook standhouders aanwezig. En er is de mogelijkheid om veel informatie te verkrijgen over raskatten. Kom kennis
maken met de pers, siamees, de
naaktkat of met de grootste raskat,
de maincoon. De tentoonstelling is
zondag te bezoeken tussen 10.00 en
17.00 uur en de entree bedraagt 4,50
euro voor volwassenen, 2,50 euro
voor kinderen jonger dan 12 jaar en
65+ers.

Aalsmeer - Zaterdag 8 maart
neemt Muziekvereniging Flora, op
uitnodiging van de KNFM, deel aan
de landelijke kampioenswedstrijden
in het theater Musis Sacrum in Arnhem. Deze uitnodiging volgde op de
zeer succesvolle deelname aan het
concours in Zaandam op 11 november van het vorige jaar. Op dit concours behaalde de fanfare, onder
leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek, 86,25 punten en won daarmee
een eerste prijs plus promotie. Omdat Flora met dit puntental ook op
een landelijke tweede plaats eindigde, is zij uitgenodigd voor de kampioenswedstrijd. De laatste tijd is er
heel hard gerepeteerd door de muzikanten om de beste prestatie te leveren in Arnhem. Twee muziekstukken worden op tien onderdelen beoordeeld door drie vakkundige juryleden. Ter voorbereiding wordt een
try-out concert gegeven op zater-

dag 1 maart in gebouw De Schakel
aan de Cyclamenstraat 70. Samen
met fanfare Viribus Unitas uit Wilnis,
want ook zij zijn uitgenodigd in Arnhem. Deze fanfare staat onder leiding van dirigent Ruud Pletting. Beide orkesten zullen zaterdag ten gehore brengen wat zij in Arnhem zullen spelen. Het concert begint om
20.15 uur, de zaal is vanaf 20.00 uur
open, en de toegang is gratis.
Donateursconcert
Donateurs van Muziekvereniging
Flora zijn gewend dat er vroeg in
het voorjaar een concert gegeven
wordt. Omdat de muzikanten op het
ogenblik heel hard aan het werk zijn
voor het kampioenschap, is het donateursconcert verplaatst en wordt
nu gegeven op 17 mei in de burgerzaal van het gemeentehuis. Donateurs ontvangen ruim van te voren
bericht.
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Gemeente Aalsmeer nu
ook krantenuitgever?
Aalsmeer - Eind vorige week is een
nieuwe krant huis-aan-huis verspreid in Aalsmeer en Kudelstaart.
Een krant van de gemeente over de
Aalsmeerse gebiedsvisie ofwel de
toekomst van Aalsmeer. Om de inwoners uitgebreid op de hoogte te
houden van de gewenste invulling
qua woningbouw, groei, economie,
verkeer en vervoer, etc. gaan zelfs
drie kranten uitgegeven worden.
Een hele uitgave en dat voor een
gemeente die (al jaren) flink moet
bezuinigen.
Hier is aan gedacht, de makers hebben adverteerders gevonden. Ruim
twee jaar geleden was er de presentatie van het Bedrijvenboek
Aalsmeer. Toen nog burgemeester
Joost Hoffscholte roemde de uitgebreide, gevarieerde en gespecialiseerde bedrijvigheid in ‘zijn’ gemeente. Aalsmeer is op alle markten
thuis, zo liet een trotse burgervader
weten. Het nieuwe college denkt

hier vast anders over, want de drukkers en de tekstenschrijvers van de
gemeente-krant komen uit Groningen. Heeft Aalsmeer deze capaciteiten allemaal niet? Natuurlijk wel, er
zijn diverse drukkerijen en ook een
groot aantal tekstschrijvers en journalisten die graag deze klus op zich
hadden willen nemen. De gemeente lijkt sowieso weinig vertrouwen
te hebben in het Aalsmeerse ‘kunnen’. Het bureau dat de gebiedsvisie gaat maken komt uit Oenkerk bij
Leeuwarden in Friesland en de projectleider werkt bij een in Zeist gehuisvest bureau. In de krant wordt
overigens wel een Aalsmeers projectbureau middels een advertentie
de mogelijkheid gegeven om een visie over de komende vijftien jaar te
geven wat betreft de sierteeltsector.
Onbegrijpelijk dat een gemeente
werkgelegenheid uit handen geeft
en bureaus uit andere delen van het
land haar toekomst laat bepalen!

ingezonden
Ergernis over hondenpoep bij Poel
Elke dag loop ik vanaf mijn huisadres, langs het Bonte Schort, richting watertoren. Heerlijk langs de
poel en ik verheug me er op om in
het voorjaar lekker op mijn plaid
van het uitzicht te genieten over
die mooie Westeinder. Nu moet ik
er niet aan denken. Het is een en al
hondenstront, er is toch een opruimplicht? Niemand wordt bekeurd, er
is totaal geen toezicht. Nee ik ben
geen hondenhater, want ik loop er
elke dag met onze hond, maar ruim
alles netjes op, zoals het een goede
burger betaamt. Denk aan je medemens! Dan lieve gemeente, dan loop

ik de Zwarteweg op, want daar mag
mijn hondje los lopen. Heerlijk voor
dat beest, even rennen, ook daar
opruimplicht. Maar waar laat ik mijn
zakje als die hondenpoepprullenbak
al een week vol zit? Foei gemeente.
We willen best opruimen, maar leeg
dan wel de bakken. Dus hondenbezitter/ster, gemeente en politie, er is
werk aan de winkel. Laat iedereen
langs de poel kunnen genieten zonder in de stront te hoeven zitten van
andermans hond.
Een hondenbezitster, naam en
adres bekend bij redactie.

Lelijk en mooi in één wijk
Aalsmeer - De Hornmeerwijk kent vele gezichten, zeker op gebied van
‘groen’. Dat blijkt wel uit de gekortwiekte plantsoenen bij de Apollostraat, waar
nauwelijks nog groen te bekennen valt. Een paar straten verderop bloeien narcissen in het gras naast de rotonde voor het politiebureau. Wat een contrast!
Natuurlijk is snoeien nodig en komt de beplanting hier echt wel weer ‘boven’
maar de kaalslag is en blijft niet leuk om naar te kijken. Liever het gele veld
van narcissen, ‘op naar het voorjaar’!

Materieel aan vervanging toe...

Gemeente koopt trekker,
wagens en versnipperaar
Aalsmeer - Het mag dan de tijd van
bezuinigingen zijn voor de gemeente, als het materieel aan vervanging
toe is, moet er nieuw spul komen.
Zo heeft het college vorige week
besloten dat er een nieuwe trekker
moet komen. Het voertuig is nodig
voor het onderhoud op de sportvelden. Ook wordt er een andere houtversnipperaar gekocht, voor het onderhoud van het openbaar groen.

Roemeen botst
met scooter

Aalsmeer - Op vrijdag 22 februari even over vier in de middag heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de kruising Legmeerdijk met de weg
naar Flora-Zuid. Een 52-jarige automobilist uit Roemenië wilde vanaf

Van de hak
op de tak

De stalen vlet die wordt gebruikt
voor het schoonhouden van de
Westeinderplas, wordt opgeknapt
om daarmee de levensduur te verlengen. Tot slot schaft de gemeente
vier bedrijfswagens aan die ingezet
worden bij het toezicht houden op
het gebied van wegen, groen, speelplaatsen en gemeentelijke gebouwen. Al het materieel is afgeschreven en aan vervanging toe.
Flora-Zuid de Legmeerdijk op rijden. De chauffeur reed achter een
vrachtwagen en heeft waarschijnlijk hierdoor een op het fietspad rijdende scooter over het hoofd gezien. De bestuurster, een 17-jarige
vrouw uit Uithoorn, kwam met de
schrik vrij. Ze is door agenten naar
huis gebracht. Haar scooter raakte
beschadigd.

Verjaardagsfeest

Vaker snelheidsmeting op
de Bilderdammerweg
Kudelstaart - Naar aanleiding van
klachten van omwonenden heeft de
politie op dinsdag 19 februari tussen één en twee uur in de middag
snelheidsmetingen verricht op het
stuk van de Bilderdammerweg waar
een maximum snelheid geldt van 30

kilometer per uur. Eén bestuurder
passeerde de controlepost met een
snelheid van 65 kilometer.
33 Keer te hard
Verder reden 33 automobilisten rond
de vijftig kilometer, dus ook te hard,

en hadden 30 andere passanten
wel hun snelheid aangepast. Teveel
hardrijders nog, vindt de politie.
De meting heeft uitgewezen dat er
meer gecontroleerd moet gaan worden. En dit is de arm der wet ook zeker van plan!

Zoektocht om uit impasse te komen geslaagd

Raadsbrede goedkeuring voor
bestemmingsplan Kudelstaart
Aalsmeer - De stemmen staakten
twee weken geleden bij het onderwerp gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kudelstaart 2006 bij negen voor en negen tegen. De bezwaren waren voor de fractie van
PACT Aalsmeer zo principieel van
aard dat er niets anders over bleef
dan tegen het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan te stemmen.
In de tussentijd is er door alle partijen naarstig gezocht naar een uitweg
om uit de impasse te geraken en deze uitweg is gevonden in een motie
en met deze motie spreken de coalitiepartners CDA, VVD en PACT uit,
de uitwerkingsbevoegdheid voor het
gebied Bilderdammerweg pas te gebruiken nadat de gemeenteraad de
uitkomsten heeft van de nieuwe Gebiedsvisie Aalsmeer en het intensieve participatietraject daar omheen.
De uitkomsten vormen bindende kaders voor de uitwerking van
het gebied aan de Bilderdammerweg. Het gaat met name om aspecten als ontsluitingsstructuur en verkeersafwikkeling, woningbehoefte,
woningdifferentiatie, woningdichtheid, kwaliteit van de woonomgeving en bouwtempo. Daarmee zijn
de zwaarwegende bezwaren van de
fractie van PACT Aalsmeer weggenomen en krijgt de Gebiedsvisie en
het participatietraject daaromheen
een volwaardige plaats in de verdere procedure
Groot dilemma
PACT Aalsmeer worstelde met een
groot dilemma. Enerzijds was er de
stellige overtuiging dat er op hoofdlijnen een goed bestemmingsplan
lag. Anderzijds waren er principiële bezwaren ten aanzien van het gebied aan de Bilderdammerweg, UW
1. De bezwaren richtten zich op drie
punten. In de nieuwe Gebiedsvisie Aalsmeer moet een integrale afweging worden gemaakt rond woningbehoefte, aard van te realiseren woningbouw, de kwaliteit van
de woonomgeving, de verhouding
bebouwd en onbebouwd, de verkeersafwikkeling enz. De nieuwe
Gebiedsvisie moet in de ogen van
PACT ook als kader dienen voor de

verdere uitwerking van het gebied
Bilderdammerweg maar bleef volledig buiten de besluitvorming rond
deze bouwlocatie. Daardoor zouden
de inwoners van Kudelstaart buiten de discussie blijven over hoe het
gebied ingericht zou moeten gaan
worden. In de ogen van PACT is dit
in strijd met de afspraken rond de
Gebiedsvisie, namelijk een intensief
participatietraject. PACT vond het
bovendien noodzakelijk dat er eerst
een plan zou komen voor de ontsluitingsstructuur van het nieuwe
woongebied, voordat er verder aan
planontwikkeling gedaan kan worden. De nu al zorgelijke verkeerssituatie op de Bilderdammerweg zou
verder onder druk komen en eerst
problemen laten ontstaan en dan
pas oplossen is in de ogen van PACT
de verkeerde manier.
VVD en AB
De fractie van de VVD merkt op dat
het onderwerp inmiddels een vast
agendapunt is geworden en het
staat er nu voor de vijfde of zesde
keer op. In de vorige vergadering is
het vertrouwen gegeven aan B&W
maar helaas staakten de stemmen.
De VVD heeft de maatschappelijke
verantwoordelijkheid genomen en
moet er niet aan denken dat de procedure nog een keer gevoerd moet
worden. Er is redelijk goed met elkaar opgetrokken totdat er een
kinkje in de kabel kwam. Dat heeft
ertoe geleid dat de fracties gedwongen werden om na te denken en dat
heeft geresulteerd in een motie om
het bestemmingsplan daarmee te
kunnen redden.
De fractie van AB had de wethouder
een memo gestuurd met nog wat
vragen en de uit de beantwoording
heeft de fractie opgemaakt dat de
door de fractie opgegeven werkwijze onderschreven wordt. Omdat de
werkwijze naar de mening van AB
verder gaat dan in de motie wordt
aangegeven wordt deze motie niet
ondersteund. De fractie van AB ziet
in de motie een poging om de coalitie te lijmen. Het is een knieval en
de Aalsmeerse burger wordt buitenspel gezet want de motie gaat er van
uit dat er in ieder geval nieuwbouw

Vragen over Cactuslaan
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
hebben de fracties unaniem ingestemd met het vaststellen van het
bestemmingsplan Kudelstaart. Na
diverse maanden vergaderen, diverse aanpassingen en amendementen is de ‘kogel door de kerk’. Menigeen had een ander stempatroon
verwacht.
De vier fracties stonden iedere
keer lijnrecht tegenover elkaar en
de stemming staakte iedere keer
bij negen voor en negen tegen. Diverse tegenstanders voelen zich in
hun hemd gezet, zo ook de bewoners van de Cactuslaan. Gaan de
fracties echt accoord met het voorstel van burgemeester en wethouders om het groene gebied op twee
plaatsen een andere bestemming

te geven zodat een groot bedrijfsgebouw met een lengte van ongeveer 120 meter en een hoogte van
8,5 meter gerealiseerd mag worden? Het ziet er naar uit… De fractie Aalsmeerse Belangen gaf te kennen er in een volgend beraad op te-

Verkeerde naam
bij foto brand op
dak van school

Aalsmeer - De brand op het dak
van de Brede School in Oost op 15
februari heeft behoorlijk veel fotografen getrokken. De Nieuwe Meerbode kreeg van diverse omstanders

komt terwijl dat in de beantwoording in de memo geen vaststaand
feit is.
CDA
Uitgangspunt van het CDA in de
gehele discussie over het bestemmingsplan Kudelstaart is, de participatie resultaten en de conclusies
van het proces rond de Gebiedsvisie mee te laten wegen in de ontwikkelingen en de besluitvorming
ten aanzien van het uitwerkingsplan
voor het UW 1 gebied, de Bilderdammerweg. Belangrijk in deze was
dan ook in de voorbereiding van de
besluitvorming ten aanzien van het
bestemmingsplan Kudelstaart, dat
de gemeenteraad er via een amendement voor gekozen heeft de uitwerking van de UW 1 bestemming
aan zich te houden. Het CDA vindt
het dan ook belangrijk dat in het
kader van de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan, via de
motie vast te leggen dat het uitwerkingsplan voor de UW 1 bestemming, dat op het moment van de
nieuwe Gebiedsvisie voor Aalsmeer
en Kudelstaart een aantal aspecten voor een goede onderbouwing
van het uitwerkingsplan aan de orde
dienen te komen zoals afwikkeling
verkeer, verhouding bebouwd en
onbebouwd, bouwtempo, doelgroep
etc. Het gewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Kudelstaart
2006 wordt raadsbreed gesteund.
Burgemeester Pieter Litjens zette
een pluim op ieders hoed op de dag
dat hij precies een half jaar na zijn
installatievergadering de vergadering mocht leiden. Er is naar zijn mening op een hele constructieve wijze gemeentepolitiek gevoerd en er
is een ei gelegd. “Het is een struisvogelei uit een krielkip geworden en
een zware bevalling geweest.
De fracties zij over eigen schaduw
heengestapt en zijn in staat geweest het Aalsmeers belang de boventoon te laten voeren. Het stemt
tevreden en gerust voor de volgende bestuursperiode”, aldus de burgemeester. Het volgende beraad en
de raad is op 13 maart.
Door: Jan Peterse.
rug te zullen komen. Er gaan vragen
ingediend worden over deze locatie
en in het ‘vragenhalfuur’ wil de partij antwoorden. De bewoners van de
Cactuslaan laten het er in ieder geval niet bij zitten. Ze gaan door met
bezwaar maken, tot het hoogste orgaan als het moet, en de gemeente
kan een claim verwachten wegens
planschade.
foto’s gemaild. Onder andere van
‘onze’ vaste fotograaf Ronald van
Doorn.
Echter, hij was niet de maker van
de geplaatste foto. De foto met de
vlammen op het dak goed zichtbaar en de dikke zwarte rookpluimen is gemaakt door Yvonne Stokkel. Bedankt Yvonne voor je bijdrage
en onze excuses voor de verkeerde
naamsvermelding.

Aalsmeer - Op de verjaardag van
mijn moeder hees mijn vader, zodra
de zon opging, de rood-wit-blauwe
vlag. Hij hield steevast vol met zijn
gebruik. “Voor vreemde vrouwen vlag
ik niet”, zei hij dan. Op Koninginnedag
vlagde hij Hij hing de driekleur halfstof op Dodenherdenking en hees de
vlag in top op Bevrijdingsdag.
De Aalsmeerse vlag werd op de
bloemencorsodag door hem ten
top gehesen. De rood-groen-zwarte
ging omhoog bij Aalsmeerse gebeurens die hij een vlaggetje waard vond.
Als mijn vader nog leefde zou hij de
Aalsmeerse vlag bijvoorbeeld op de
pramenracedag gehesen hebben.
Op ma’s verjaardag wapperde dus de
driekleur. Achteraf weet ik dat ik als
kind de verjaardag van mijn moeder
heel feestelijk vond. Toen, niet lang
na de oorlog, hadden we het niet
breed. Toch merkte je dat niet. Er
was altijd van alles in huis. Ma maakte veel zelf. Ze bakte taart en cake
en maakte een vruchtenbowl in een
grote glazen bowlschaal, met glazen
opscheplepel en flinke, bijpassende
kopjes.
Het was een feest om te zien. Rijkelijk met vruchten gevuld, een grote
scheut likeur erin en mooi van kleur.
Bij wie zie je dat nog op een verjaardag? ‘s Morgens kwamen de buren
op de koffie met gebak. Opoe was
er ook al. Ze werd al vroeg uit ‘Rustoord’ opgehaald. Steevast zat ze op
haar ‘eigen’ stoel, een plekje naast
moeders naaitafel bij het raam. En
visite of niet, he mandje met donkergrijze, zwarte en lichtgrijze wol
(brad) stond naast opoe’s plekkie.
Ze stopte dan alle sokken waar vaak
grote knollen in zaten. De ochtendvisite, Dirk en Manus met hun echtgenotes en jaren ervoor al tante Wob
en ome Klaas erbij. En nog een paar
mensen uit de buurt. De verjaardagsvisite werd getrakteerd op twee kopjes koffie en een stuk taart. De pot
met bowl en een fles ‘‘zwarte kip’ advocaat stonden later op de dag op
tafel. De ochtendviering vond plaats
in de achterkamer en ‘s middags en
‘s avonds ging het verjaardagsfeest
door in de voorkamer. Opoe werd om
een uur of vier weer naar ‘Rustoord’
teruggebracht.
Op een gegeven ogenblik was het
tijd voor de tantes, in die tijd waren
dat er nog heel wat. Er waren echte
tantes en tantes die je tante noemde omdat deze dames en hun man
regelmatig over de vloer kwamen
en meneer of mevrouw te afstandelijk was. Soms zat het gek in elkaar.
Een overbuurvrouw waarvan haar
man onderwijzer was en als achternaam de voornaam Leen had, heette
tante Sien. Haar man: meester Leen.
Er waren ooms die geen echte oom
waren. Meestal was deze categorie
‘ooms’ de wat oudere groep mannen die regelmatig ons pad opkwamen. Ome Luut, ome Dirk en zo. Drie
échte tantes van twee kanten in de
familie konden het altijd goed vinden
met elkaar. Ik hoorde ze druk kwebbelen en gierend lachen. Vooral nadat mijn tantes hun eerste glas bowl
op hadden gelepeld. Dan kwamen de
dames los en niet meer bij. De tantes ronken ‘nooit’ alcohol. O gut, nee!
Maar op mijn moeders verjaardag
goten ze met gemak enkele glazen
bowl naar binnen.
Ongemerkt deed ma best een grote plens likeur door het vruchtennat.
Dat wisten de tantes niet, maar ze
vonden het super lekker en slurpten
het vocht na het tweede glaasje met
graagte naar binnen. Ik heb het nu
wel over een glaasje, maar het waren
eigenlijk van die grote platte theekoppen maar dan van glas. De tantes lepelden soms wel eens een advocaatje, met een toef slagroom. Meer niet.
Bij mijn moeder vonden ze de bowl
toch zó lekker en hoe deed ze dat
toch? Ja, dat zei mijn moeder lekker
niet. Je begrijpt natuurlijk wel dat het
‘m in de toegevoegde hoeveelheid likeur zat. De ene tante kreeg er rode
konen van, de andere tante begon te
puffen en deed het bovenste knoopje van haar hooggesloten bloes los
en de derde tante werd eer loslippig
van. De bijbehorende ooms hadden
hun sigaren opgezogen en van enkele Vieuxjes genoten alsof het dure
Franse cognac was. Steevast ging de
visite tegen half zes, ietwat onvast en
erg vrolijk, huiswaarts.
Mijn vader haalde vlag naar binnen.
Het was etenstijd voor iedereen. Na
het eten moesten wij naar bed. Dan
kwam er andere visite. Daar mochten
wij niet bij, want kleine potjes hebben
grote oren.
Coq Scheltens

Te hard op de
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Op vrijdag 22 februari
heeft de politie tussen zeven uur en
half elf ’s avonds een snelheidscontrole gehouden op de Aalsmeerderweg. Er zijn zestien bekeuringen uitgeschreven voor automobilisten die
gemiddeld 20 tot 25 kilometer harder reden dan de toegestane vijftig
kilometer per uur.
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Winkeldieven kiezen hazepad
Aalsmeer - Op dinsdag 19 februari rond kwart over zes in de avond
is, zo goed als zeker, voorkomen
dat voor ruim 300 euro aan cosmetica gestolen werd bij een supermarkt aan de Ophelialaan. Oplettend personeel zagen twee mannen
lopen die hun mandjes vol stopten
met cosmetica producten. Omdat ze
schichtig om zich heen keken, werd
besloten het tweetal in de gaten te
houden. Dit hadden de heren door,
ze hebben hun mandjes achter gelaten en hebben het hazenpad gekozen. Het gaat om twee Oosteuropese mannen. De één was on-

Proces-verbaal
voor drankrijder

geveer 1.75 meter lang, is 35 tot 40
jaar, heeft kort zwart haar en droeg
een zwarte adidas broek, een zwarte trui met daarover een glimmende
zwarte bodywarmer. Hij droeg witte
gympen. De ander was langer, ongeveer 1.80 tot 1.85 meter, is tussen
de 30 en 35 jaar oud, heeft een smal
gezicht, donker haar en droeg eveneens een zwarte trainingsbroek,
een donkere trui met aan de voorzijde de letter ‘b’ met daarover een
donkergrijze bodywarmer. Wie meer
weet over deze twee heren wordt
verzocht de politie te bellen, telefoon 0900-8844.

Aalsmeer - Een 46-jarige man uit
De Kwakel is maandagavond betrapt op het rijden onder invloed. De
man raakte betrokken bij een verkeersongeval waarna bij controle
bleek dat hij teveel alcohol had genuttigd. De verdachte reed met zijn
auto op de Burgemeester Kasteleinstraat waar hij met zijn auto tegen
de achterzijde van zijn voorganger
reed. Na het ongeval moest hij mee
naar het bureau voor een ademanalyse waar hij kwam tot een promillage van 2,8. Dit is ruim vijf keer
de toegestane hoeveelheid. De bestuurder bleek ook niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
De man kreeg een proces-verbaal
en zijn rijbewijs is volledig ongeldig
verklaard.

Boete voor extreme hardrijders Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Een snelheidsoverschrijding van maar liefst 85 kilometer werd op dinsdagavond 20 februari, rond tien uur, vastgesteld bij een
snelheidscontrole op de Aalsmeerderweg . Van de 19-jarige bestuurder uit Aalsmeer werd het rijbewijs
ingevorderd. De politie hield een
snelheidscontrole met een lasergun. Daarbij werden er twee grote

overschrijdingen geconstateerd. De
grootste hardrijder reed 135 km/u,
terwijl er vijftig km/u mag worden
gereden.
Naast de invordering van zijn rijbewijs, krijgt deze ‘beginnende bestuurder’ ook strafpunten. Een uur
later reed een 30-jarige bestuurder
54 kilometer te hard. Zijn rijbewijs is
ook ingevorderd.

Vier paaltjes in
bocht omver

Ver kijken vanaf watertoren
Aalsmeer - Afgelopen weekend
opende de watertoren weer zijn deuren. Begin dit jaar is tussen stichting
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 en de
gemeente afgesproken om het monument eens per maand te openen.
Vandaar dat het bezoekersaantal niet
zo groot is als in het begin toen er

maar liefst 2700 mensen kwamen.
Toch bekeken rond de 350 mensen
dit weekend het uitzicht van de toren.
Lang niet gek, vond de stichting. Zaterdag gooide bewolking een beetje
roet in het eten maar zondagmiddag
was het helder zodat je veel meer
kon zien. Die dag kwam dan ook het

ingezonden
Gemeente schept opnieuw onduidelijkheid
in handhavingsbeleid woonschepen

Cube - het veelzijdige kastensysteem van
- show en advies -

binnenhuis van de bilt
binnenhuis van de bilt | Ophelialaan 90 | 1431 HK Aalsmeer
tel.: 088 - 7360255 | www.vandebilt.nl | info@vandebilt.nl
Geopend van di. t/m vrij. van 8.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Op zat. van 9.00-16.30 uur.

Altijd voldoende parkeerruimte.

Autoruiten ingeslagen

DVfebr_Cube_NM.indd 1

Aalsmeer - Afgelopen week is een
tweetal keren geprobeerd in te breken in auto’s. In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 februari is een
ruit ingeslagen van een in de Hellendaalstraat geparkeerde auto. Er
is niets ontvreemd. Dezelfde nacht

25-02-2008

is van een in de Einsteinstraat geparkeerde auto de ruit linksachter
kapot gegooid. Ook uit deze wagen
is niets weggenomen. Beide inbraken of vernielingen hebben plaatsgevonden tussen negen uur in de
avond en half negen ’s ochtends.

Aalsmeer - Vorige week heeft
de gemeente in het kader van het
handhavingsbeleid een mailing
doen uitgaan naar eigenaren van
woonschepen. Na een tientallen jaren falend beleid tracht de gemeente nu orde in de chaos te scheppen. Een voorbeeld van dat falende beleid: van de 483 woonschepen in Aalsmeer hebben 114 geen
vergunning, daarvan zijn overigens
weer 34 eigenaren ingeschreven in
de GBA. Met het vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan gaat
de gemeente wel heel gemakkelijk
16:13:06
voorbij aan haar eigen falen en in
het verleden gewekte verwachtingen. Ook vergeet zij de hand in eigen boezem te steken. In Woonarkennotitie 1995 heeft de gemeente
aangegeven af te willen van het onderscheid tussen woonschepen met
een permanente (woon)vergunning
en woonschepen met een ligplaatsvergunning voor recreatieve
doeleinden ten gunste van de permanente (woon)vergunning.
De daardoor gewekte verwachtingen, en dat wordt gestaafd door de
gemeentelijke statistieken, hebben
geleid tot een tijdelijke sterke toename van het aanvragen van ligplaatsvergunningen en inschrijvingen in het GBA in de jaren ’90. Waren het er toen 22, in de jaren ’60,
’70 en ’80 in totaal maar 8 en in 2001
slechts 1. De oplossing waarvoor de
gemeente heeft gekozen is ingewikkeld en lijkt te leiden tot rechtsongelijkheid, zowel op ruimtelijk gebied als op het punt van gedoogd
bewonen van woonschepen met
een ligplaatsvergunning voor recreatieve doeleinden. Naast financiële
schade, de eind jaren ’90 gebouwde arken zijn nu al onverkoopbaar,
zal uitvoering van het beleid, zoals
nu vastgesteld, voor velen ook gro-

te emotionele problemen tot gevolg
hebben. Dat de gemeente na het jarenlang wekken van verwachtingen
en gedogen in haar stukken nu de
term illegaal durft te gebruiken is
niet meer of minder dan een gotspe!
Dat geen andere oplossing mogelijk
is in verband met de nabijheid van
Schiphol is ook onjuist: nog steeds
wordt toestemming gegeven voor
het afmeren van woonschepen binnen de geluidcontouren.
Hierbij gaat zelfs het gerucht, dat
het ligplaatsvergunningen betreft
van woonschepen die eerder door
Rijkswaterstaat zijn opgekocht in de
aan-/uitvliegroute van de Aalsmeerbaan en die onder voorwaarden zouden worden aangeboden aan eigenaren die permanent op een woonschip met een recreatievergunning
wonen. In het handhavingsbeleid
heeft de gemeente twee zwaarwegende criteria opgesteld: de verdeling van het gebied in twee zones en
een tweetal peildata. Deze data zijn
gekoppeld aan de zoneverdeling en
wijken af van de door het Ministerie
van VROM vastgestelde datum van
31 oktober 2003. Deze keuze staat
een helder handhavingsbeleid in de
weg en zal nog jarenlange onduidelijkheid tot gevolg hebben. De Stichting Woonarken in Aalsmeer heeft
inmiddels signalen ontvangen dat
de adressering van de laatste mailing niet vlekkeloos is verlopen. Gebleken is, dat in meerdere gevallen
de adressering onjuist is. Sommige
eigenaren hebben onder diverse
namen meerdere formulieren toegezonden gekregen voor hetzelfde
woonschip, andere formulieren zijn
onjuist geadresseerd. Het is daarom zeer wel mogelijk dat sommigen
zelfs in het geheel geen formulier
hebben ontvangen. In verband met
het toekennen van persoonsgebon-

meerendeel van de 350 mensen het
monument binnen.
Bovenop genoot men met of zonder verrekijker van alles dat in de
verte waar te nemen was of gewoon
dichtbij: de Poel. Volgende openingsdagen: zaterdag 29 en zondag 30
maart.
den beschikkingen is het van grootste belang dat de formulieren tijdig
(uiterlijk 15 maart a.s.) worden teruggestuurd. Komt u voor een dergelijke beschikking in aanmerking
en reageert u te laat, dan gaat uw
recht daarop verloren. Overigens
wordt in de naar verwachting per 1
juli 2008 vast te stellen nieuwe Wet
op de Ruimtelijk Ordening opgenomen dat het voor onrechtmatige bewoners-van-voor-31-oktober-2003
ononderbroken mogelijk blijft een
vrijstelling aan te vragen. De Stichting Woonarken in Aalsmeer heeft
zich ten doel gesteld de belangen
van eigenaren van woonschepen te
behartigen. Dit gebeurt onder meer
door samenwerking met gerenommeerde juristen op het gebied van
ruimtelijke ordening en bestuursrecht. Momenteel is een bezwaar,
dat de Stichting bij de Raad van
State heeft aangespannen tegen de
goedkeuring van het Bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2005, in
behandeling. (In dit geval betreft het
de zonering van het gebied). De uitgangspunten van het handhavingsbeleid woonschepen zijn mede gebaseerd op dat plan. Terugwijzing
van het plan door de RvS kan daarom betekenen dat uitgangspunten
op onjuiste gronden zijn vastgesteld. Inmiddels heeft de Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak van
de RvS opdracht gekregen onderzoek te doen in deze procedure. De
uitslag van dat onderzoek moet eind
april zijn afgerond. De vraag is dan
ook waarom de gemeente, na jarenlang te hebben gedoogd, en meer
dan dat: verwachtingen te hebben
gewekt, de uitspraak van de RvS
niet afwacht alvorens tot actie over
te gaan. Los daarvan mag overigens
van de gemeente worden verwacht
dat zij haar eigen falen niet afwentelt op de burgers. Bent uw eigenaar
van een woonschip dan is het handhavingsbeleid mogelijk ook op u van
toepassing.
Hebt u vragen en/of wilt u lid worden, neem dan contact op met D(ick)
Tesselaar, 06-53739318 of J(an) Labordus,
woonarkeninaalsmeer@
hotmail.com.

Kunstwerk in voorjaar op
houten schutting Zijdstraat

Maand afgesloten voor doorgaand verkeer

Werken aan het riool
in de Hadleystraat
Aalsmeer - Op maandag 25 februari is de firma De Bie Wegenbouw in opdracht van de gemeente
Aalsmeer gestart met de uitvoering
van rioleringswerkzaamheden in de
Hadleystraat ter hoogte van huisnummer 2 tot en met 12.
De rioleringswerkzaamheden in de
Hadleystraat zijn nodig om de afvoer
van het afvalwater te kunnen waarborgen. Naar verwachting gaan de
werkzaamheden ongeveer vier weken duren. Er wordt naar gestreefd
de overlast tot een minimum beperkt te houden.

Om de werkzaamheden in de Hadleystraat te kunnen uitvoeren wordt
de Hadleystraat gedurende de
werkzaamheden afgesloten voor al
het verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Voor een goede afwikkeling van het doorgaande
verkeer wordt er een omleidingroute ingesteld. Voor vragen over de
uitvoering kan men contact opnemen met de heer van der Zon van
Grontmij, die namens de gemeente Aalsmeer toezicht houdt op de
werkzaamheden. Zijn telefoonnummer is 06-51849714.

Aalsmeer - Kunstenares Leontien
Zethof gaat dit voorjaar de houten
schutting in de Zijdstraat beschilderen met Aalsmeerse tafereeltjes. Ze
doet dit in opdracht van de Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum
(WVAC), die met het beschilderen
van de wand het winkelcentrum een
kleurrijke uitstraling wil geven.
De wand, die een afscheiding vormt
tussen het winkelcentrum en de
bouwlocatie aan het Molenplein, is
op dit moment nog erg kaal.
In de maand mei gaat kunstenares

Oproep!
Getuigen gezocht
dodelijke aanrijding
op de Hoofdweg
Kudelstaart - De politie is op zoek
naar getuigen van de aanrijding op
de Legmeerdijk met de Hoofdweg
van zondagavond 3 februari, rond
acht uur.

Leontien Zethof de schutting beschilderen met Aalsmeerse tafereeltjes. Hiervoor roept zij de hulp
in van andere Aalsmeerse creatievelingen die de zestig meter lange
wand samen met haar willen opknappen. Wilt u haar daarmee een
handje helpen, neem dan contact
op met Leontien Zethof: tel 0297320991 (na 18.00 uur) of e-mail
zethof12@kabelfoon.nl.
In de maanden maart en april is de
wand nog onbeschilderd. De winkeliersvereniging zoekt op dit moment
Daarbij kwam een 35 jarige vrouw
uit De Kwakel om het leven.
Uit technisch onderzoek van de politie is gebleken dat rond het tijdstip
van het ongeval meerdere personenauto’s over de kruising hebben
gereden.
Zij kunnen vermoedelijk iets zeggen
over de situatie en het rijgedrag van
de betrokkenen van de aanrijding.
Getuigen kunnen contact opnemen
met het algemene telefoonnummer:
van de politie: 0900-8844.

naar een tijdelijke oplossing voor de
houten schutting.
Bouwwerkzaamheden
Op de bouwlocatie wordt gestart
met de nieuwbouw van een Albert
Heijn supermarkt, een aantal winkelpanden en 24 appartementen.
Over enkele weken beginnen de
heiwerkzaamheden voor de damwand van de parkeerkelder die onder de gebouwen komt. Het bouwverkeer zal aan- en afrijden via de
Grundelweg.

Niemand gemeld...

Fiets vernield?
Doe aangifte!

Aalsmeer - De afgelopen 3 weken
zijn er met grote regelmaat fietsen
gestolen en/of vernield in de omgeving van het busstation op het Hortensiaplein en de Ophelialaan. Tot
op heden is hier nog door niemand
aangifte van gedaan.
De politie heeft een dadergroep op

Aalsmeer - Op zaterdag 23 februari even voor vier uur in de nacht
vond onder de ogen van surveillerende agenten een eenzijdige aanrijding plaats in de bocht van de Van
Cleeffkade met de Stationsweg. De
agenten stonden op de Uiterweg
met mensen te praten toen een auto
met hoge snelheid de bocht inreed.
Er werd niet voldoende gestuurd, de
wagen kwam tot stilstand tegen een
viertal paaltjes op het trottoir. De
auto werd bestuurd door een 31-jarige man uit Mijdrecht. Hij bleek teveel alcohol gedronken te hebben.
Op het bureau stokte het ademanalyse-apparaat bij 795 Ugl. Het rijbewijs van de Mijdrechtenaar is ingevorderd.

Onwel in auto

Aalsmeer - Op donderdag 21 februari om kwart over twaalf in de
middag kreeg de politie telefoon
van een automobilist die zijn wagen aan de kant had gezet omdat
hij onwel was geworden. In de berm
op de hoek van de Bachlaan en de
Legmeerdijk troffen agenten de wagen aan. De bestuurder vertelde dat
hij plotsklaps niets meer zag, later
alleen flitsen. De 55-jarige man uit
Uithoorn is suikerpatiënt en heeft
hartklachten. Hij is met spoed naar
het VU-ziekenhuis vervoerd. Door
snel de auto in de berm te parkeren,
heeft de Uithoornaar zo goed als
zeker voorkomen dat er ongelukken
zijn gebeurd.

Teveel alcohol

Aalsmeer - Op vrijdag 22 februari
rond half één in de nacht is een 54jarige man uit Aalsmeer betrapt op
rijden onder invloed van alcohol. De
bestuurder reed vanaf de Beethovenlaan de Dreef op. Toen de politiewagen werd opgemerkt, sloeg de
automobilist plots linksaf de Meervalstraat in. De agenten vertrouwden het niet en gingen achter de
auto aan. De bestuurder is tot stoppen gemaand en verzocht te blazen.
De Aalsmeerder bleek 245 Ugl. Alcohol in zijn bloed te hebben. Hij
kreeg een rijverbod van een uur en
er is proces-verbaal opgemaakt.

Inbrekers op
heterdaad betrapt
Aalsmeer - Op zondag 24 februari rond drie uur in de middag zijn
twee jongens op heterdaad betrapt
toen zij uit de koelkast van de kinderboerderij bier- en frisdrankblikjes wilden stelen. De jongens
zijn beiden 16 jaar en woonachtig
in Aalsmeer. Eén van hen heeft de
diefstal bekend, de ander blijft ontkennen.

Auto uit de bocht

Aalsmeer - Op zondag 17 februari om kwart voor zeven in de avond
kreeg de politie een melding dat
aan het einde van de Aalsmeerderweg een auto uit de bocht was gevlogen en tegen een betonblok tot
stilstand was gekomen.
De automobilist bleek veel te diep in
het alcoholglaasje gekeken te hebben. De in Aalsmeer woonachtige
31-jarige Pool had liefst 910 Ugl.
Alcohol in zijn bloed. Het rijbewijs
van de bestuurder is ingevorderd.
De auto is zwaar beschadigd weggesleept. De 31-jarige zelf bleef ongedeerd.
het oog, maar om tot verder onderzoek naar en vervolging van de daders 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 weken in de omgeving van
het busstation of de Ophelialaan
slachtoffers zijn geweest van diefstal of vernieling 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. Daarbij maakt het
niet uit of u het merk en/of framenummer van uw fiets nog weet.
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Zaterdag 1 maart aanstaande

Agressie, conflicthantering en geweld

Kudelstaart - Op zaterdag 1 maart
start de verkoop, door inschrijving,
van zeventien eengezinswoningen
in Kudelstaart.
Deze woningen maken deel uit van
een nieuwe fase in het jonge Westeinderpark. De verkoop vindt plaats
vanuit het Eurowoning-verkoopcentrum aan de Madame Curiestraat 7,
bij bouwlocatie De Rietlanden. De
inschrijvingstermijn bedraagt één
week en sluit op zaterdag 8 maart
om 16.00 uur. Meer informatie, een
inschrijvingsformulier en de toelichting is te vinden op www.westeinderpark.nl. Verhinderd zaterdag?
Belangstellenden zijn op welkom
op andere dagen in het verkoopcentrum. De openingstijden zijn
donderdag en vrijdag van 12.00 tot
18.00 uur en zaterdag tussen 12.00
en 16.00 uur.
De 17 eengezinswoningen vormen, samen met woonrijen die bestaan uit beneden- en bovenwoningen, een nieuwe buurt in Westeinderpark. Deze buurt kenmerkt zich
door wonen tussen water en groen.

Aalsmeer - Het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) biedt in 2008 een
aantal gratis trainingen aan. Tijdens
de training leert men om effectief
op ongewenst gedrag te reageren
en om preventieve maatregelen te
treffen. Deze trainingen worden gegeven omdat veel ondernemers en
medewerkers in de winkel of in de
horeca helaas wel eens te maken
met agressief gedrag en criminaliteit. De trainingen zijn toegankelijk
voor alle ondernemers in het gebied
van regiopolitie Amsterdam-Amstelland. De buurtregisseurs van het
wijkteam Aalsmeer bevelen deze
trainingen van harte aan. In de eerste helft van 2008 worden twee trainingen aangeboden die specifiek
gericht zijn op winkelbedrijven en
horeca. In de training ‘Veilig in de
winkel’ leren cursisten hoe ze kunnen omgaan met agressie en geweld en diefstal in de winkel, maar

Start verkoop wonen aan
het water in Aalsmeer

Trainingen ‘Veilig in de
winkel’ voor ondernemers

De eengezinswoningen bieden,
naast de gebruikelijke ruimte en
het comfort, een aantal aantrekkelijke extra’s. Zo grenzen de achtertuinen aan het water en komt er aan
deze kant van de buurt nauwelijks
verkeer. De totale woonoppervlakte
van de huizen is 127, 2 vierkante meter en de verkoopprijzen zijn vanaf
278.000 euro.
Mooie locatie
Het Westeinderpark ligt landelijk op
een steenworp afstand van de Westeinderplassen. Ondanks de ligging
in een typisch Hollandse natuurlijke
omgeving, bevinden alle belangrijke voorzieningen zich in de directe
nabijheid. In het dorp kunt u terecht
voor de dagelijkse boodschappen.
Er zijn ook basisscholen en een
peuterspeelzaal. Blauwhoed Eurowoningen publiceert al zijn actuele
nieuwbouwaanbod op het betrouwbare en actuele www.niki.nl. Deze site is een initiatief van de grote projectontwikkelaars, bouwers en
woningbeleggers in Nederland.

Mike en Eric (links) bewoners Gouden Kooi en Richard Dekker (rechts), eigenaar van restaurant-eterij ’t Farregat.

Ballonvaartdiner bewoners
Gouden Kooi van ‘t Farregat
Aalsmeer - Het Aalsmeerse restaurant-eterij ’t Farregat heeft letterlijk op grote hoogte gekookt: De bewoners van de Gouden Kooi kregen
een valentijnsdiner in een luchtballon boven het groene hart van Nederland.
Restauranthouder Richard Dekker
verzorgde dit culinaire ‘hoogstandje’ om op bijzondere wijze de nieuwe kaart van ’t Farregat te presenteren.
“We werken voortdurend aan de verbetering van het restaurant. We zijn
trots op de nieuwe kaart. Bestaande gerechten hebben een nieuwe
twist gekregen en nieuwe gerech-

vooral ook hoe dit te voorkomen. De
training is bedoeld voor winkelmedewerkers, bedrijfsleiders en zelfstandig ondernemers. In de training
‘Agressie/conflicthantering en overvalpreventie voor horeca’ leren cursisten vaardigheden om met meer
zekerheid en effectiviteit op ongewenst gedrag te reageren. De training is bedoeld voor eigenaren en
personeel van café-barbedrijven,
restaurants en discotheken. Voor
aanmelden en meer informatie kan
contact opgenomen worden met
mevrouw Jadwiga Granados voor
de trainingen Veilig in de winkel.
Zij is te bereiken via j.granados@
ondernemershuisgrootoost.nl of tel.
020-6926979. Gustavo Restutia van
Koninklijk Horeca Nederland kan
gebeld of gemiald worden voor de
training agressie/conflicthantering
& overvalpreventie. Hij is te bereiken via amsterdam@horeca.org of
tel. 020-6274065.

ten, waar gasten ons op attendeerden, zijn toegevoegd. We hebben
een carrousel van deze gerechten
voor de Gouden Kooi gekookt.”
Wilt u zien hoe deze ludieke gebeurtenis is verlopen?
Kijk op www.degoudenkooi.tv of
volg de gebeurtenissen via rtl5. Eterij
’t Farregat is tweeënhalf jaar gelden
overgenomen door Richard Dekker
en hij is bezig aan een opmars in
het culinaire Aalsmeerse landschap.
Restaurant ’t Farregat aan de Oosteinderweg is zeven dagen per week
geopend, reserveren is aan te bevelen en dit kan via telefoonnummer
0297-324477.

Goede bestemming verkochte fietsen

De Meerwinkel doneert aan
Stichting Dierenopvang
Presentatie innovatiekalender

Bloemengroothandel gericht
op snel resultaat
Aalsmeer - Brancheorganisatie
VGB voor de groothandel in bloemen en planten heeft een innovatiekalender gepresenteerd, die goeddeels snel zal zijn uit te voeren. Het
Productschap Tuinbouw (PT) heeft
voor dit jaar daarvoor 395.000 euro
beschikbaar gesteld.
Onder het motto ‘Met beide benen op de grond’ is de agenda voor
de jaren 2008-2011 gebaseerd op
wensen en suggesties die sterk binnen de handelsbedrijven leven. Het
nieuwe bureau Trade Services van
de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) heeft deze wensen in kaart gebracht middels bedrijfsbezoeken en
workshops voor handelaren. Daarnaast zijn alle andere sectororganisaties geraadpleegd.
Omdat het bureau zijn diensten voor
de volle breedte van de bedrijfstak
beschikbaar stelt, was het PT bereid
tot belangrijke financiële ondersteuning.
Thema’s
Op grond van de signalen uit de bedrijven zijn voor de innoverende activiteiten vijf thema’s vastgesteld:
marktaansluiting, boxlogistiek, ICT
en ketenregie en -logistiek. De aan
te pakken projecten zijn onderverdeeld in drie categorieën.
Een daarvan (‘gewoon doen’) bestaat uit heel snel door het bureau
met een groep handelaren en/of
ketenpartners te realiseren ideeën,
waarvan veelal in andere sectoren
al voorbeelden bestaan.
Een tweede categorie (‘doorbraken’)
betreft voorstellen die voor de sector een doorbraak zullen beteken en
welke op korte termijn zijn te implementeren.

Tenslotte gaat VGB Trade Services
op langere termijn aan de slag met
systeeminnovaties. Daaronder verstaat de VGB grootschalige ketenideeën, die samen met andere partijen in de keten moeten worden uitgewerkt. Zoals bijvoorbeeld het op
andere tijden veilen van bloemen en
planten.
Sectorbelang
In principe geldt voor alle projecten
dat diverse partijen in de afzetketen
er bij betrokken moeten zijn. “Het
zijn stuk voor stuk geen dingen, die
je als bedrijf alleen doet”, zegt Anton
Bril, manager van het projectbureau.
“VGB Trade Services werkt altijd in
het belang van de sector”.
Als voorbeeld van relatief snel te realiseren projecten, waaraan grote
behoefte bestaat, noemt hij verbetering van beeldmateriaal voor het
kopen op afstand (per computer via
een dataverbinding) van bloemen
en planten bij de veilingen. Maar
ook aan een standaard voor elektronische importberichten bestaat
grote behoefte.
Bril: “Er bestaat geen standaard ICT
bericht voor. Het betekent dat een
kwekerij in Afrika die aan verschillende Nederlandse handelshuizen
levert, voor elk bedrijf een ander bericht zou moeten hebben. Daarom
gebeurt het nu nog vaak op papiertjes, faxen, enzovoort”.
De lijst van snel door te voeren innovaties blijkt veel langer. “Het bijzondere is dat onze innovatieagenda voor honderd procent door de
praktijk is gestuurd”, aldus Bril.
De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel. Haar leden vertegenwoordigen

Aanstaande zaterdag

Winkelcentrum Ophelia
deelt weer cadeaubonnen
Aalsmeer - Iedereen die aanstaande zaterdag gaat winkelen in de
Ophelialaan heeft kans om een cadeaubon te krijgen ter waarde van
10 euro.
Wie de winkelier deze keer is, blijft
voor nu nog een verassing. Maar
het is duidelijk dat veel mensen blij
gemaakt gaan worden met een cadeaubon. Gewoon omdat de winkeliers blij zijn dat de mensen naar de
gezellige Ophelialaan komen om te

winkelen. En zo’n cadeaubon is toch
mooi meegenomen voor het weekend. Al het winkelend publiek heeft
evenveel kans, dus u hoeft echt niet
de hele dag boodschappen te gaan
doen om een cadeaubon te bemachtigen.
Meer informatie over de winkeliers
die in de Ophelialaan zitten en wat
voor acties er nu lopen en in de toekomst komen is te zien op de webstie: opheliaplaza.nl.

Rijsenhout - Kringloopwinkel De
Meerwinkel doneert 2.000 euro aan
Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer.
Dit is een deel van de opbrengst van
de opgeknapte en verkochte fietsen
in De Meerwinkel. Vandaag, 28 februari, overhandigen vrijwilligers
van De Meerwinkel de cheque aan
asielbeheerster Renée Robben van
Dierenopvang Haarlemmermeer. Bij
de Meerwinkel zijn veel vrijwilligers
actief.
Zij houden zich bijvoorbeeld bezig
met de inrichting van de winkel of
het sorteren van bruikbare kleding
en andere artikelen.
Vast team
Daarnaast knapt een vast team van
vrijwilligers fietsen op. Alle vrijwilligers dragen hun steentje bij vanuit
twee overwegingen. Allereerst vinden zij hergebruik van tweedehands
artikelen belangrijk, maar nog belangrijker vinden zij het om door
middel van hun vrijwilligerswerk
goede doelen te steunen. Dit goede doel wisselt en wordt op voorstel
van de vrijwilligers van De Meerwinkel bepaald.
Deze keer is de keus gevallen op
Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer. De Dierenopvang Haarlemmermeer beheert als onderdeel
van de Stichting Samenwerkende Dierenhulp Organisaties (SDO)
een dierenasiel in Hoofddorp. In
de dierenopvang worden allerlei
(huis)dieren en zwerfdieren verzorgd, die zonder hulp geen dierwaardig bestaan meer kunnen hebben. Noodlijdende en hulpbehoe-

vende dieren worden liefdevol opgevangen door de inzet van ongeveer 50 vrijwilligers.
“Als blijk van waardering voor hun
werk en ter ondersteuning in de
noodzakelijke hoge uitgaven voor
deze gekwetste en kwetsbare dieren dragen de fietsenmakers en de
andere vrijwilligers van de Meerwinkel graag hun steentje bij,” aldus vrijwilliger Hein Meijer van de
Meerwinkel.
Voordelige en goede fietsen
Bij de milieustraat ingeleverde fietsen worden naar de werkplaats gebracht; zowel bruikbare als onbruikbare fietsen.
De bruikbare fietsen worden rijdbaar gemaakt. De onbruikbare fietsen worden gebruikt voor onderdelen. Praktisch alle onderdelen die
nodig zijn komen uit de sloopfietsen. Optimale recycling dus! De opgeknapte fietsen worden verkocht
in De Meerwinkel voor gemiddeld
30 euro.
Nieuwe vrijwilligers als fietsenmaker zijn van harte welkom. In De
Meerwinkel vindt u tweedehands
spullen van goede kwaliteit. Naast
(kinder)kleding, kunt u denken aan
meubels, lampen, bedden, speelgoed, boeken, cd’s en veel klein
huisraad. Het aanbod is breed en
wisselt dagelijks. De Meerwinkel is
gevestigd aan de Daalmeerstraat 9
te Hoofddorp en geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot
17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur. Informatie en vragen:
telefoon 023 5546920 of e-mail:
info@meerwinkel.nl.

In ‘bewaarpot’ van de overheid
kan ook voor u iets inzitten!
Streek - Het zou zomaar kunnen: dat u recht heeft op een aardig bedrag uit de consignatiekas.
Via het zoekformulier op de website www.minfin.nl/consignatiekas is
het tegenwoordig een peulenschil
om daar achter te komen. Staat
uw naam in deze database geregistreerd, dan kunt u een schriftelijke claim indienen bij het ministerie
van Financiën. Hoe dat moet, leest u
onder het kopje ‘claim’ op dezelfde
website. Behalve via deze website
publiceert het ministerie van Financiën alle geconsigneerde bedragen
boven de 45 euro ook twee maal in
de Staatscourant: vijf jaar na consignatie en nog eens vlak voor de
verjaringstermijn van twintig jaar.
Nalatenschap
In totaal bevat de consignatiekas
circa 22,5 miljoen euro, de optelsom
van allemaal geldbedragen waarvan
de rechthebbenden (nog) niet zijn
gevonden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een nalatenschap toevalt
aan een familielid dat naar het buitenland is verhuisd zonder achterlating van adres. Als de notaris deze
erfgenaam niet kan opsporen, is hij

volgens de wet verplicht om de nalatenschap aan een ‘neutrale partij’
in bewaring te geven. Die neutrale
partij is in dit geval de rijksoverheid,
die het geld in de consignatiekas
bewaart totdat de rechthebbende
zich alsnog meldt. Gebeurt dit niet
binnen twintig jaar, dan verjaart de
consignatie en gaat het bedrag definitief naar de staat.
Uitgekochte aandelen
In de consignatiekas zitten niet alleen nalatenschappen, maar ook
schuldaflossingen aan crediteuren
die – bijvoorbeeld na een verhuizing
– ‘zoek’ zijn geraakt.
Ook bij de uitkoop van aandelen
vloeit er vaak geld naar de consignatiekas. Voor alle niet overgedragen effecten moet de grootaandeelhouder een bedrag in de consignatiekas storten. Om erachter
te komen of u uitgekochte aandelen bezit, kunt u op het online zoekformulier ‘omschrijving consignatie’
aanvinken en zoeken op de bedrijfsnaam. Heeft u zo’n aandeel in uw
bezit, vergeet het dan niet te ‘verzilveren’. U zou zomaar een aardig bedrag kunnen mislopen!

Enthousiasme over nieuwe
ruimtetoppers van Renault
Aalsmeer - Renault heeft maar
liefst drie nieuwe modellen gepresenteerd.
Veel belangstellenden hebben reeds
een kijkje genomen in de showroom
van Renault Nieuwendijk. De Clio
Estate, de stationvariant van de succesvolle Renault Clio, werd enthousiast ontvangen.
Met 16 cm extra lengte en een elegant uiterlijk is de auto ideaal voor
jonge gezinnen, en niet eens veel
duurder als zijn kleinere broertje.
Ook de Grand Modus, de extra lange versie van de Renault Modus,
oogstte veel bewondering.
Dankzij de extra ruimte en het ver-

nieuwd design heeft Renault met dit
model opnieuw een zeer sterke troef
in het MPV-segment in handen. Bezoekers die van de gelegenheid gebruik maakten om een proefrit te
maken waren zeer te spreken over
de rijkwaliteit van de drie nieuwelingen.
Dat geldt zeker ook voor de Kangoo Family, die robuust oogt maar
gebouwd op het onderstel van een
Renault Scénic verrassend soepel
rijdt. Met zijn enorme ruimte is de
nieuwe Kangoo de familieauto bij
uitstek.
Meer informatie is te vinden op
www.renault-nieuwendijk.nl.

Wittebol op wijnbeurs ‘ViniSud’
Aalsmeer - Dirk van Zoolingen van
Wittebol Wijn was afgelopen week
samen met een drietal collega inkopers afgereisd naar de international wijnbeurs in Montpellier in Zuid
Frankrijk. Deze internationale wijnbeurs ‘ViniSud’ werd voor de achtste keer georganiseerd en is bezocht door zo’n 35.000 bezoekers.
Het aantal exposanten betrof 1760
die allen in Montpellier waren neergestreken om al hun nieuwe wijnen
en jaargangen te laten proeven. Deze tweejaarlijkse beurs werd gehouden van 18 tot en met 20 februari en
omvatte wijnen uit gebieden rondom de Middellandse Zee. Van Zoolingen was daar present met de inkoopgroep ‘Cercle du Vin’ met inkopers uit Alkmaar, Overveen en Den
Haag, allen zelfstandige ondernemers. Deze vierdaagse trip begon
met een bezoek aan het Chateau du
Vieux Parc, gelegen in de Corbieres.
De eigenaar Louis Panis verzorgde
een rondleiding door de wijngaarden en het Chateau en liet ‘het oude park’ zien (Vieux Parc). Daarna

door de Minervois richting de wijnbeurs in Montpellier. Op de tweede dag werden de bestaande relaties bezocht, waaronder Chateau
du Donjon, Domaine du Vieux Lazeret, Daniel Bessiere en uiteraard
Chateau du Vieux Parc. Hier werden
onder begeleiding van de wijnboeren de nieuwe jaargangen en aanwinsten geproefd. De avond vond er
bij Bessiere op uitnodiging een geweldig diner plaats. De tweede dag
was voor het vinden van nieuwe en
unieke wijnen en die zijn gevonden,
onder andere uit de Lanquedoc en
Costeres de Nimes werd een aantal mooie wijnen geselecteerd. Na
het proeven van een tweehonderdtal wijnen werd de terugreis ingezet.
Al met al een zeer vruchtbare trip
waar een aantal mooie wijnen geselecteerd zijn die de komende weken en maanden hun weg naar de
consument zullen vinden. Hou deze
krant en de website www.wittebolwijn.nl goed in de gaten wanneer
de nieuwste aanwinsten in de winkel liggen.
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we notaris wel noemen. Als puber
deed hij eerst MAVO, toen HAVO,
toen VWO. Op de universiteit koos
hij Rechten, ‘lekker algemeen’. Opmerkelijk genoeg werd de richting
Notarieel Recht ingegeven door verliefdheid. “In het eerste jaar leerde
ik Silvia kennen, zij gaf voor mij de
doorslag om die richting op te gaan.
Na twee jaar studeren is het aan geraakt en tegenwoordig wonen we
samen in Kudelstaart.” Ook op kantoor zien de twee elkaar regelmatig,
want Silvia werkt al sinds 2000 naast
haar studie als medewerker en later als kandidaat-notaris bij Bakker
& Boswijk.
Allround
Boswijk & Van Gaalen is een allround kantoor, stelt Mathijs. Juist
die breedheid van het werk spreekt
hem aan. “Het persoonlijke contact
met cliënten vind ik heel belangrijk.
Mensen vertrouwen er op dat jij hun
zaken goed regelt, dat is best bijzonder. Wat cliënten zich vaak niet
realiseren, is de hoeveelheid werk
die er aan te pas komt. Achter een
eenvoudige transactie zit vaak een
vuistdik dossier waar veel handwerk in zit. ‘Het is toch maar één
druk op de knop, notaris’, zeggen ze

Droom wordt realiteit voor nieuwe
notaris Mathijs van Gaalen
Aalsmeer - Soms komen dromen
sneller uit dan je verwacht. Per 1
maart mag Mathijs van Gaalen zich
officieel notaris in Aalsmeer noemen. Bij ‘Koninklijk Besluit’, zoals
dat zo mooi heet, en dat terwijl hij
pas 36 jaar is. Voor de geboren en
getogen Aalsmeerder is het een
droom die uitkomt. Veel tijd om daar
bij stil te staan, heeft hij niet. De tijd
van dromen is voorbij: “Ik vind het
heel spannend, het bezorgt me slapeloze nachten.”
Niet dat de nieuwe notaris zich zorgen maakt over de inhoudelijke
kant van het werk dat hem te wachten staat. Die heeft hij wel onder de
knie, met een studie Notarieel Recht
en acht jaar werkervaring als kandidaat-notaris in Gouda en Heemstede in de achterzak. Bovendien
werkt hij sinds augustus 2007 al in
Aalsmeer, om het kantoor en de cliënten te leren kennen en om op die
manier toe te groeien naar zijn nieuwe rol. Meer dan het werk zelf is het
de toegenomen verantwoordelijkheid die voor druk zorgt. Het ‘nieuwe gezicht’ van het kantoor, naast
notaris Carel Boswijk, dat geeft een
gezond soort spanning.
Geen poeha
Stress of niet, Mathijs van Gaalen
kijkt vooral ook met plezier uit naar
zijn nieuwe functie. “Als kandidaatnotaris wil je op een bepaald moment graag de stap maken. Voor mij
komt het wat vroeger dan gepland,
maar als ik mag kiezen vind ik
Aalsmeer wel dé plaats om notaris

te worden. Mijn roots liggen hier. Ik
ken hier alle straten, ik ken de mensen en de mensen kennen mij. Dat
geeft een zekere rust, zo van: hier
voel ik me thuis.”
Kennis van de Aalsmeerders is ook
één van de sterke punten van het
notariskantoor, vertelt Mathijs. “De
circa tien medewerkers zijn allemaal verbonden met het Aalsmeerse, je zou haast kunnen zeggen dat
ze met de cliënten meeleven. Daar
komt bij dat we over een enorm archief beschikken, wat in dit werk
goed van pas komt. Het kennen
van de inwoners is heel belangrijk.
Aalsmeerders zijn heel duidelijk in
hun mening. Geen poeha, het moet
vooral niet te moeilijk zijn. Ze laten
zich ook niet voorstaan op hun vermogen. In Heemstede kwamen de
mensen soms met de jaguar voorrijden. Hier komen ze soms op hun
klompen binnen en gaan ze op hun
sokken verder. Maar die mensen
kunnen net zo goed een groot vermogen hebben.”
Die mentaliteit spreekt hem wel aan,
zegt Mathijs. “Het beroep van notaris heeft nog wel een bepaalde status, maar ten opzichte van vroeger
is het wel anders. Mensen gaan nu,
bij wijze van spreken, niet meer met
hun hoge hoed op naar de notaris.
Gelukkig maar, want ik hou daar helemaal niet van. Bij mij is het ook gewoon je en jij, ik heet Mathijs en niet
notaris Van Gaalen.”
Studieliefde
Een doorzetter, zo kun je de nieu-

dan. In sommige gevallen is dat zo,
maar meestal is het toch zo dat je
maatwerk moet verrichten.” De notaris nieuwe stijl, dat wil Mathijs van
Gaalen graag zijn. Zonder iets af te
doen aan het werk van zijn voorgangers, is het nu eenmaal onvermijdelijk dat een nieuwe generatie ook
andere inzichten meebrengt. Het is
een uitdaging die Mathijs met veel
ambitie aangaat. “Een laagdrempelig kantoor met een goede prijskwaliteitverhouding en daarbinnen
cliëntgericht denken en werken. Dat
betekent niet dat je persé de laagste tarieven hanteert, maar wel dat
je advies geeft waar de mensen profijt van hebben.”
tussenkop: Vakantie
Zijn voorganger Kees Bakker wenst
hij een “hele goede nieuwe fase
toe. Ik denk dat veel mensen hem
hier gaan missen.” Wat hemzelf betreft wil Mathijs nog één ding kwijt:
“Voordat het beeld ontstaat van een
overambitieuze 36-jarige workaholic, wil ik ook wel zeggen dat ik heel
erg van vakantie hou. Door mijn benoeming slaan we de wintersport dit
keer even over. Maar volgend jaar
staat dat toch echt weer op het programma!”

Notaris Kees Bakker heeft
veel om op terug te kijken
Aalsmeer - In Aalsmeer zullen er
maar weinig mensen zijn die zoveel
achtergronden van het maatschappelijke en economische leven kennen als Kees Bakker. In ruim dertig
jaar als (kandidaat-) notaris passeerde hij vele aktes, bereidde hij
duizenden transacties voor en voerde hij ontelbare gesprekken. Het leverde ongetwijfeld een schat aan
informatie op, maar daar over spreken mocht de afscheidnemende notaris meestal niet. “Als notaris moet
je goed kunnen luisteren en een geheim kunnen bewaren. Dat is inherent aan het vak.” Met ingang van 1
maart neemt Kees Bakker (62) afscheid als notaris in Aalsmeer. Hij
draagt het stokje over aan een nieuwe generatie, zoals hij zelf gedurende zijn loopbaan ook diverse generaties notarissen meemaakte. Na
vier jaar werkzaam te zijn geweest
in Haarlem, solliciteerde hij in 1976
bij notaris Mulder naar de functie
van kandidaat-notaris in Aalsmeer.
Het kantoor op de hoek Hadleystraat/Stommeerweg, laag gelegen
tegen de dijk, stond er toen al enkele tientallen jaren. Kees Bakker
kon destijds nog niet bevroeden, dat
dit kantoor de komende 32 jaar zijn
werkplek zou zijn.
Familiebedrijfjes
Notaris Mulder beleefde hij maar
kort, omdat deze een jaar na de
komst van Bakker overleed. Met zijn
opvolger, notaris Hiel, werkte hij aanmerkelijk langer samen. “Het was in
die tijd al een vrij druk kantoor, met
veel personeel. Aalsmeer was nog
een echte tuinbouwgemeente. Onze
cliënten waren veelal kwekers van
de Uiterweg, Aalsmeerderweg, Oosteinderweg en Hornweg. Veel fami-

liebedrijfjes, het was een komen en
gaan van vaders die op leeftijd kwamen en hun zoons die het bedrijf
voortzetten. Later kreeg je de trend
van schaalvergroting in de tuinbouw
en veranderde dat. Die kleine tuinbouw van toen is nu vrijwel helemaal verdwenen.”
Niet naar Uithoorn
In 1991 kreeg Kees Bakker de kans
om notaris te worden. Het scheelde
nog maar een haar of hij was niet
in Aalsmeer maar in Uithoorn terecht gekomen. “In Uithoorn werd
een nieuwe standplaats voor een
notaris gecreëerd. Daar reageerde ik op, maar kort daarna kwam
er ook een nieuwe standplaats in
Aalsmeer. Toen heb ik voor het laatste geopteerd. Dat kwam me nog
op een vraag van staatssecretaris
Kosto te staan. In die tijd moest je
als aankomend notaris nog op gesprek komen bij de staatssecretaris.
Waarom ik Aalsmeer verkoos boven Uithoorn, vroeg hij. Ik verkoos
Aalsmeer in verband met de aard
van de werkzaamheden en de ondernemingsgezindheid van de bevolking. Na mijn benoeming ben ik
een maatschap aangegaan met notaris Hiel.”
De benoeming tot notaris betekende niet alleen een verandering qua
werk, maar ook qua woonomgeving.
“Tot die tijd woonden we nog in
Haarlem, in een mooi oud herenhuis
aan de Hout. Toen ik werd benoemd,
vond ik het tijd om naar Aalsmeer
te verhuizen. En ik moet zeggen: we
hebben er nooit spijt van gehad.” De
aanwezigheid van de Westeinderplassen droeg daar in niet geringe
mate aan bij. Kees Bakker, echtgenote Sjouck en hun vier kinderen

genoten van de vele watersportmo- ring van het werk, die de toegankegelijkheden.
lijkheid enorm heeft vergroot. Eigendomsaktes kunnen we nu voorzien
Onroerend goed
van een digitale handtekening en via
Vanaf 1998 trad opnieuw een veran- internet verzenden naar de openbadering op in het kantoor. Carel Bos- re registers. Dat is toch eigenlijk fanwijk volgde notaris Hiel op en het tastisch.”
kantoor ging verder onder de naam
Bakker & Boswijk. Ook in de 21e Even slikken
eeuw bleef het notariskantoor zich Na ruim 35 jaar in het notarisvak
concentreren op een breed scala is het mooi geweest. Daar komt bij
aan werkzaamheden, stelt Bakker: dat de gezondheid enkele jaren te“Wij zijn een allround kantoor en rug opeens een grote rol ging speproberen alle diensten te verlenen len in het gezin. Het gaf de doorslag
waar vraag naar is. Persoonlijk heb om nu, in 2008, afscheid te nemen.
ik de vennootschapspraktijk altijd Meer tijd om samen te genieten van
een interessant onderdeel gevon- het vakantiehuis in Italië. “Maar ook
den. Maar onroerend goed was en weer niet te vaak, want we hebben
is altijd een belangrijk onderdeel van hier onze (klein)kinderen.” Bij vooronze werkzaamheden geweest. Voor malig compagnon Carel Boswijk en
grote nieuwbouwprojecten gaan opvolger Mathijs van Gaalen laat
ontwikkelaars tegenwoordig vaak hij het kantoor achter in vertrouw‘shoppen’ bij notariskantoren buiten de handen. “Mathijs kent Aalsmeer,
Aalsmeer, maar bij kleinere projec- dat is denk ik heel belangrijk.” Even
ten zijn we vaak wel betrokken.” Ve- slikken is het wel. “Alles zit zo ingele veranderingen in het Aalsmeerse bakken; dan kijk ik in de agenda bij
straatbeeld maakte de notaris van maart en dan denk ik: oh nee, dan zit
nabij mee.
ik hier niet meer. Dat is een rare geDe eerste nieuwbouw in Kudelstaart, waarwording.”
de neergang van de kleine kwekers,
de opkomst van de jachthavens, de Receptie notarissen
inrichting van de Schinkelpolder; Ter gelegenheid van het afscheid
een lijst die nog lang niet compleet van notaris Kees Bakker en de beis. Maar niet alleen de omgeving noeming van notaris Mathijs van
veranderde. Ook als beroepsgroep Gaalen wordt aanstaande vrijdag
werden de notarissen de laatste tien 29 februari een receptie gehouden.
jaar met grote wijzigingen gecon- Deze vindt plaats in de burgerzaal
fronteerd.
van het gemeentehuis van 16.30 tot
“Het principe van marktwerking 19.00 uur. Iedereen is van harte welwerd ingevoerd door het toestaan kom om de afscheid nemende en de
van vrije vestiging en het afschaf- nieuwe notaris geluk te wensen. Zie
fen van de vaste tarieven. Met na- ook de advertentie in deze krant.
me dat laatste was echt een steen
in het water”, zegt notaris Bakker. Tekst en foto’s:
“Daarnaast speelde de digitalise- Constantijn Hoffscholte.

Sjoelen in Rijsenhout
Rijsenhout - Uitslagen Sjoelclub
Rijsenhout donderdag 21 februari.
Hoofdklasse:		
Jan Joore
1885
Nel Lagerburg
1850
Corry Balder
1841
Klasse A:		
Riet Schijf
1712
Elly Lanser
1712
Alie van Tol
1704
Bertus Baas
1666
Klasse B:		
Gert Lanser
1693
Annelies Ravensbergen
1654

“Grusse aus das tropische Leogang“
Aalsmeer - Er is bericht van de
deelnemers aan het skikamp van
De Binding. Anna Maria Koekkoek
schrijft: “Vanuit Aalsmeer vertrokken
we rond een uur of vier naar onze
eindbestemming: Das haus Mittenbrand mit frau Reutel. Na een helse
busrit met een bus die er goed de
sokken in had kwamen we ’s ochtends vroeg aan in het altijd mooie
Leogang. De eerste ski / snowboard
dag verliep rustig en iedereen vond
al snel zijn draai. De tweede dag
brak aan met een ochtendbandje. Verzorgd door de altijd gezellige
Jeroen. Een heerlijk ontbijt volgde,
daarna met de vaste taxi naar het
dalstation. De hele groep ging de
berg op, alleen de beginners bleven
in het supertolle Leo’s kinderland.
Aan het eind van de dag hebben we
ons allen begeven naar de après-ski
gelegenheid Der Outback. Onder
het genot van een drankje hebben
we de hele tent vol geplakt met stickers. Na wederom een geweldige rit
door de jungle van Leogang mit de
heer Hörl, volgde een welverdiende
douche en een geweldige maaltijd.
De volgende dag hebben we de
tempratuur zien stijgen tot boven
de 34 graden. De zwembroeken en
badhanddoeken zijn dan ook uit iedere kast getrokken. En de snow-

boards en ski’s hebben we vervangen voor wakeboards en waterski’s.
Bert heeft zijn plekkie hier wel gevonden en de rest ook. We zeggen
maar zo: je kan beter je ski´s in een
emmer yoghurt steken, aangezien
de sneeuw te papperig is om te glijden. Gegroet.”

ANBO-soos
Aalsmeer - – Iedere woensdag komen leden van de ANBO bijeen voor
een gezellige kaartmiddag in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Klaverjassen en pandoeren staan
op het programma en ook u bent
welkom. De aanvang is 14.00 uur.
Het klaverjassen op 20 februari is
gewonnen door mevrouw S. Bosch
met 5455 punten. Op twee is de
heer J. de Boer geëindigd met 5080
punten, op drie de heer J. Alderden
met 4950 punten en op vier de heer
A. Oliemans met 4940 punten. Bij
het pandoeren behaalde mevrouw
D. Wittebol de hoogste eer met 705
punten. Op twee, drie en vier zijn de
heren K. van de Meer, W. Buskermolen en T. Verlaan geëindigd met
resp. 630, 555 en 510 punten.

Hans Schijf
1633
Klasse C:		
Plonie Verdel
1600
Rie Kant
1588
Sabine Wies
1569
Klasse D:		
Thomas van Brakel
1653
Rita Meijer
1477
Rina Korewinder
1442
De volgende sjoelavond is op donderdag 6 maart vanaf 20.00 uur
in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat.

Gevonden voorwerpen
Aalsmeer - Bij de politie staan weer
diverse ‘gevonden voorwerpen’ te
wachten op hun rechtmatige eigenaar. Op 2 februari is een paarse damesfiets van het merk Giant (reg.nr.
126083) aangetroffen en een blauwe damesfiets van het merk Ranger
(reg.nr. 126084).
Op 3 februari is aangifte gedaan
van de vondst van een herenportemonnee (reg.nr. 126086) en op 5 februari zijn twee groene rugzakken,
een zwarte rugzak, twee slaapzakken en vijf plastic zakken (reg.nr.
126087) aangetroffen. Verder op 8
februari een rugzak met sigaretten,
sleutels, toiletspullen en een rijbewijs (reg.nr. 126089), op 10 februari

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 6 maart
houdt buurtvereniging Oostend
weer een speelavond. Er wordt gespeeld in buurthuis ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat vanaf 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaartliefhebbers zijn van harte welkom. Het klaverjassen op 21 febru-

een roze tasje met medicijnen (reg.
nr. 126090), op 11 februari een fietssleutel Axa (reg.nr. 126092), op 12
februari een groene damesfiets van
het merk Ranger (reg.nr. 126094) en
een oorbel met 2,95 euro aan muntgeld (reg.nr. 126095), op 19 februari een blauwe herenfiets van het
merk Batavus (reg.nr. 146703) en
op 25 februari een zwarte zonnebril met een metalen montuur (reg.
nr. 146704).
De eigenaars kunnen hun eigendommen afhalen bij het politiebureau aan de Dreef. Voor de administratieve afhandeling wordt gevraagd het genoemde registratienummer te noteren.

ari is gewonnen door de heer Tulp
met 5827 punten. Op plaats twee is
mevrouw van Mierlo geëindigd met
5373 punten. op drie de heer Kooyman met 5264 punten, op vier de
heer de Nooy met 5093 punten en
op vijf mevrouw van Bemmelen met
5017 punten.
De poedelprijs mocht mevrouw Kant
in ontvangst nemen. Bij het rummicuppen bleek mevrouw De Vries
onverslaanbaar.

Aaltje Buis draagt de voorzittershamer over aan Michel Vreken.

Algemene ledenvergadering en

Jubilarissen bij EHBO in
het zonnetje gezet
Aalsmeer - Op dinsdag 12 februari
jl. heeft EHBO Afdeling Aalsmeer de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De gebruikelijke agendapunten werden behandeld; het jaarverslag en de financiële stukken werden doorgenomen. Voorzitter Aaltje Buis is na 14 jaar afgetreden als
bestuurslid. Aaltje heeft sinds 1984
deel uitgemaakt van het bestuur
en is sinds 2004 voorzitter geweest.
Daarnaast is zij tevens kaderinstructeur, wat inhoudt dat zij bevoegd is
om onder andere EHBO-opleidingen te geven. Aaltje is hartelijk bedankt voor de vele actieve jaren voor
de vereniging. Aan het eind van het
seizoen zal zij eveneens haar werkzaamheden als kaderinstructeur
beëindigen en meer tijd voor hobby’s en familie overhouden. Zowel namens de medebestuursleden als namens de leden van de
vereniging heeft Aaltje als dank cadeaus ontvangen. Michel Vreken en

Ruud Gerriesen zijn gekozen tot bestuurslid. Michel Vreken is tevens
benoemd tot voorzitter. Bestuurslid Cees Terlouw is eveneens afgetreden. Verder is aandacht besteed
aan de jubilarissen: 12,5 jaar lid
van de vereniging zijn: Alie Alderden-Kooijman, Sigrid Hoogendoorn,
Dick Maarsen, Brenda van Ravensberg-Arendse, Adri Tates, Ruud
Tol, Gerie Veelenturf en Marie José
Verbeek. Cees van der Zwart is 25
jaar lid, ontvangt hiervoor een gouden speld en treedt toe tot de Gouden Speld Dragersclub. Cobi Dekker-van de Beek (oud-secretaresse)
en David Mans (oud-voorzitter) zijn
maar liefst 50 jaar lid van de vereniging. Alle jubilarissen hebben een
attentie ontvangen.
Na de feestelijkheden rond de jubilarissen en aftredend voorzitter Aaltje Buis is de vergadering gesloten
en hebben de leden nog geruime
tijd kunnen napraten.
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Vakantiekampen ‘De Ster’ helpen onzekere kinderen

“Ze hebben de week van
hun leven, alles is positief”

Kinderafdeling ‘Amstelland’
met cadeaus overladen
Amstelveen - Deze week ontving
de kinderafdeling van het Amstelland Ziekenhuis een enorme stapel
cadeaus uit handen van twee Amstelveense buren. Aan de gift ging
een zeer bijzondere inzamelingsactie vooraf. De nazomer 2007 was in
volle gang toen buren Ron Breij en
Theo Zitvast het idee kregen een iglo van piepschuim te bouwen. ‘Zomaar, omdat dat ze leuk leek.’ Dat
daarmee het begin van een prachtig
plan werd geboren, wisten ze toen
nog niet. In de loop van de winter
besloten ze een nacht in de iglo te
gaan slapen. Maar niet zomaar: ze
wilden zich laten sponsoren voor
een goed doel. De overnachting
werd gecombineerd met een buurtbarbecue die georganiseerd werd
door buurman Michael Arentsen.
keurslager Fred van Ingen, kapsalon Haircreations en de C1000 aan
de Lindelaan leverden een bijdrage voor het feest. De overige buren
van het Wijnmalenplantsoen en het
Lindbergplantsoen, vrienden, collega’s familieleden en kennissen
steunden het project financieel. Na

een nacht in de kou kon de balans
worden opgemaakt: de (toch wel)
slapeloze nacht had ze 1650 euro
opgeleverd. Ron en Theo gingen op
zoek naar een goed doel en kwamen uit bij de kinderafdeling van
het Ziekenhuis Amstelland. De twee
informeerden of er ergens behoefte aan was. ‘Een dvd-speler zou fijn
zijn’, was het bescheiden antwoord.
Ron en Theo gingen met deze wens
naar Blokker in Westwijk en kwamen terug met in totaal dertien dvdspelers, 125 dvd’s, speelgoed, een
laptop en een webcam. Theo: “Thuis
hebben we alle cadeaus ingepakt.
Dat was nog een heel werk! Toen
mijn vriendin de stapel zag, raakte
ze helemaal ontroerd. Het is toch
ook echt geweldig dit te kunnen
geven.” Medewerkers en personeel
van de kinderafdeling waren dolgelukkig met alle cadeaus. De kinderen zijn niet langer aangewezen op
oude videobanden en cassettes: alle
apparatuur is in één gift gemoderniseerd. Aan het 7-jarige patiëntje
Tomka (zie foto) was de eer het eerste pakje open te maken.

Aalsmeer - “De kinderen hebben
de week van hun leven. Het is een
combinatie van leren en veel plezier maken. Zíj staan centraal. Alles
is positief.” Dat zegt Annette Mulder
van Stichting De Ster over de vakantiekampen voor kinderen die last
hebben van onzekerheden die hen
in hun dagelijkse leven flink dwarszitten.
“Wat is er mooier dan een verlegen
meisje op de bonte avond van het
kamp een liedje te zien zingen en
een dansje te zien maken. Of om te
horen dat een jongen die niet wist
hoe hij vriendjes moest maken, dat
even later op vakantie met zijn ouders wél kan.”
Annette Mulder (33), dochter van
oud-directeur André Mulder van
Bloemenveiling Aalsmeer, is geboren en getogen in Aalsmeer. Vorig jaar zomer raakte ze, inmiddels
Amsterdamse, als ‘toevallig’ zomerkampbegeleidster helemaal in de
ban van de filosofie en praktijk van
Stichting De Ster.
Het communicatievak waarmee ze
in het bedrijfsleven haar brood verdiende, kon ze verruilen voor een
baan bij de stichting, die als doel
heeft onzekere kinderen vooruit te
helpen. “Ik wilde graag iets doen
waar ik met mijn hart in zit. Dat is
dit! Het is zo ongelooflijk gaaf!” vertelt ze. Ze houdt zich bij de stichting bezig met de communicatie en
sponsoring.

lerlei fondsen, bedrijven (waaronder de Aalsmeerse groothandel in
bloemisterijproducten Duif’s Florist
Articles) en particulieren, is tweeëneenhalf jaar geleden opgericht.
De naam weerspiegelt de gedachte achter Stichting De Ster. “Elk kind
heeft een ster in zich. En sterren
zijn er om te stralen,” zegt Mulder
beslist. “Kinderen die zich onzeker
voelen, hebben net dat steuntje in
de rug nodig om beter in hun vel te
kunnen zitten. Om zelfvertrouwen
te krijgen, weerbaar te worden en
vriendschappen te sluiten.” Dat is
in een notendop waar de organisatie voor staat. “Laagdrempelige
hulpverlening,” zo noemt ze het. De
stichting organiseert zogenoemde
Ster- en Maankampen in de mei-,
zomer- en herfstvakanties. Een
Sterkamp is voor kinderen die voor
het eerst meedoen, een Maankamp
is een vervolgkamp waarin ruimte is
voor verdere verdieping. Tijdens de
zesdaagse kampen krijgen de kinderen, in de leeftijd van acht tot en
met twaalf jaar, een uitgekiend en
gestructureerd programma voorgeschoteld dat spel, theater, beweging
en plezier combineert. “Er gaan professionele acteurs, pedagogen, psychologen, creatief therapeuten en
bewegingsdeskundigen mee. Maar
ook algemene begeleiders, mensen
die een bijzondere affiniteit met kinderen hebben. Het zijn allemaal vrijwilligers.”

Ster in ieder kind
De jonge stichting, van begin af
aan breed ondersteund door al-

Gemengde groepen
Op een groep van maximaal dertig
kinderen gaan vijftien vrijwilligers

Annette Mulder met kinderen die mee op een vakantiekamp zijn geweest.

mee. Weet hebben van de persoonlijke problematiek van de kinderen
en er zorgvuldig en adequaat mee
kunnen omgaan, staat voor de begeleiders voorop. “Ieder van hen
heeft een eigen mentorgroepje.
Daarin zitten verschillende kinderen, bijvoorbeeld eentje dat provocerend gedrag vertoont, een ander
kind dat altijd sociaal wenselijk gedrag laat zien en een derde dat teruggetrokken is. In zo’n gemengde
groep leren ze ook van elkaar,” zegt
Annette Mulder.
“Als de week voorbij is, ben je als
begeleider kapot, maar voldaan. Je
hebt de kinderen in die periode in
positieve zin zien veranderen en je
zit vol energie.” Ook al gaat het allereerst om de kinderen, de ouders
worden nauw bij het geheel betrokken. Onder meer door hen op een
terugkomdag tips te geven waarmee ze hun kind kunnen stimuleren de nieuw ingeslagen weg vast
te houden.
Bovendien is er sinds kort, bij wijze van nazorg, een online adviesbureau, Sterpoli geheten, dat ouders en kinderen die een Ster- of
Maankamp hebben gevolgd, helpt
bij vragen die zich in de weerbarstige praktijk van het ‘normale’ leven voordoen.
“Want we moeten realistisch zijn: na
zes dagen kamp hebben de kinderen een heleboel bereikt, maar eenmaal weer thuis worden ze nog vaak
geconfronteerd met voor hen lastige situaties. Kinderen en ouders
kunnen na het kamp dan ook altijd
contact met ons opnemen. Want we
willen er echt voor hen zijn als dat
nodig is.”

Onderzoek staaft enthousiasme
Twee wetenschappelijke onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam tonen aan dat volgens Mulder
“enthousiaste verhalen” van kinderen en ouders over de kampen geen
mooipraterij zijn.
De onderzoekers concluderen dat
kinderen baat hebben bij de vakantiekampen. Na een Sterkamp is hun
sociale angst op zowel korte als lange termijn sterk afgenomen en trekken ze zich minder snel terug uit
groepen. Een Maankamp versterkt
deze positieve ontwikkeling. Het gevoel van eigenwaarde bij de kinderen is toegenomen en ze voelen zich
sociaal meer geaccepteerd.
“Kortom, Stichting De Ster maakt
kinderen zeker,” zegt ze. Tot nu
toe werkt de stichting met centraal verzorgde kampen op de Veluwe. “Maar”, geeft ze aan, “we willen
meer in de regio gaan werken. Zodat bijvoorbeeld een kind uit Drenthe dat op een kamp in die regio
bevriend raakt, bevriend kan blijven.
Voor ouders geldt iets soortgelijks:
als het dichter bij huis is, kunnen zij
makkelijker steun bij elkaar vinden.”
Zover is het echter nog niet. “We zitten in elk geval vol ambitieuze toekomstplannen,” aldus Annette Mulder.
Meer informatie
Er zijn al diverse hulpverleningsinstanties en scholen die kinderen
doorverwijzen naar Stichting De
Ster in Amsterdam. Daarnaast doet
mond-tot-mondreclame zijn werk.
Ouders kunnen ook zelf initiatief
nemen.
Wie meer wil weten van de stichting
of zijn kind wil opgeven voor een
kamp, kan dat doen via de website
www.stichtingdester.nl.
Telefonisch contact opnemen kan
eveneens, via nummer 020-4281230.
De kosten voor een vakantiekamp
bedragen 485 euro.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
de kampen in de komende meivakantie en ook in de zomer- en
herfstvakanties.

Computerhulp 55+ organiseert

Bijeenkomst over simPC
Aalsmeer - Op dinsdag 18 maart organiseert Computerhulp 55+ een informatiebijeenkomst over de simPC
in wijksteunpunt Meander in de
Clematisstraat. De informatiebijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt
tot 16.00 uur. De simPC is een computer met overzichtelijke schermen,
duidelijke knoppen, goed leesbare
Nederlandse teksten en een extra
grote cursor. De gebruiker ziet altijd waar hij is (geen schermen over
elkaar) en er zijn geen onverwachte schermen (popups). Bovendien
staan alle programma’s er al op en
wordt beveiliging en onderhoud geregeld met een service onderhoud.
De simPC is daarmee uitermate ge-

schikt voor mensen die nog nooit
met een computer hebben gewerkt
en voor mensen met een beperkte
kennis van (het gebruik van) computers. Technische kennis of computer vaardigheden zijn niet nodig
om met een simPC overweg te kunnen. De vrijwilligers van Computerhulp 55+ geven dinsdagmiddag 18
maart voorlichting over de simPC.
Bezoekers aan de middag kunnen
dan zien hoe de computer werkt,
vragen stelllen of zelf even achter de
simPC gaan zitten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
SWOA, tel. 0297-323138, bereikbaar
van maandag tot en met donderdag.
Bij geen gehoor: 0297-344094.

Artikelen en aangeboden diensten welkom

Kudelstaartse veiling
daags voor moederdag

Zaterdag voor zesde keer:

Nationale Complimentendag!
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart
is het voor de zesde keer Nationale Complimentendag in Nederland. Dé dag waarvan het succes
eens niet gekocht kan en mag worden. Op 1 maart gaat het namelijk
om bewust stilstaan bij wat iemand
in jouw omgeving (vaak) goed doet
en hem/haar daar eens persoonlijk
en oprecht (extra) voor te waarderen. Bijvoorbeeld via een persoonlijk
compliment op de Nationale Complimentensite. “Het lijkt soms iets
beter te gaan, maar erg scheutig
zijn we kennelijk nog niet met het
uitdelen van complimenten in Nederland”, aldus initiatiefnemer Hans
Poortvliet.
“Zo blijft gebrek aan waardering nog
steeds de nummer één reden waarom werknemers hun baan opzeggen, klanten bedrijven verlaten en
vrijwilligers stoppen met het zo belangrijke vrijwilligerswerk. Vreemd
natuurlijk als je bedenkt dat het uiten van waardering feitelijk niets
hoeft te kosten. Daarnaast is het
effect van een oprecht compliment
ook vaak nog eens veel groter dan
welk duur cadeau ook. Daar hebben
we voorbeelden van te over.”
Vrijwilligers extra aandacht
Aangezien de Nationale Complimentendag dit jaar op een zaterdag
valt (de dag waarop de meeste vrijwilligers actief zijn) stellen de initia-

tiefnemers voor juist ook dit jaar deze bijzondere groep mensen eens
extra in het zonnetje te zetten. Veel
maatschappelijke organisaties en
sportbonden zijn hierover inmiddels door hen benaderd en geïnformeerd.
Een aantal hiervan heeft op voorhand al aangegeven hier inderdaad
‘werk’ van te gaan maken.
Kleine moeite!
De onlangs vernieuwde website
www.nationalecomplimentendag.nl
maakt het een ieder die op of rond
1 maart iets persoonlijks voor een
ander wil doen steeds makkelijker.
Zo kan men er bijvoorbeeld een gepersonaliseerde ‘Nationale Complimentendag 2008 Award’ voor iemand creëren en deze direct uitprinten. Nieuw dit jaar is, naast tips
over complimenteren, ook de mogelijkheid een compliment voor iemand te plaatsen op de ‘Nationale
Complimentensite’.
Uiteraard allemaal gratis want een
mooi en persoonlijk compliment
hoeft, aldus de initiatiefnemers,
niets te kosten! Poortvliet: “Uiteraard
vragen we natuurlijk ook dit jaar iedere Nederlander weer om bewust
minimaal drie personen uit zijn/haar
omgeving een welgemeend compliment te doen toekomen. Als we ons
daar aan houden, wordt het voor velen weer een bijzondere dag!”

Lezing over budgetteren
Kudelstaart - Vrouwenvereniging
VIA houdt woensdag 5 maart een
lezing over budgetteren.
De heer Goedhart komt het een en
ander vertellen over maandinkomsten, vaste lasten, wat houdt men
na de vaste lasten over en hoe komt
men daarmee uit.
Uiteraard krijgen de aanwezigen ook
heel veel tips hoe te bezuinigen, hoe
te bezuinigen en eenvoudige belastingtips worden gegeven. Na afloop

kunnen aan de heer Goedhart persoonlijke vragen gesteld worden.
Nu alles ongetwijfeld weer duurder
wordt en de AOW slechts licht omhoog gaat, denkt het bestuur van
VIA dat dit voor heel veel mensen
een nuttige ochtend is, dus maak
daar gebruik van.
Woensdag 5 maart om tien uur in
het Dorpshuis te Kudelstaart. Ook
niet-leden zijn welkom, dit keer betalen zij geen toegangsprijs.

Korte vakantie voor Bosnische kinderen

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

voor worden gastgezinnen gezocht.
Gastouders die over voldoende geduld, aandacht en vooral begrip beschikken om een kind voor drie weken tijdens de zomervakantie in huis
te nemen. Er staat geen vergoeding
tegenover. Maar het geluk dat zo’n
kind bezorgt, zal onbetaalbaar blijken. Naast kinderen uit Bosnië, komen er ook kinderen uit Duitsland,
Frankrijk, Oostenrijk en Nederland.
Vakantieperiode: Noord Frankrijk: 6
t/m 24 juli, Oostenrijk: 7 t/m 25 juli,
Parijs: 19 juli t/m 9 augustus,Berlijn:
21 juli t/m 7 augustus, Nederland:
21 juli t/m 8 augustus. Bosnië: 28
juli t/m 15 augustus, Hannover: 28
juli t/m 16 augustus. Durft u de uitdaging aan of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Europa Kinderhulp regio Noord-Holland: Gert Pool, tel. 023-5272560 of
Henriëtte Snelderwaard, tel. 0235377463. Internetsite: www.europakinderhulp.nl.

Kudelstaart - De negende editie
van de Kudelstaartse veiling wordt
op zaterdag 10 mei, de avond voor
moederdag, gehouden. Dat staat te
lezen in een brief die bestuursleden
van ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’
deze week huis aan huis in het dorp
bezorgen. In de brief wordt bewoners gevraagd om goederen die nog
in zeer goede staat zijn, maar niet
meer worden gebruikt, ter beschikking te stellen.
Dat kan van alles zijn, maar geen
elektrische apparaten of boeken.
Gulle gevers wordt verzocht om hun
gift op een bijgevoegd formulier te
omschrijven.
Ook aangeboden diensten zijn weer
welkom. Mensen die iets willen
schenken ten behoeve van de veiling kunnen de formulieren in speciale bussen in het winkelcentrum
Kudelstaart doen. De bussen worden daar 23 februari geplaatst bij
Albert Heijn, Bakkerij Van Leeuwen
en bij Slijterij Gall & Gall. Tot en met
5 april kunnen de formulieren hier
worden ingeleverd.
In de brief die deze week bezorgd
wordt, staat dat men ook een gift
mag doen waarmee veilkavels ge-

kocht kunnen worden. Deze kavels
worden dan bij de ingebrachte kavels gevoegd en het geheel komt
dus op zaterdag 10 mei onder de
hamer.
Een andere mogelijkheid om de veiling te steunen, is het via de bank
overmaken van een bedrag op rekeningnummer 3001.07.927 ten name
van Kudelstaart voor Kudelstaart.
De opbrengsten van de veiling worden verdeeld over clubs en verenigingen in Kudelstaart die een financieel zetje in de rug goed kunnen gebruiken. In de afgelopen acht
jaar kwam zo’n 138.000 euro terecht
bij ruim veertig lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Op die manier zorgen Kudelstaarters met hun
inbreng in de veiling voor uitkomst
bij andere Kudelstaarters. Vandaar
de naam van de actie: ‘Kudelstaart
voor Kudelstaart’.
Het bestuur van Kudelstaart voor
Kudelstaart raadt inwoners van de
plaats aan om de datum van 10 mei
vast in de agenda’s te blokkeren. Die
avond valt vlak voor moederdag en
gewoontegetrouw zullen de prachtigste boeketten op de veiling weer
enorm in de belangstelling staan.

Jongerenraad Aalsmeer zoekt
penningmeester en leden
Aalsmeer - Binnen de Jongerenraad Aalsmeer (JA) is er een plek
vrij gekomen voor een penningmeester.
De jongerenraad zoekt een enthousiaste jongere tussen de 16 en 24
jaar die deze taak kan en wil vervullen. Heb jij gevoel voor cijfers en lijkt
het je een leuke taak binnen een
gezellige groep jongeren? Meld je
dan nu aan.
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 gemeente. Dus onderwerpen
die betrekking hebben op de belangen van de jongeren in Aalsmeer en
Kudelstaart.
Het is dus erg leuk en afwisselend
vrijwilligerswerk!
Deze 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 dus snel een e-mail naar
pr@jongerenraadaalsmeer.nl en er
wordt zo spoedig mogelijk contact
met je opgenomen.
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Start ‘Muziek
op schoot’
Kudelstaart - Muziek op schoot is
een cursus voor kinderen van 0 tot 4
jaar die samen met hun ouders op
een speelse manier heel veel nieuwe liedjes leren, schootspelletjes en
kringspelletjes doen, en samen kunnen bewegen op muziek.
Het hoofddoel van de cursus is om
ouder en kind samen plezier te laten
beleven aan muziek, daarnaast zijn
er nog vele ander doelen te noemen
zoals bijvoorbeeld versterken van de
band tussen ouder en kind, ontwikkeling van het spraakvermogen en
contact met andere ouders en kinderen in dezelfde leeftijdsfase. De
cursus wordt gegeven door muziekdocente Irma Hogenboom in het
clubgebouw van muziekvereniging
Flora aan de Bilderdammerweg.
`Muziek op schoot` start op vrijdagmorgen 7 maart en bestaat uit totaal acht bijeenkomsten. De kosten
bedragen 50 euro. Dit is inclusief
cursusmateriaal en koffie, thee of limonade. Er zijn twee verschillende
groepen en deze worden ingedeeld
naar leeftijd van de kinderen. Voor
meer informatie kan gebeld worden
naar Irma Hogenboom, tel. 0297321141 of mailen naar hoog5x@kabelfoon.nl.

Laatste kans

Keepersdag bij
Legmeervogels

Film ‘Night at the museum’
vrijdag in het SJOK gebouw
Kudelstaart - Vrijdag 29 februari organiseren De Zolder en ‘t Gilde
een filmavond! Tijdens deze avond
gaan de bezoekers kijken naar de
film ‘Night at the Museum’. Larry
Daley (gespeeld door Ben Stiller)
is een mislukkeling. Geen baantje
houdt hij langer dan een week vol,
zijn vrouw heeft hem verlaten voor
een onvriendelijke beursdirecteur en
zijn zoontje Nick heeft geen vertrouwen in hem. Wanneer hij ook nog
dreigt zijn huis kwijt te raken, besluit hij te solliciteren op een baan-

Diplomaschaatsen jeugd bij VZOD
Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari is schaatsvereniging VZOD op de
ijsbaan van Haarlem gestart met het
diplomaschaatsen voor kinderen.
Op deze dag deden de jongens en
meisjes de start- en remproef en de
slalomproef.
Deze proeven werden door voorzitter Leendert Molenaar uitgezet en
geklokt.
Op zaterdag 23 februari moesten de
deelnemers meters maken en mochten zij voor een keer op de buitenbaan rondjes schaatsen. Iedereen
heeft heel goed zijn best gedaan.
De startende schaatsers Justin Piet,
Bryce King, Maud van Leeuwen,

Gijs Aarsen en Nicky van der Geest
haalden het S-diploma. Kim Zuiver, Sarina Piet en Kim van Leeuwen scoorden het A-diploma. Het
B-diploma is behaald door Jesper
de Jong, Ilse Straathof, Thomas Riechelman, Evy Zethof, Thamar van
den Bergen, Femke de Lange, Romy
van der Horst, Madelief de Jong en
Michelle Nederstigt. Het C-diploma
gaat uitgereikt worden aan Madieke Jansen, Kobus Versteegh, Mandy
Fontaine, Nienke Cornelisse, Lisanne Riechelman, Jerry Schuurman,
Sander Hansen, Daniel Schreuder
en Babette Straathof.
De snellere schaatsers Scott Zethof,

Uithoorn - Op woensdagmiddag
5 maart van 14.00 tot 20.30 uur de
Uhlsport Challenge Tour voor de
tweede keer op rij te gast bij Legmeervogels. Deze dag wordt georganiseerd voor keepers vanaf 8 jaar.
Tijdens deze unieke keepersdag
worden de keepers getraind door
ervaren en gediplomeerde trainers
onder leiding van Maarten Arts, de
keeperstrainer van FC Utrecht. Na
de maaltijd, geeft Maarten Arts een
demonstratietraining met Maikel
Aerts en Kenneth Vermeer, de keepers van Willem II. Uiteraard gaan
de keepers ook met Maikel en Kenneth op de foto en ontvangen ze als
herinnering een deelname-certificaat met daarop de handtekening
van de topkeepers. Alle keepers en
keepsters vanaf 8 jaar, kunnen zich
direct aanmelden bij de Challenge
organisatie onder leiding van Sierd
van de Berg, de keeperstrainer van
FC Zwolle. Inschrijven kan via www.
progoal.nl of www.legmeervogels.
nl Hier is het inschrijfformulier te
downloaden waar ook het volledige
programma op staat!
Deelname aan de Challenge dagen
kost slechts 25 euro. Dit is inclusief
maaltijd en certificaat én een uniek
Challenge voetbalshirt ter waarde
van 35 euro. Aan de dag kunnen
maximaal 90 deelnemers meedoen,
reageer dus snel, want vol is vol!

Handballers zwemmen af
Vakantiefilm
in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 29 februari
draait ‘s middags in cultureel café
Bacchus de film Shreck de Derde.
Wanneer moerasmonster Shrek tegen wil en dank koning wordt, gaat
hij samen met Fiona, Donkey en de
anderen op zoek naar Arthur, zijn
wettige vervanger. Shrek en Fiona
vinden het niets om waarnemend
koning en koningin te zijn van Far
Far Away. Ze besluiten samen met
Donkey en Puss In Boots op zoek te
gaan naar de ware troonopvolger.
Dat blijkt Artie te zijn, de neef van
koningin Lillian. Hij zit op een kostschool en heeft totaal geen interesse in het koningschap. Ondertussen
is Prince Charming bezig met een
staatsgreep, om Far Far Away over
te nemen. De film draait vrijdag om
13.30 uur in Bacchus in de Gerberastraat. De zaal is open vanaf 13.00
uur. De toegang bedraagt 3,50 voor
volwassenen, Kinderen, uitsluitend
onder begeleiding, betalen 1 euro.
Bij een uitverkocht Bacchus, wordt
voor aanvang van de film bepaald of
de film om 16.00 uur nog een keer
vertoond wordt. Meer informatie:
www.cultureelcafebacchus.nl

Jesse Schouwenaar, Floor van der
Geest, Arian van de Maat, Evelien
Hooijman, Kiki du Pau en Sharon
Heemskerk haalden het D-diploma. Bas de Lange gaat als enige
het E-diploma uitgereikt krijgen. Het
hoogste diploma is F en deze is dit
jaar behaald door Suzanne Aarsen
en Imke Brommer. Zij hebben de
snelste tijd neergezet.
De volledige uitslagen zijn te lezen op de website van VZOD: www.
stgvzod.nl
Binnenkort worden de diploma’s op
zaterdagmiddag uitgereikt tijdens
een feestelijke afsluitingsmiddag
van het schaatsseizoen 2007-2008.

De karateleraar vindt het een uitstekend idee dat de jonge handballers
aan vechtsport doen. “De jongens
leren via karate vooral om weerbaar
te worden. Handbal is een fysieke
sport en dan krijg je wel eens een
stootje.
Dan moet je niet boos worden of
niets meer durven, maar gewoon
doorgaan. Dat is wat ze via vechtsport kunnen leren: incasseren. Niet
bang zijn, niet schrikken van een
tik of een beetje pijn, maar blijven
gaan. Verder leren de jongens van
karate om snel te zijn in de kleine
ruimte. Het kan hun reactievermogen flink verbeteren.”

De handballers van de talentenopleiding in het zwembad. Foto Don Ran.

Vrijdag Shrek

tje als nachtwaker bij het Natuurhistorisch museum. Het lijkt hem een
makkelijk baantje, tot hij er achter
komt dat een eeuwenoude vloek de
‘bewoners’ van het museum iedere
nacht tot leven wekt, wat wilde taferelen oplevert. De film begint vrijdag
om 19.30 uur en de deur gaat om
19.15 uur open. Rond 21.15 uur is de
film afgelopen. De kosten zijn 1 euro dit is inclusief wat te drinken en
iets lekkers! Het SJOK gebouw vind
je aan de Hoofdweg 104, ingang zit
aan de Haya van Somerenstraat!

Aalsmeer - De jonge deelnemers
aan de talentenopleiding van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer hebben maandag 25 februari afgezwommen voor hun volgende zwemdiploma. De Aalsmeerse handballers
van tien tot en met twaalf jaar trainen iedere dag en doen de helft van
de trainingen andere sporten dan
handbal.
Zoals tafeltennis, karate, dansen,
basketbal en zwemmen. En de periode van zwemtrainingen sluiten de
jongens dus af met het halen van
een diploma. De hoofdtrainer van de
jongens, en tevens technisch coördinator van de talentenopleiding, is
Bart Neeft. Hij geeft eerlijk toe dat
het idee een beetje afgekeken is van
Ajax. “Bij die voetbalclub doen ze de
helft van de trainingen bijvoorbeeld
judo, badminton, trefbal, noem maar
op. Als de kinderen ouder worden,
doen ze dat minder, en gaan ze juist
meer voetballen. Op die manier gaan
wij ook te werk.”
De extra trainingen met allerlei verschillende sporten vinden ’s ochtends vroeg om half zeven plaats en
bevallen Neeft prima.
“We doen dat omdat we kinderen
willen leren om goed te bewegen
nu ze veel achter de computer zitten. Door de variatie houden ze het
dagelijks trainen goed vol. En omdat
we complete atleten van ze maken,
helpt het blessures te voorkomen.”
Iedere maand doet Bart Neeft met
de jongens twee sporten tijdens de
extra ochtendtrainingen, waaron-

der voetbal, gymnastiek en tafeltennis. En hij zet daar ook specialistisch
trainers bij in.
Zwemmen
Lenie van der Meer heeft het zwemmen verzorgd. Een wedstrijdzwemster van 71 jaar, die diverse Nederlandse records op haar naam heeft
staan en op de wereldkampioenschappen op de 5 kilometer een
zilveren plak heeft behaald in haar
leeftijdscategorie.
Haar kleinzoon Glenn is een van de
deelnemers aan de talentenopleiding en ze werkt dan ook graag mee
aan de extra ochtendtrainingen. “Ik
geloof zeker dat ze als handballer
beter worden door al die zwemtrainingen.
Denk alleen al aan het leren ademhalen. Diep inademen en goed uitblazen leer je perfect via zwemmen.
Hun algemene conditie is ook snel
vooruit gegaan. De eerste keer lagen ze na 25 meter zwemmen op
apegapen, nu zwemmen ze na 600
meter nog vrolijk door. En de ontwikkeling van de spieren natuurlijk:
ik heb speciale oefeningen waar je
heel sterke been- en armspieren
van krijgt.”
Karate
Cor van Dam heeft met de jongens
karate geoefend. Hij heeft zelf op
hoog niveau aan karate gedaan en
toen hij begin twintig was op de Nederlands kampioenschappen gestaan.

Dansen
Charida Jonkhart is professioneel
danseres en regelmatig te zien in
shows van Gerard Joling, Paul de
Leeuw, Frans Bauer en andere bekende artiesten. Maar in één keer
stond ze ’s ochtends om half zeven
te dansen met jongens van 11 en 12
jaar. Hoe vond ze dat?
“Hartstikke leuk! De jongens gingen
er zo open in. Van meisjes verwacht
je dat, maar van de jongens vond ik
dat best opvallend. Ik denk dat dat
alles te maken heeft met de aanpak bij de talentenopleiding. Door
de manier van opleiden, weten ze
dat ze allerlei verschillende sporten
krijgen en staan ze niet raar te kijken als ze opeens moeten dansen.
En bewegen op muziek is natuurlijk
heerlijk. Dansen is een hele leuke
manier om te werken aan coördinatie en lenigheid. En het voorkomt
blessures: je kweekt bepaalde spieren die de boel kunnen opvangen,
denk aan buikspieren die je rug
sterker maken. Als je dat doet met
streetdance, op hun eigen favoriete
muziek, is dat veel leuker dan dat je
saaie oefeningen moet doen.”
Aanvoerder
De 12-jarige Floris Offerman is aanvoerder van de Jongens C1 van FIQAS Aalsmeer. Hij droomt van topsport en wil later graag de eredivisie halen. Het liefst wordt hij profhandballer in Duitsland. Daar heeft
hij alles voor over, zoals iedere dag
trainen. Al die verschillende sporten
vindt hij top.
“Het is heel grappig om ook eens
andere sporten te doen. Toen ik
het hoorde dat we gingen dansen,
dacht ik: oké, mmmhhh…..
Maar zelfs dat bleek leuk te zijn.
Ook doen we dingen waar ik nog
nooit van had gehoord, zoals flagfootball.” Merk je dat je een betere
handballer wordt door al die verschillende sporten?
“Nou, het is net als met eten. Als
je iedere dag hetzelfde op je bord
krijgt, wordt het eentonig. Dat is met
handbal ook. Nu is het veel leuker
om het te blijven doen. ’s Middags
leren we handbaltechniek. En ’s
ochtends worden we sterker en leniger en krijgen we een betere conditie. Ik merk dat bij de handbalwedstrijden, dat je makkelijker kunt bewegen. En ik merk het ook aan het
team. Door die andere sporten met
elkaar te doen, werk je ook aan de
teambuilding; we zijn nu meer een
team geworden. Eigenlijk is iedereen er wel op vooruit gegaan.”

Carnavalsfeest Jozefschool
Aalsmeer - Op 15 februari heeft
de Jozefschool in de Gerberastraat
wederom een groot carnavalsfeest
georganiseerd voor haar ruim 475
leerlingen.
’s Ochtends hebben alle leerlingen
kunnen genieten van oud Hollandse spelen, de disco, het kindercasino en het super enge spookhuis.
De ochtend is afgesloten met een
heel grote carnavalsdans op het

schoolplein. ’s Middags hebben de
kinderen uit de groepen vijf tot en
met acht een playbackshow gehouden waar Mike uit groep zes de eerste prijs won met zijn vertolking van
Johnny Jordaan met het liedje ‘de
vrolijke koster’.
Het carnavalsfeest is een groot succes geworden door alle enthousiaste leerlingen, hulpouders en leerkrachten.

Inloopavond voor 12+ers
op de Binding Zolder
Kudelstaart - Elke week bezoeken heel veel tieners de inloopmiddagen op dinsdag- en vrijdagmiddag. Elke week komen zij langs om
even te computeren, een spelletje te
spelen, de nieuwste tijdschriften te
lezen, gewoon even om gezellig te
kletsen en vrienden te ontmoeten of
om even lekker te hangen in de zithoek. Elke dinsdag- en vrijdagmiddag is er van 14.30 tot 18.00 inloop
op De Binding Zolder in Kudelstaart.
De inloopmiddag is bedoeld voor
tieners om gewoon even binnen te
lopen en te doen waar zij zin in hebben. Dat kan dus van alles zijn zoals
het lezen van een boek, een spelletje spelen of om gewoon even met
vrienden bij elkaar te komen.
Ook is er een aparte ruimte om
huiswerk te maken en vaak is er wel
iemand aanwezig om je daarmee te
helpen.
Op donderdag 6 maart start de eer-

ste inloopavond speciaal bedoeld
tieners van 12 jaar en ouder. Elke
eerste donderdagavond kunnen tieners vanaf 12 jaar tussen 19.00 en
21.00 uur bij de Binding Zolder binnenlopen. Er is de mogelijkheid om
even te computeren, met vrienden
bij elkaar te komen.
Maar natuurlijk kan je tijdens deze
avond ook even lekker hangen in de
zithoek of je favoriete soap komen
kijken. Voor meer informatie kan je
een kijkje nemen op www.debinding.nl of gewoon eens binnen lopen. De Binding Zolder is te vinden
in het SJOK gebouw in Kudelstaart
aan de Hoofdweg 104, ingang zit
aan de Haya van Somerenstraat.
Voor meer informatie kan er ook contact op worden genomen met Kim
Verschueren via: kim@debinding.nl
of bellen op dinsdag- woensdag of
vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00
uur naar 0297 892091.

Vernieuwde cursus Slim Kids
Amstelveen - Op dinsdag 18 maart
vindt in Amstelveen de informatiebijeenkomst plaats van de vernieuwde cursus Slim Kids. Slim Kids wordt
georganiseerd door Amstelring en
is een samenwerkingsverband met
Ziekenhuis Amstelland, Sportschool
Buenting en Stichting Cardanus.
Slim Kids is een coole cursus, speciaal ontwikkeld voor bovenbouwers
uit het basisonderwijs, de 9 tot 12
jarigen, die wat steviger zijn of overgewicht hebben. Overgewicht onder
kinderen neemt toe en bedreigt de
gezondheid van het kind op latere
leeftijd. Hoe motiveer je op een positieve manier kinderen die neigen
naar overgewicht én hun ouders
hun leefwijze te veranderen, zonder
onnodig een beschuldigend vingertje uit te steken?
Gezonde toekomst
De samenwerkingspartners besloten de handen in elkaar te slaan en
zich in te zetten voor een gezonde
toekomst van deze leeftijdsgroep.
Doel van de cursus is het aanleren van een gezonde leefwijze, zodat gezondheidsproblemen zoals
hart- en vaatziekten en diabetes,
ontstaan door overgewicht op jonge
leeftijd, voorkomen kunnen worden
op latere leeftijd.
Slim Kids is plezierig sporten in
combinatie met gezonder eten én
ouders laten zien hoe ze hun kind
kunnen ondersteunen en motiveren.

Het is de ideale combinatie om een
verandering in leefwijze voor elkaar
te krijgen. Voedingsinformatie wordt
gegeven door de diëtist, de pedagoge –beiden van Amstelring- geeft
opvoedkundige adviezen. Daarnaast
bestaat voor de ouders de mogelijkheid leuke workshops te volgen bij
Stichting Cardanus en de kids gaan
funsporten, zoals judo, tienerfitness, inline-skaten, breakdancen en
streetdancen, bij Sportschool Buenting.
Heeft een kind ernstig overgewicht
dan verwijst de huisarts, voorafgaand aan de cursus, eerst door
naar het speciale sportprogramma
van de afdeling Fysiotherapie in het
Ziekenhuis Amstelland. De huisartsen in Amstelveen en omstreken
worden geïnformeerd over het initiatief Slim Kids. Bent u benieuwd
of de cursus Slim Kids ook voor uw
kind een gezonde toekomst kan betekenen?
Ga dan naar de gratis informatieavond op dinsdag 18 maart van
19.00 tot 20.00 uur in het gebouw
van Amstelring aan de Laan van
de Helende Meesters 431. De cursus Slim Kids gaat bij voldoende belangstelling van start op dinsdag 1
april.
Wilt u meer informatie of wilt u zich
aanmelden voor de gratis informatiebijeenkomst? Bel Amstelring
0900-1866 of kijk op wwww.amstelring.nl.
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Uitreiking in beide bibliotheken

Per Franken en Roy Meekel
winnaars prentenboek
Aalsmeer - Blij namen de éénjarige Per Franken en de tweejarige
Roy Meekel afgelopen woensdag
het prentenboek ‘Kleine muis zoekt
een huis’ in ontvangst. Zij zijn de gelukkige winnaars van de loterij onder nieuwe leden, die zich tijdens de
Nationale Voorleesdagen 2008 hadden ingeschreven bij de bibliotheken Aalsmeer en Kudelstaart. Met
de uitreiking van deze prentenboeken, die ter beschikking gesteld zijn
door de Plantage Boekhandel, werd
de officiële landelijke leesbevorderingsactie 2008 succesvol afgesloten. Maar voor Aalsmeerse en Kudelstaartse kinderen is het hiermee
nog lang niet afgelopen, want het
voorlezen op woensdagmiddagen
in de bibliotheek van Aalsmeer en

Kudelstaart gaat voorlopig gewoon
door! Uit onderzoek is gebleken, dat
kinderen slim worden van voorlezen. Daarnaast stimuleert voorlezen de taalvaardigheid, bevordert
de woordenschat en prikkelt de
fantasie. Vanwege deze belangrijke aspecten wordt er iedere woensdagmiddag om 15.00 uur in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat
gratis voorgelezen. In Kudelstaart is
dat om de week (woensdagen 5 en
19 maart en 2 en 16 april). Na het
voorlezen krijgen de deelnemertjes
iets lekkers en kleuren zij een kleurplaat. Een volledig overzicht van alle
jeugdactiviteiten in de bibliotheek is
te bekijken op de speciale jeugdactviteitenkalender. Deze is verkrijgbaar in de bibliotheek

Prijswinnaar Per Franken met het boek ‘Kleine muis’.

Podiumplaats voor Bas Bakker van AVA.

Atletiek: AV Aalsmeer

Ereplaatsen AVA jeugd bij
regiocross in landsmeer
Aalsmeer - Een stralend zonnetje,
maar ook een felle koude wind die
het winters deed aanvoelen, bij de
laatste regiocross afgelopen weekeinde in Landsmeer. Vele jeugdige
atleten hadden hun weg weer gevonden naar het mooie parcours in
het recreatiegebied Het Twiske. Onder hen ook weer een aantal talentvolle AVA pupillen en junioren. Ook
dit keer wisten zij weer een aantal
fraaie ereplaatsen te behalen. Bas
Bakker bijvoorbeeld, hij wist bij de
jongens junioren C wederom een
podiumplaats te behalen. Na een
goed opgebouwde race werd hij
keurig derde. In dezelfde categorie
liep Tomas Baars alweer een stuk
beter als bij de vorige cross. Dit keer
werd hij zeventiende. Niet ver daarachter ook een prima tweeëntwintigste plaats voor Rik Maarsen. Bij
de jongens junioren D1 zat er wederom niet veel verschil tussen Dirk
Kaas en Evert Bunschoten. Dirk
wist het ditmaal in zijn voordeel te
beslissen. Hij werd negentiende en
Evert tweeëntwintigste. Bij de jongens pupillen A1 deed Derk van Ee
weer met de voorsten mee. In een
bijzonder groot veld van bij zestig
jongens werd hij keurig dertiende.
Erg goed was dit keer het optreden
van B pupil Nick Ramdjanamsingh.
Na een snelle race liep hij naar een
prachtige zevende plaats, niet eens
zo gek ver achter de podiumplaatsen.
Ook de meisjes deden weer van zich
spreken. Bijvoorbeeld Shannon Lakerveld, die haar goede optredens
bij de vorige crossen bevestigde.
Dit keer wederom een toptien klassering en een mooie zevende plaats

bij de meisjes junioren C. Ook weer
goede prestaties van Eva van Ee en
Sharona Plasmeijer bij de meisjes
junioren D2. Eva had lange tijd de
leiding in de wedstrijd, maar kon dit
net niet vasthouden. Wel een fraaie
derde plaats. Niet ver daarachter zat
Sharona, die met een zesde plaats
ook best tevreden mocht zijn. Bij de
meisjes pupillen A1 zat Kim Okkerse wat verder naar achteren dan we
van haar gewend zijn. Toch zal haar
zeventiende plaats ruim voldoende
zijn om zich te plaatsen voor de regiofinale.
Bij de allerkleinsten waren er tot
slot twee mooie toptienklasseringen
voor Merel van Zanten en Julia van
Ee. Merel werd bij de meisjes pupillen B prima vijfde en Julia bij de C
meisjes keurig zevende!
Door deze mooie prestaties hebben
maar liefst dertien atleetjes zich weten te plaatsen voor de regiofinale
op 15 maart in Bussum. Jordi Baars,
Bas Bakker, Tomas Baars, Rick
Maarsen, Dirk Kaas, Nick Ramdjanamsingh, Derk van Ee, Shannon Lakerveld, Eva van Ee, Sharona
Plasmeijer, Kim Okkerse, Merel van
Zanten en Julia van Ee zijn voornemens weer hun beste beentje voor
te zetten.
Jordi Baars zevende
Afgelopen weekeinde werd in Gent
(B) het Nederlands kampioenschap
indooratletiek voor senioren/masters en B-junioren gehouden. Voor
AV Aalsmeer was Jordi Baars hier
aanwezig. Jordi kwam uit op de
1.500 meter en deed dit heel behoorlijk. Het was geen superrace,
maar met een zevendeplaats en een

Actie(f) in de krokusvakantie
Aalsmeer - Niet op wintersport,
geen zonvakantie, geen probleem.
Deze krokusvakantie wordt er weer
van alles georganiseerd voor de
jeugdige inwoners. In de Proosdijhal zijn jl. maandag en vanochtend
de inmiddels bekende sport- en
spelinstuiven gehouden met weer
veel bezoekers.
De jongens en meisjes konden
zich uitleven aan de touwen, op
het springkussen, badmintonnen,
zwaaien aan de ringen en kunstjes vertonen op de trampoline. En
de hele vakantie kan een frisse duik

genomen worden in zwembad De
Waterlelie aan de Dreef.
Vandaag, donderdag 28 februari, is
iedereen welkom voor vrijzwemmen
van 12.00 tot 14.30 uur en op vrijdag
van 10.00 tot 13.00 uur. Tijdens het
vrijzwemmen worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals aquarobics, estafettes, spelletjes op de
kant en nog veel meer.
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.

‘Sita en de Lapjesgeit’ in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - In het weekend van
1 en 2 maart komt Poppentheater
Valentijn met de nieuwe voorstelling
‘Sita en de Lapjesgeit’ voor iedereen
vanaf 4,5 jaar in het Amstelveens
Poppentheater.
Het Indiase sprookje Sita, de Lapjesgeit wordt verteld vanuit een Indiase
stoffenwinkel en verbeeldt met alle
spullen die daar voor handen zijn.
Zijn de lappen die daar hangen wel
lappen? Of schuilen daar prinsen,
sultans of .... achter?
Door oosterse geuren, kleuren en

muziek worden de toeschouwers
meegevoerd in het spannende
sprookje.
Een interactieve vertelvoorstelling
waarin diverse poppenspeeltechnieken worden gebruikt. Aanvang
voorstellingen zaterdag en zondag
om 14.30 uur. Toegangsprijs is 7 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Zingen en dansen met ‘Dangza
en Zinga’ in Dorpshuis

Kudelstaart - Kinderen vanaf zes
jaar kunnen op woensdag 5 maart
in het Dorpshuis komen genieten
van de zang- en dansvoorstelling
‘Dangza en Zinga’.
Het verhaal is geschreven in opdracht van Oxfam-Novib en gaat
over twee kinderen die water moeten dragen en uren moeten lopen
om een beetje geld te verdienen. Zij
doorbreken dit uitzichtloze en hopeloze bestaan met zang en dans. Het
exotische 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 voorstelling
begint om 14.00 uur en duurt 45 minuten. Kaartjes kosten 3,50 euro en
zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek in
Aalsmeer, in de Marktstraat. Reserveren is ook mogelijk, telefonisch via
0297-325905 of email aalsmeer@bibliotheekau.nl.
Dit verteltheater wordt georganiseerd door De Binding, de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer en de bibliotheek.

Binding Zolder-tieners naar
Science Centre Nemo
Kudelstaart - Deze week hebben
weer heel veel kinderen lekker een
week vrij vanwege de voorjaarsvakantie.
Voor de tieners die niet naar de
sneeuw en/of de zon gaan heeft de
Binding Zolder tijdens deze voorjaarsvakantie allerlei leuke activiteiten op het programma staan.
Ook een bezoek aan het Science Centre Nemo stond op het programma. Op maandagochtend verzamelden een groep tieners zich in
Kudelstaart om gezamenlijk af te
reizen naar Nemo. Het interactieve museum staat in het teken van
de wetenschap. En niet alleen om
naar te kijken maar juist om lekker
te doen.
Zo kon er gespeeld worden met
zeepsop, voerden ze mee op zoektocht naar witte bloedcellen, leerden ze alles over statische elektrici-

teit, hormonen en puberteit. En dat
allemaal door leuke dingen te doen,
te maken, te zien, te testen en zelfs
te ruiken!
Natuurlijk brachten de tieners ook
een bezoek aan het beroemde dak
van Nemo, waar ze lekker hebben
zitten eten en ook hebben kunnen
genieten van een lekker voorjaarszonnetje en het prachtige uitzicht op
Amsterdam.
Het was een leerzame maar ontzettend leuke dag!
Voor meer informatie over andere activiteiten tijdens de voorjaarsvakantie @ De Binding Zolder (en
voor de andere activiteiten) kunt u
kijken op www.debinding.nl.
Of contact opnemen met Kim Verschueren via kim@debinding.nl of
bellen op dinsdag- woensdag of
vrijdagmiddag op 0297-892091, tussen 13.30 en 18.00 uur bereikbaar.

Ritmische gymnastiek

Succesvolle regiowedstrijd
voor gymnastes Omnia
Aalsmeer - Op 17 februari is afgereisd naar Purmerend voor de tweede regiowedstrijd voor ritmische
gymnastiek.
Voor 8 uur ’s morgens waren sommige gymnastes en hun ouders al
aanwezig.
Alleen in de sporthal De Kraal was
nog geen kraai te zien. Geen andere
deelnemers, organisatie of iets dergelijks. “Zitten we wel goed?” Na
enige tijd kwam er toch leven in de
brouwerij en mochten de meisjes
van 2C inturnen, hadden zij hun opmars en konden ze beginnen met de
wedstrijd.
In categorie 2C deden drie deelneemsters van SV Omnia 2000 mee,
Tina Anema, Christina Kok en Fabiënne Roof. Fabiënne mocht als
tweede de vloer op, maar toen was
er geen muziek. De cd-speler had
het begeven.
Na ongeveer 10 minuten was er een
nieuwe cd-speler en kon Fabiënne
alsnog haar oefening laten zien. Alle deelneemsters moesten drie oefeningen laten zien, met bal, knots
en touw.
Aan het einde van de ochtend werd
de balans opgemaakt. Tina eindigde
op een keurige vierde plaats, Christina werd elfde en Fabiënne werd
twaalfde.
Daarna was het de beurt aan categorie 1C. Ook in deze categorie drie
deelneemsters van SV Omnia 2000,
Annelotte Vos, Yvonne de Rooij en
Josje Buren. In de eerste regiowedstrijd was Annelotte op de eerste plaats en Yvonne op de tweede
plaats geëindigd.
Benieuwd wat het nu ging worden.
Annelotte liet hele mooie oefeningen zien en eindigde aan het eind
van de wedstrijd weer op het hoogste schavot.
Yvonne begon een met beetje koorts
aan deze wedstrijd maar deed goede zaken, ook zij behaalde weer het
podium en werd fraai derde. Josje
eindigde op een tiende plaats.
Nadat de medailles en diploma´s
van de ochtendwedstrijd waren uitgereikt, werd er bekend gemaakt
wie er door mochten naar de halve
finale.
Van deze twee categorieën mochten vier deelneemsters door aan de
hand van de resultaten van de eerste en tweede regiowedstrijd. Tina
Anema in de categorie 2C en Annelotte Vos en Yvonne de Rooij in de
categorie 1C mogen door naar de
halve finale.
Enthousiast
‘s Middag waren de meisjes van categorie 4C en 3C aan de beurt. De
meisjes van categorie 4C beten de
spits af met hun oefening zonder
materiaal. Ieder meisje moest op
dezelfde muziek een identieke oefening laten zien.
Namens SV Omnia 2000 zetten
Romy Stokkel, Jasmijn Visser, Ilse
Straathof en Dominique Roof hun
beste beentje voor.

Voor Jasmijn, Ilse en Dominique is
dit het eerste jaar dat ze meedoen
aan wedstrijden, dus extra spannend.
Alle vier brachten ze met veel enthousiasme en grote inzet een mooie
oefening op de vloer. Het is zonder
meer al een prestatie van formaat
om in je eentje op zo’n grote vloer
voor een tribune vol publiek en een
tafel vol juryleden je oefening te laten zien.
In een veld van 24 meisjes bereikte
Romy een uitstekende vierde plaats.
Jasmijn werd erg knap zevende, Ilse werd achttiende en Dominique
eindigde op de tweeëntwintigste
plaats.
Daarna was het de beurt aan de
duo’s touw van 4C en 3C. Twee
meisjes doen samen een oefening
met twee touwen. Er moet zo gelijk
mogelijk worden gesprongen, de
touwen moeten naar elkaar worden
overgegooid en in elkaar en uit elkaar worden gedraaid. En niet onbelangrijk bij dit alles, ze mogen niet
in de knoop raken!
Voor categorie 3C kwamen de duo’s
Kiki de Pau en Shirley van der Hoorn
en Kirsten Wagenaar met Priscilla
Rietheide in actie. Beide duo’s deden het fantastisch.
Kiki en Shirley bereikten een gedeelde tweede plaats en Kirsten en
Priscilla wonnen zeer overtuigend
het goud. In categorie 4C lieten Romy en Jasmijn een heel goede oefening zien. Zij werden hiervoor beloond met een geweldige eerstee
plaats.
Na de duo’s mochten de 3C meiden
ook nog twee individuele oefeningen laten zien. De oefening zonder
materiaal is een voorgeschreven oefening en daarom voor alle meisjes
gelijk.
Bij de hoepeloefening is dit niet het
geval en is er meer ruimte voor een
eigen interpretatie. Alle vier de meisjes lieten goede oefeningen zien en
de onderlinge verschillen waren niet
heel erg groot.
Uiteindelijk bereikten de meiden
een prima resultaat. Priscilla werd,
net als in de vorige wedstrijd eerste.
Kirsten behaalde een uitstekende
tweede plaats. Shirley en Kiki eindigden vlak na elkaar op de vijfde
respectievelijk de zesde plaats. Op
basis van de behaalde resultaten
mogen Romy, Jasmijn, Kiki, Shirley,
Priscilla en Kirsten ook door naar de
halve finale.
Al met al was het een zeer succesvolle dag voor SV Omnia 2000. De
halve finale voor alle categorieën individueel en duo’s van het C niveau
zal zijn op 22 maart aanstaande in
Beverwijk.
Wilt u meer weten over Ritmisch
Gymnastiek of wilt uw dochter eens
een les meedoen?
Kijk dan op de website www.svomnia.nl of neem contact op met Monique Rommerts, tel. 0297-321553 of
het Sportpunt van SV Omnia 2000,
tel. 0297-322312.

Na film over kapitein Rob

Pannenkoeken versieren
en opeten in de cinema
Amstelveen - Zondagmiddag 2
maart, na afloop van de film Kapitein Rob en het geheim van Professor Lupardi, kunnen kinderen pannenkoeken komen versieren in cinema Amstelveen in het Stadshart.
Als je kunstwerk klaar is, mag je het
natuurlijk zelf opeten.
Voor 5 euro mogen kinderen zoveel
pannenkoeken versieren én opeten
als ze willen.
Deelname aan deze lekkere activiteit kan alleen in combinatie met

een kaartje voor film Kapitein Rob
en het geheim van Professor Lupardi).
Je kunt je aanmelden hiervoor via
de kassa van de bioscoop, door te
bellen naar 020-5475175. De film
draait zondag om 12.00 uur.
Alleen naar de bioscoop en Kapitein
Rob gaan zien kan ook op vrijdag 29
februari, zaterdag 1 en woensdag 5
maart om 13.30 uur. Voor meer informatie: www.cinemaamstelveen.
nl.
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Handballers van A.R.C.
blijven winnen!

Voetbalcompetitie

RKAV 7 wint flets duel
Aalsmeer - Zwak spelen en toch
winnen. Het is voor weinig ploegen
weggelegd, maar Rkav 7 slaagde er
afgelopen zondag glansrijk in. Op
het hoofdveld van het sportcomplex
aan de Beethovenlaan werd tegenstander Nautilus met duidelijke cijfers verslagen: 4-0. Met deze nuttige overwinning doet de Trots van
Rkav nog steeds volop mee in de
strijd om het kampioensschap in
de sterk bezette 7e klasse reserve.
Gezien het povere spel afgelopen
zondag is er echter nog een hoop
werk aan de winkel voor non-playing captain Spreij en trainer/mental coach Robbie. Veel tijd is er niet,
want aanstaande zondag staat het
loodzware uitduel met DCG alweer
op het programma, gevolgd door
een thuiswedstrijd tegen medetitelkandidaat Pancratius. De wedstrijd
tegen het zwakke Nautilus zal, gezien het droevige spel, door menig
toeschouwer snel worden vergeten.
Natuurlijk is het lastig om negentig
minuten goed en aantrekkelijk voetbal te spelen, maar Rkav 7 is het aan
zijn stand verplicht om het in ieder
geval te proberen. Daar leek afgelopen zondag voor eigen publiek helaas geen sprake van. Verdedigend
stond het prima, maar vooral het
positiespel van de middenvelders
en de afronding op het doel door de
spitsen was bedroevend. De uitslag
doet misschien anders vermoeden,
maar tegen een zwalkende tegenstander als Nautilus moet minstens
met dubbele cijfers gewonnen worden.
Trots van RKAV
Twee spelers ontrokken zich aan de
algehele malaise en wisten wel hun
gebruikelijke, hoge niveau te halen.
Peter van der Laarse liet met twee

knappe goals zien waarom juist hij
door non-playing captain Spreij in
de basis was opgesteld. Op snelheid passeerde hij tweemaal zijn directe tegenstander, waarna hij koelbloedig afrondde. Revelatie van de
middag was Sven Spring in ’t veld.
Terug van een langdurige knieblessure liet hij direct zien waarom hij
al jaren een vaste waarde is voor de
Trots van Rkav. Techniek gecombineerd met spelinzicht, gaven de toeschouwers het gevoel dat ze toch
niet helemaal voor niets waren gekomen deze middag. Langs de lijn
werd Sven meerdere malen toegezongen door het publiek en luidkeels gecomplimenteerd met zijn
afgetrainde lichaam. Non-playing
captain Spreij sprak na afloop van
een prachtig gebaar van het altijd
trouwe publiek, dat ook in moeilijke
tijden De Trots blijft steunen. Rkav
7 heeft met deze overwinning laten
zien dat het als collectief volwassen
is geworden. Deze mooie constatering was voor middenvelder Berry aanleiding om ook op persoonlijk
gebied zijn verantwoordelijkheid te
nemen. Op romantische wijze vroeg
hij zijn vriendin (en tevens teamfotografe) Chantal ten huwelijk, wat
uiteraard meteen met een volmondig ‘ja’ werd beantwoord. De jongens van Rkav 7 feliciteren Berry en
Chantal met dit heugelijke feit en laten bij monde van non-playing captain Spreij weten al veel zin te hebben in het huwelijksfeest. De algemene verwachting is dat een aantal
jongens van het zevende het voorbeeld van Berry nu snel zullen gaan
volgen en hun eigen voetbalvrouw
ten huwelijk gaan vragen. Surf voor
meer informatie en smeuïge nieuwtjes naar www.rkav7.hyves.nl en
stem op de nieuwste polls!

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 1 maart

RKDES ME 1-Geuzen/Mid.m. ME 1 10.00 u.

AALSMEER
Aalsmeer 1-Amstelveen 1
Aalsmeer 2-AFC 2
Amstelveen 3-Aalsmeer 3
Aalsmeer 4-AFC 6
WV-HEDW 15-Aalsmeer 5
Arsenal 5-Aalsmeer 6

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.
1400 u.
12.30 u.

S.C.W.
Cobu Boys 1-SCW 1
Zuidvogels 4-SCW 2
Overbos 3-SCW 3
SCW 4-Swift 5
SCW Vet. 1-TOB Vet.1
SCW Vet. 2-Roda’23 Vet. 2
SCW Vet. 3-Kon. HFC Vet..5

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
12.45 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
SDO B1-Aalsmeer B1
Aalsmeer B2-Olympia Haarlem B2
Aalsmeer C1-Overbos C2
SCW C2-Aalsmer C2

10.30 u.
11.30 u.
12.00 u.
11.15 u.

Junioren
VVC A1-SCW A1
Concordia B2-SCW B1
EDO C2-SCW C1
SCW C2-Aalsmeer C2

14.30 u.
11.30 u.
12.00 u.
11.15 u.

Pupillen
SCW D1-Aalsmeer D2
9.00 u.
Aalsmeer D3-De Dijk D4
9.00 u.
Roda’23 E3-Aalsmeer E1
11.45 u.
Aalsmeer E2-TABA E2
9.00 u.
Aalsmeer E4-Tos Actief E8
9.00 u.
Aalsmeer E5-DWS E3
9.00 u.
Pancratius F3-Aalsmeer F1
10.15 u.
Geuzen/Mid.meer F3-Aalsmeer F2 9.00 u.
Legmeervogels F9-Aalsmeer F3
9.30 u.
Alkmania F6-Aalsmeer F4
10.00 u.

Pupillen
SCW D1-Aalsmeer D2
SCW E1-Hoofddorp E4
SCW E2-DWS E2
NFC/Brommer E5-SCW E3
SCW F1-Geel Wit F1
Legmeervogels F 14-SCW F2
SCW F3-DWS F6
ROAC F4-SCW F4
SCW F5-MMO F2

9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
12.30 u.
9.00 u.
8.45 u.
10.45 u.

R.K.A.V.
RAP 8-RKAV 2
RKAV Vet. 1-Purmerend Vet. 1
RKAV Vet. 2-Almere Vet.1

Meisjes
VSV MC 1-SCW MC 1
Pancratius ME 1-SCW ME 1
Overbos MF 1-SCW MF 1

13.30 u.
11.30 u.
8.45 u.

Junioren
RKAV C1-Hoofddorp C3
RKAV C2-Olympia’25 C1
Pupillen
RKAV D2-AGB D1
SDZ D4-RKAV D3
Nieuwendam E1-RKAV E2
RKAV E4-De Meer E3
RKAV F2-Zwanenburg F4
RKAV F3-SDZ F3
R.K.D.E.S.
Pupillen
VVC D1-RKDES D1
RKAVIC D1-RKDES D2
Bl.Wit A’dam D6-RKDES D3
RKDES E1-RAP E2
Arsenal E6-RKDES E5
RKDES F2-Arsenal F4
Buitenveldert F6-RKDES F3
Roda’23 F6-RKDES F4
Alphen F4-RKDES F6
Alkmania F5-RKDES F7
RKDES F8-Kickers F6
ROAC F5-RKDES F9
Dames en meisjes
RKDES DA 1-DVVA DA 1
RKDES DA 2-ZCFC DA 1
Waterwijk MD 1-Pancratius D10

14.30 u.
14.00 u.
14.00 u.

Zondag 2 maart
14.30 u.
12.45 u.

11.30 u.
9.00 u.
9.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

11.30 u.
11.30 u.
11.00 u.
11.15 u.
10.00 u.
11.15 u.
12.00 u.
10.15 u.
9.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
8.45 u.

13.00 u.
11.15 u.
11.15 u.

R.K.A.V.
CTO’70 1-RKAV 1
Abcoude 3-RKAV 2
BSM 3-RKAV 3
RKAV 4-RKDES 5
RKAV 5-Amstelland 4
RKAV 6-Ouderkerk 4
DCG 6-RKAV 7

14.00 U.
11.30 u.
12.30 u.
14.00 u.
14.00 u.
11.30 u.
11.30 u.

Junioren
RKAV A1-Pancratius A2
Sp.Martinus A2-RKAV A2
RKAV B2-Sloterdijk B2

11.30 u.
10.00 u.
11.30 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-VVA/Spartaan 1
Sp. Martinus 2-RKDES 2
Soest 4-RKDES 3
RKDES 4-Pancratius 4
RKAV 4-RKDES 5
Arsenal 7-RKDES 7
VSV 4-RKDES 8

14.00 u.
11.45 u.
10.30 u.
12.00 u.
14.00 u.
12.30 u.
10.30 u.

Junioren
Overbos A1-RKDES A1
RKDES M1-Swift B1
RKDES B2-Bl.Wit A’dam B4
ZSGO/WMS B1-RKDES B3
RKDES C1-Vitesse’22 C2

14.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
10.00 u.

Aalsmeer - De heren handballers van het Aalsmeer-Rkdes-Combinatie team hebben zondag in de
streekderby thuis tegen Lotus uit
Hoofddorp laten zien waarom de
ploeg gedeeld tweede staat in de
Regioklasse. Een overtuigende 2823 zege werd geboekt, zonder daarbij overigens geweldig te spelen. Dit
keer ontbraken in de ARC-ploeg de
geblesseerde Erik Kooij en de op
vakantie vierende Sven Bonhof. De
eerste tien minuten waren duidelijk
voor Lotus.
De gasten namen een 1-3 voorsprong, maar werden in het vervolg
van de eerste helft afgetroefd. Met
name in het benutten van kansen
was ARC veel efficiënter. Danny de
Ruiter nam de ploeg op sleeptouw
met enkele fraaie afstandsschoten.
Het mooiste doelpunt van de wedstrijd was een razendsnelle breakout, waarbij Pascal Maarsen met

een heuse vlieger een schitterend
doelpunt maakte.
Nog voor rust werd door de thuisploeg een aanzienlijke voorsprong
genomen (15-10). Na de pauze
speelde Multi Supplies/ARC tien minuten prima handbal, waardoor de
voorsprong opliep tot negen treffers
verschil. Daarna zakte de thuisploeg
weer ver terug, maar optimaal profiteren deed Lotus niet. Het verschil
werd nog wel teruggebracht tot drie
punten (25-22), maar daarna zorgde
een paar doelpunten van Peter Kouwenhoven ervoor dat het verschil
weer groter werd. Uiteindelijk stond
er een 28-23 zege op het scorebord
van sporthal De Bloemhof. Door de
overwinning is ARC nog altijd terug
te vinden op een gedeelde tweede
plaats. Aankomende zondag moet
de ploeg aantreden tegen Volendam 3, dat momenteel strijd tegen
degradatie.

FIQAS Aalsmeer speelt gelijk
Aalsmeer - Voor de mannen van
FIQAS Aalsmeer stond afgelopen
zaterdag de laatste wedstrijd in de
reguliere competitie op het programma.
Tegenstander was Schuytgraaf/Swift
uit Arnhem, een ploeg die graag nog
een plaats wilde stijgen om niet als
twaalfde en laatste te eindigen.
Daar deden ze dan ook alles aan en
de Aalsmeerders, voor wie de vierde plaats al vast stond, keken bijna
de hele wedstrijd tegen een achterstand aan, al werd het verschil nooit
heel groot. Zo stond het bij rust 1312 voor de Arnhemmers. Ook na de
pauze kon FIQAS Aalsmeer niet los
komen van het fanatiek strijdende
Swift. Pas in de slotfase kreeg men
meer grip op de wedstrijd, maar
meer dan een 28-28 gelijkspel zat
er niet in.
Voor Swift was het ene punt net
niet genoeg – omdat concurrent
v.d.Voort/Quintus van BFC won - en
vooral voor hen was de uitslag dan
ook zuur. FIQAS Aalsmeer gaat zich
nu opmaken voor de nacompetitie,
waar ze spelen in één van de kampioenspoules met de nummers 1, 5
en 8, respectievelijk Kras/Volendam,
Sittardia en Red-Rag/Tachos.
Door de vierde plaats krijgen de
Aalsmeerders daarin drie bonuspunten mee.
In een hele competitie van drie
thuis- en drie uitwedstrijden wordt
nu gestreden om een plaats bij de
eerste twee die recht geeft op deelname aan de halve finales om het
landskampioenschap.
Komend weekend wordt eerst uit
gespeeld in Sittard.

Op 8 en 9 maart speelt FIQAS thuis in
De Bloemhof aan de Hornweg tegen
Red-Rad/Tachos en in het weekend
van 15 en 16 maart komt Kras/Volendam op bezoek in Aalsmeer.
FIQAS kwartfinale
De heren van FIQAS Aalsmeer
speelden donderdagavond in de
achtste finale van het NHV bekertoernooi uit bij E&O 3 in Emmen.
In een matige wedstrijd hadden de
Aalsmeerders weinig moeite met
het team van E&O 3 (uitkomend in
de Regioklasse A en daar momenteel koploper).
Na een ruststand van 15-10 werd
uiteindelijk met 31-20 gewonnen
en de kwartfinale bereikt. De loting
hiervoor vindt plaats op maandag 3
maart in Oosterbeek.

Speelavond De
Oude Spoorbaan
Aalsmeer – Op donderdag 6 maart
houdt buurtvereniging De Oude
Spoorbaan voor liefhebbers een gezellige klaverjasavond.
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten geschud in gebouw ’t Anker aan
de Oosteinderweg 273a. Iedereen is
welkom.
Het klaverjassen op 21 februari is
gewonnen door Anton van de Polder met 7277 punten. Op plaats twee
is Irma Mandemaker geëindigd met
6742 punten en op drie Irene Nuyts
met 6653 punten.

Bridgevereniging De Kwakel

Paar Man-Van Vliet eerste
De Kwakel - Na weer een enerverend avondje bridgen kon wedstrijdleider Cor afgelopen donderdag
rond 23.00 uur de definitieve balans
opmaken en de promovendussen
en degradanten bekend maken. In
de A lijn leek het bovenin spannend,
maar de koplopers na vijf avonden
sloegen de aanval op hun koppositie glansrijk af door soeverijn op deze slotavond de eerste plaats op te
eisen met 61,8%. Met een gemiddelde over zes avonden van 55,9%
werd paar Mann-van Vliet daarmee toch nog vrij afgetekend eerste in de eindstand. Tweede op deze avond met 60,4% werd echtpaar
van der Post, waardoor zij oprukten
naar de vierde plaats in de totaalstand. Derde werd echtpaar Ludwig met 56,9% en die positie nemen
zij ook in de eindrangschikking in.
Daarin staat paar Elenbaas-Verhoef
op de tweede plaats. Met iets minder dan 40% eindigde paar KoestalMoller op de veertiende en laatste
plaats en daarmee was hun terugkeer naar de B lijn een feit. Dat gold
ook voor paar de Kuijer-vd Poel. De
derde degradatieplaats viel ten deel
aan echtpaar van Beek.
In de B lijn moest op het allerlaatste
moment nog een invaller opgetrommeld worden, die werd gevonden in
de persoon van Adri Voorn ‘Bal’, die
met Ria van Zuylen ten strijde trok
tegen de rest van het veld. Dat deden zij tot verdriet van hun tegenstanders uitermate goed, want met
63,5% werden zij eerste in hun lijn.
Een sterke tweede plaats met 62,5%
was er voor echtpaar Overwater en
die kaapten daarmee in de totaalstand de eerste plaats weg voor de
neuzen van echtpaar Bader. Atie en
Wan scoorden 55,35% gemiddeld,
Nelly en Jos 55,25%. Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer endigden op de derde promotieplaats,
waardoor een confrontatie aan de
bridgetafel tussen de heer en mevrouw de Kuijer voorlopig weerzes weken wordt uitgesteld, wat de
broodnodige rust in huize de Kuijer natuurlijk ten goede komt. Loes
Schijf en Riet Wesseling eindigden
deze avond met 56,7% overigens als
derde en dat mag natuurlijk niet on-

vermeld blijven. Paar Bulters-Nieuwendijk kon het niet bolwerken en
met 34,5% bezegelden zij ook hun
terugkeer naar de C lijn. Op hun
tocht daar naar toe worden zij vergezeld door echtpaar Knaap en de
paren Snabel-van Veen en BakkerElias. De topscore van de avond
was, zoals zo vaak, ook deze avond
in de C lijn, waar paar de ZwartKesting 64,2% bijeen sprokkelde.
Paar Kroon-Oosterbeek werd met
53,5% tweede en een gedeelde derde plaats was er voor Jan en Hennie
van der Knaap en paar FernhoutHoutman met 52,8%. Paar KootVoorn kon het fabelachtige resultaat van vorige week geen vervolg
geven, maar zij eindigden deze keer
op de wel als altijd vermeldenswaardige laatste plaats. In de totaalstand
was echtpaar Fritschy, dat natuurlijk
ook helemaal niet thuis hoort in de
C lijn, vorige week al nagenoeg zeker van promotie. Zij deden het dus
deze week rustig aan en eindigden
niettemin met een fraai gemiddelde
van 56,4% helemaal bovenaan. Ook
de paren Maarschalk-Poll en Stokkel- Zandvliet hoefden niet tot het
uiterste te gaan om hun promotie
zeker te stellen en dankzij hun eerste plaats op deze slotavond gaat
ook paar de Zwart-Kesting het de
komende zes weken op een wat hoger niveau proberen.

Gerrit wint de
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Gerrit van
der Geest met 5271 punten, gevolgd
door Willem Buskermolen met 5251
punten. Derde is Ab van der Laarse
met 5188 punten geworden en vierde was Nico de Ron met 5123 punten. Bij het jokeren is Saar Looy winnares geworden met 52 punten. Op
de tweede plaats eindigde Jan Bon
met 124 punten.

Patrick Wals (l) en Dennis van den Broek (r).

Darts bij Poel’s Eye in dorpshuis

Patrick Wals: De180e 180-er!
Kudelstaart - Een dartavond zoals
er al velen zijn geweest in het Dorpshuis van Kudelstaart. Toch was er de
nodige spanning vooraf.
Vanaf de allereerste avond in het
jaar 2002 wordt er een lijst bijgehouden van alle 180 gooiers. 180, u
weet het, is de maximale score met
drie pijlen.
Tot aan de afgelopen avond bevatte de lijst 178 namen. Er waren dus
twee nieuwe 180-gooiers nodig voor
de jubileum-viering van de 180ste
180-er! Om 21.15 uur meldde de
eerste nieuwe 180 gooier zich, het
is Dirk Jan den Hertog die de 179ste
plaats inneemt. De spanning neemt
toe en om 21.50 is de 180ste 180-er
een feit. Patrick Wals zal raar opgekeken hebben.
Regelmatig had hij immers al 180
gegooid. Echter nog nooit in het
dorpshuis.
Patrick ontving een
uniek certificaat en een kleine prijs
aan het eind van de avond.
Overigens is de 181ste direct daarna gegooid door Dennis van den
Broek.
De club van 180 bestaat uit een aantal mooie wandborden met naamplaatjes en is elke 2 weken te bezichtigen in het Dorpshuis.
Ronde der beloftes
Maar liefst tien nieuwe deelnemers,
waarvan Patrick Wals en Dennis van
den Broek er twee van waren. Dat zij
een aardig pijltje kunnen gooien bewezen zij in de ‘ronde der beloftes’.
Door maar liefst vier overwinningen
op rij troffen zij elkaar in de finale.
Alhoewel de meeste aandacht uit
gaat naar de finale van de winnaarsronde maakten beide spelers er een
heus spektakel van. Patrick en Dennis waren aan elkaar gewaagd. Met
goeie scores werd het 2-2 in legs.
De laatste leg ging wederom gelijk op en beide spelers stonden op
een dubbel. Na een aantal missers
kreeg Patrick de zenuwen onder bedwang en wierp hij zijn bevrijdende
dubbel 12.
Chantal Wijfje wint bij dames
De vorige speelavond was Chan-

tal Wijfje al nadrukkelijk aanwezig.
Met een finish van 100 had zij toen
de hoogste finish van de avond. Afgelopen vrijdag ging Chantal echter
een stapje verder.
In een spannende halve finale versloeg Chantal de nr. 3 van de ranking, Jolanda Heysteeg. In de andere halve finale versloeg Margreet
Nijp (nr.1) de nr. 4 van de ranking,
Ireen van Graas.
Margreet heeft dit seizoen al zes
speelavonden gewonnen en was
dus top favoriete voor de finale.
Chantal wist echter optimaal te profiteren van deze underdog positie
en ze versloeg Margreet dan ook
met 3-0. Een knappe prestatie natuurlijk! Een prestatie die ook niet
onvermeld mag blijven is de 89- finish van Dini Kranendonk. Triple 19,
Dubbel 16.
Zo doet Dini dat ! Het zou de hoogste finish bij de dames zijn, die
avond. Poel’s Eye, een dartclubje in
Kudelstaart.
Er waren weer 86 deelnemers de afgelopen speelavond. Van Vinkeveen
tot Purmerend, van Alphen a/d Rijn
tot Leiden komen de deelnemers
naar Kudelstaart. Geldprijzen zijn er
niet. Heerlijk Sconebier, prachtige
rozen van Beau Flowers en een certificaat voor de 180ste 180-er. Dat
zijn de prijzen die om 24.00 uur werden uitgereikt.
De vele liefhebbers konden weer
genieten van prachtige wedstrijden
en prachtige finishes. Zo konden zij
zien dat Gerard Bak voor de tweede keer dit seizoen 170 finishte, een
unicum!
Ook was er een bloedstollende finale in de prestigieuze winnaarsronde
tussen Bas Aupers en Rob Broekhof. Ook deze finale ging ‘all the
way’. Rob Broekhof gooide de laatste dubbel en won de avond. Volgende week meer aandacht voor de
toppers in de winnaarsronde. Wilt
u de club van 180 eens bekijken?
Kom dan vrijdag 7 maart naar het
Dorpshuis, want dan is de volgende
speelavond. De club van 180 is natuurlijk ook te bezichtigen via www.
poelseye.nl .

Cursus Nordic Walking
voor beginners in Bos
Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart
start er een beginnerscursus Nordic
Walking bij Amsterdam Sportief in
het Amsterdamse Bos. Nordic Walking is het lopen met stokken (poles), waardoor het lopen intensiever
wordt. Bovendien ontlast het lopen
met de stokken uw heup- en kniegewrichten. Nordic Walking is ideaal voor zowel de beginnende als de
gevorderde sporter. Ga zelf ervaren

wat Nordic Walking voor uitwerking
heeft. Voor stokken wordt gezorgd.
Tevens krijgt u praktische tips over
het aanschaffen van goed materiaal.
De beginners cursus wordt gegeven
door Jos van Oort, fysiotherapeut/
manueeltherapeut en Nordic Walking trainer.
Voor informatie en opgave kan gebeld worden met 020-6974633 of via
www.amsterdamsportief.nl.

Oud-schaakwinnaars in actie

Azen op Tulpentoernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond voor de 25e maal het Tulpentoernooi van Utile Dulci plaats in
Roelofarendsveen.
Dit toernooi kent elk jaar een invitatiegroep van clubkampioenen uit de
Leidse regio en omdat dit jaar het
25-jarig jubileum betrof, was er een
speciale invitatiegroep van oud-winnaars van de clubkampioenengroep.
Namens AAS speelde Ben de Leur
mee in de clubkampioenengroep.
Deze was sterk bezet, en Ben had
her er der wat pech zodat een echt
goede eindklassering er helAAS
niet in zat. In de oudwinnaars groep
waren er drie deelnemers namens
AAS. Paul Schrama (lang geleden
lid van Utile Dulci), Marc Trimp (vervanger van de afwezige Jeffrey van
Vliet) en AJ Keessen (driemaal winnaar van de groep). Met de overige
deelnemers (Dinard van der Laan
van schaakclub Alphen (ook veelvuldig winnaar), Geralt Serdijn (winnaar namens Leiderdorp, tevens
LSG) en Albert Termeulen (winnaar

namens Utile Dulci, tegenwoordig
LSG)) was er een sterk deelnemersveld binnengehaald die een spannend toernooi uitvochten, de verschillen zouden uiteindelijk klein
blijken. De derde plaats was er voor
Marc Trimp, die hierop beslag legde
door een overwinning in de laatste
ronde op Dinard van der Laan. Marc
had met 3 punten een halfje meer
dan Paul Schrama. AJ Keessen en
Dinard eindigde op de een gedeelde
eerste plaats met 3,5 uit vijf. Na berekening van de SB waarde was het
AJ die tot winnaar werd uitgeroepen. Schaakclub AAS schaakt van
begin september tot eind mei op
de vrijdagavond in het Clubhuis van
AAS, in De Binding in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, vervolgens start
de competitie tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen,
competitieleider, tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek, secretaris), tel.
0297-326143. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.
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Tafeltenniscompetitie

‘Gelijkspelletjes’

zeldzaam
bij ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - De twaalfde speelronde van de plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie werd gespeeld
op zaterdag 23 februari in hal 2 van
sporthal de Bloemhof. Gelijkspelletjes blijven uiterst zeldzaam bij de
ZABO. Van de tot nu toe in dit seizoen zestig gespeelde wedstrijden
is er slechts één duel in een gelijkspel geeindigd. Bij alle overige 59
zaalvoetbalpartijen kwam er een
winnaar uit de strijd.
De openingswedstirjd van speelronde 12 ging tussen Sportcafé de
MiDi’s en LEMO en dit duel werd
met 3-1 gewonnen door Sportcafé
de MiDi’s. De tweede wedstrijd van
het avondje ZABO betrof de partij tussen DGL en Easy Beveiliging.
Drie seconden voor de rust scoorde
Jordy van Dort om mooie wijze en
bracht Easy Beveiliging op een 3-2
voorsprong. Tijdens de tweede helft
bleef de wedstrijd spannend tot het
eindsignaal.
DGL wist in het tweede bedrijf
tweemaal doelman Kees-Jan Jongkind te passeren en sloot de wedstrijd af met een knappe 3-4 overwinning. Het derde duel in sporthal de Bloemhof ging tussen Piller
Sport en Accon. In de openingsfase liep Accon goed te zaalvoetballen, niettemin ging Piller Sport de
rust in met een 5-1 voorsprong. Tijdens de tweede helft liepen de Kudelstaarters makkelijk uit naar een
zeer ruime zege van 13-2. De vierde wedstrijd, die tussen SuperFLy
en Könst werd een waar doelpuntenfestijn. SuperFly scoorde er lustig

op los tegen de hekkensluiter van
de ZABO-ranglijst en behaalde een
monsterscore van 24-3. Het slotduel
betrof De Jet Set BV tegen The Underdog en dit duel kreeg de einduitslag van 3-0 in het voordeel van De
Jet Set BV.
Stand na ronde 12: De koploper,
het team van Mantel Makelaars was
vrij voor speelronde 12. Drie andere
ploegen hebben evenzoveel punten
als Mantel Makelaars maar hebben
één wedstrijd méér gespeeld.
De stand na twaalf wedstrijdavonden luidt als volgt: Mantel Makelaars 10-27, SuperFly 11-27, Sportcafé de MiDi’s 11-27, Piller Sport 11-27,
De Jet Set BV 11-21, Easy Beveiliging 11-15, DGL 11-13, Accon 119, The Underdog 11-7, LEMO 11-6,
Könst 11-0.
Ronde dertien zaterdag
De dertiende speelronde van de
plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie vindt plaats op zaterdag 1
maart aanstaande in de Proosdijhal
aan de Edisonstraat 6 in Kudelstaart.
Publiek is van harte welkom en
de toegang tot de tribunes van de
sportzaal is zoals gebruikelijk gratis.
Het volledige wedstrijdprogramma
ziet er als volgt uit: om 18.35 uur Piller Sport tegen Sportcafé de MiDi’s.
Om 19.20 uur LEMO tegen Könst.
Om 20.05 uur Mantel Makelaars tegen Accon. Om 20.50 uur SuperFly
tegen DGL en om 21.35 uur tenslotte Easy Beveiliging tegen De Jet Set
BV. Het team van The Underdog is
vrij voor speelronde 13.

Bloemenlust 1 verliest dure
punten tegen Jovo

Marco Hutters (links) maakte optimaal gebruik van de klok en pakte de volle
winst

Competitie Schaakclub Aalsmeer

Bijkomen van OSKA én
vechten om laatste punten
Aalsmeer - Na al het schaakgeweld tijdens het Open Schaakkampioenschap en de simultaan afgelopen weekend was het even bijkomen voor de schakers van Schaakclub Aalsmeer.
Vrijdag begon dan ook erg gezellig
met veel napraten. Er viel echter nog
wel ergens voor te vechten, want de
laatste ronde van de twee periode
werd gespeeld. Dus gingen de mannen na de eerste koffie vol aan de
bak. Elham Wasei speelde de gehele tweede periode al goed en kon nu
proberen tegen Marco Hutters zijn
hoge klassering te verzilveren. Marco is echter ook niet van gisteren en
bleef alert. Toch wist Elham een pionnetje mee te snoepen, waarna hij
wel wat beter stond. Dit had echter
ook heel veel tijd gekost en Marco
gaf zich nog niet zomaar gewonnen.
Met slechts seconden op de klok
probeerde Elham Marco mat te zetten, maar deze manoeuvreerde zich
handig in een verdedigende stelling.
Met dekking van zijn toren en dame kwam Marco’s koning in redelijke veiligheid en was Elham door zijn
vlag. Hierdoor blijft Elham op een
vierde plek staan. Hij maakt echter
nog steeds kans op de periodetitel, want winnaars in de eindstand
worden automatisch uitgesloten van
een periodeprijs. Het blijft dus spannend tot aan de laatste speeldag in
eind mei.
Een andere toppartij afgelopen vrijdag was die tussen Ron Klinkhamer

en Han Carpay. Al vroeg in de avond
stond het bord in brand na een gewaagde uitvalspoging van Ron. Han
bleef echter koel en neutraliseerde
alle dreiging. Beter zelfs nog, want
hij hield er een stuk meer aan over.
Ron kijkt echter niet op een houtje meer of minder en schaakte onverstoord door. Han kwam echter
steeds beter te staan en door deskundige omstanders werd het punt
al voor hem geteld. Echter toen even
niemand oplette bleek Ron opeens
gewonnen te hebben. Beide kemphanen waren ook metteen vertrokken, dus hoe het nu precies kon weten we pas aanstaande vrijdag...
Aankomende donderdag speelt het
bekerteam in en tegen Volendam
voor een plaats bij de laatste acht
in de kwartfinale. Vrijdag is er alternatief schaken voor de jeugd om 19
uur en om 2o uur competitie voor de
volwassenen. Voor geinteresseerden: www.schaakclubaalsmeer.nl of
kom eens binnen in het Stommeerkwartier, Baccarastraat 15.
Uitslagen 20e ronde interne competitie:
Wim Hensbergen-Clemens Koster 1-0
Erik Korenwinder-Jan van Willigen 1-0
Vincent Jongkind-Rob van Haaften 1-0
Cees Verburg-Arie Spaargaren
rem.
Ron Klinkhamer-Han Carpay
1-0
Jan Bosman-Hans Pot
1-0
Marco Hutters-Elham Wasei
1-0
Ger Lubbers-Leo Buis
0-1
Tom van der Zee-Ahmadshah Ebadi 0-1
Adel Ahmed-Goos Kaayk
1-0

Internationale trampolinewedstrijd

Goede prestaties SV Omnia
2000 in Duitsland
Triatleet aan start bij ITU-pointsrace

Sander Berk opent seizoen
met tweede plek
Aalsmeer - Triatleet Sander Berk
van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team heeft in het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein zijn seizoen
goed geopend. Bij een ITU-pointsrace, waar punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen, werd Berk
tweede achter de Spaanse wereldtopper Javier Gomez. Vorig jaar won
Gomez nog het World Cup circuit
en werd hij tweede op het WK triatlon. Sander Berk verblijft in de
wintermaanden in Zuid-Afrika om
te trainen en wedstrijden te doen.
In Bloemfontein deed Berk afgelopen weekeinde een triatlon waar hij
punten voor de wereldranglijst kon
verdienen. De triatleet die door Multi Supplies wordt gesponsord kwam
in de kop uit het water en bepaalde ook op de fiets de wedstrijd samen met andere toppers. Uiteindelijk bleven van de kopgroep vijf
mannen over, die met drie minuten
voorsprong aan het looponderdeel
begonnen. Gomez liep door een
vroege tempoversnelling de hele 10
kilometer alleen op kop. Berk kon
de wereldtopper dit keer goed volgen. Op de finish had de Kwakelaar
slechts 20 seconden achterstand op
de Spanjaard.
In 2004 werd Berk ook al verslagen

Speelavond Ons
Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 18 maart
houdt buurtvereniging Ons Aller
Belang Uiterweg haar maandelijkse
speelavond in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat.
De aanvang is 19.30 uur en liefhebbers van klaverjassen en pandoeren
zijn welkom.
Het klaverjassen in februari is ge-

door Gomez, maar toen was hij nog
een onbekende en kwam hij net terug van een blessure. De tweede
plek achter Gomez geeft Berk de
nodige punten voor het World Cup
circuit. Berk ziet in die tweede plek
een groot winstpunt ten opzichte
van voorgaande jaren. “Vorig jaar
verloor ik steeds minstens anderhalve minuut op Gomez. Ik weet dat ik
deze winter erg vooruitgegaan ben,
nu is het aan mij om dat over vijf weken ook op de komende Worldcups
te laten zien.”
Berk zal eind maart bij de eerste World Cup van het seizoen in
het Australische Mooloolaba meedoen. Een week later staat hij aan
de start bij de World Cup van New
Plymouth in Nieuw-Zeeland en begin mei doet hij mee aan de World
Cup in Zuid-Afrika in Richardsbay.
Bij die Worldcups zal hij een poging
doen om een ticket voor de Olympische Spelen van Peking dit jaar af
te dwingen door bij de eerste 10 te
finishen. Een jaar geleden lukte het
Berk in Richardsbay voor de eerste
keer bij de top-10 te finishen.
Daarmee voldeed hij voor de helft
aan de eisen van sportkoepel
NOC*NSF, die voorschrijft dat hij
twee keer zo’n topnotering neerzet.

wonnen door Ton van der Schilden
met 5817 punten.
Op plaats twee is Ronald Penne geëindigd met 5383 punten, op drie
Kommer Baarsen met 5222 punten, op vier Klaas Spaargaren met
5216 punten en op vijf Aat Berk met
5163 punten. De poedelprijs was
voor Anton van den Polder met 3217
punten.
Bij het pandoeren behaalde Dora
Wittebol de hoogste eer, de poedelprijs was voor Co Könst.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd in Duitsland weer gesprongen
om de Niederrhein-Cup. Dit is een
jaarlijks terugkerende internationale
trampoline wedstrijd met springers
uit verschillende landen. Dit jaar
kwamen de springers onder andere uit Polen, Tsjechië, Spanje, België, Nederland en natuurlijk Duitsland. Met meer dat 200 springers,
die uitkwamen in acht verschillende
categorieën, was het een goed bezet toernooi. Vrijdag rond 14.00 uur
vertrokken twee auto’s met in totaal
negen Aalsmeerse trampolinespringers naar Duitsland. De verwachting was ongeveer 2,5 uur te rijden
naar Kempen, een plaatsje net over
de grens bij Venlo. Doordat er veel
verkeer op de weg was, allemaal
vakantiegangers naar de sneeuw,
duurde de trip naar Kempen een
uur langer dan verwacht. Na een
lekkere pizza in de lokale pizzeria,
werd er zaterdagavond al getraind
op de wedstrijd trampolines. Rond
20.30 uur arriveerde de laatste twee
springers en was het team voor de
wedstrijd compleet.
Door een foutje had Robin van As,
die als eerste aan de beurt was, een
verkeerde verplichte oefening voorbereid. Dit betekende dat er zaterdagochtend nog een nieuwe oefening ingestudeerd moest worden.
Na een nette verplichte en keuze oe-

fening werd Robin met 44,80 punten
tiende. Een mooie plek in dit springersveld. Daarna was het de beurt
aan Melvin Dokter. Ook hij sprong
een mooie verplichte en keuze oefening en werd uiteindelijk acttiende
met een puntentotaal van 40,30.
In de middag was het de beurt aan
de groten. Mirjam van de Leeuw,
Maaike Kaslander en Ilse Vergoossen spongen in de klasse ‘turnerinnen’. Een goede bezette klasse met
veel internationale springsters. Mirjam werd met 51,10 punten tiende,
Maaike vijftiende met 45,90 punten,
direct gevolgd door Ilse met 45,00
punten. Als laatste was het de beurt
aan de heren. Ook in de klasse was
sv Omnia 2000 vertegenwoordigd
door drie springers, Chris Moerman,
Perry Alderden en Marthijs Veltman.
Chris behaalde een mooie elfde
plaats, 50,60 punten, gevolgd door
Perry met 49,00 punten. Marthijs
werd in de klasse laatste, dit doordat de keuze oefening eindigde op
de mat wat natuurlijk weinig punten
oplevert. Een toernooi als dit kan
natuurlijk alleen plaatsvinden als er
ook een jury panel is. Voor sv Omnia
2000 nam internationaal jurylid Rien
de Ruiter plaats achter de jurytafel.
Trampolinespringen iets voor jou?
Kijk op www.svomnia.nl.
Dave van As

Aalsmeer - In de Bloemhof moest
Bloemenlust 1 aantreden tegen het
een plaats lager staande JOVO 7.
Het lukte de Aalsmeerders niet om
de bezoekers onder zich te houden. Door met 6-4 te winnen nestelde JOVO zich naast Bloemenlust
op een gedeelde vierde plaats met
allebei 29 punten. De bovenste drie
beginnen een beetje uit het zicht te
raken, maar de nummers zes en zeven zitten met respectievelijk 25 en
24 punten nog redelijk dichtbij. Johan Berk en Ed Couwenberg wisten
beiden twee van hun drie wedstrijden te winnen. Frans Ravesteijn had
niet zo’n gelukkige avond en moest
drie keer zijn tegenstander feliciteren. In één partij verloor hij na een
2-0 voorsprong door wat pechballen
(of geluk aan de kant van de tegenstander) zowel de derde als de vierde game (8-11 en 11-13). In de vijfde game moest hij zich vooral door
conditionele problemen gewonnen
geven. Ed en Johan slaagden er niet
in om in het dubbelspel nog een
punt uit de strijd te slepen.
Spannend
Bloemenlust 2 stond op de tweede
plaats en moest naar de koploper
JOVO 11. Met een 7-3 overwinning
onderstreepte de gastheren dat hun
leidende positie terecht is, hoewel de
wedstrijden vaak spannend waren
en de uitslag ook anders had kunnen zijn. Wim v.d. Aardweg scoorde
goed met twee winstpartijen en ook
Tineke Nap zorgde in een spannende vijf-setter voor een punt (11-5, 711, 10-12, 11-5, 10-12). In een andere wedstrijd viel het dubbeltje voor
haar echter net naar de andere kant:
20-18 in de beslissende vijfde game!
Ook Ton de Hollander speelde een
aantal spannende partijen, maar
bleef helaas net met lege handen
achter. Zijn tweede wedstrijd verloor
hij met 11-9 in de vierde game en
in zijn laatste partij met 11-8 in de
vijfde game. Ook in het dubbelspel
konden Wim en Ton niet tot winst
komen. Bezoekers Nieuw Vennep 6
stonden twee punten voor op Bloemenlust 3 op de derde plaats, dus
er waren kansen om ze op de ranglijst te passeren. Willem Visser begon goed en pakte overtuigend het

eerste punt voor Bloemenlust, maar
tegen Mees v.d. Broeck kon Nieuw
Vennep weer op 1-1 komen. Zjimmy Kusztykiewicz bracht de stand
op 2-1 met zijn eerste overwinning
van de avond. Hij wist ook zijn andere twee tegenstanders te verslaan
en bracht daarmee het totaal van
Bloemenlust op vier. Helaas konden
Mees en Willem daar geen punten
meer aan toevoegen, hoewel vooral
Willem daar dichtbij was. Twee maal
moest hij het pas in de beslissende
vijfde game afleggen, waarvan één
maal zelfs met 11-13! Omdat Willem en Zjimmy in het dubbelspel
hun meerdere moesten erkennen
in hun tegenstanders, kwam een teleurstellende 4-6 nederlaag op het
scorebord.
Beslissende game
Tilly Faber, Hans Webbers en Rob
Faber van Bloemenlust 4 gingen
op bezoek in Zaandam bij het enige plaatsen hoger geklasseerde ZTTC 16. Rob startte goed met winst in
drie games. Hans behaalde daarna
een mooie zege in vijf games, waarbij hij in de tweede en de vierde
game de stand gelijk trok om in de
vijfde game toe te slaan. Tilly kreeg
geen enkele kans in haar eerste
wedstrijd tegen een tegenstandster
die in deze poule nog vrijwel niet
was geklopt. Hans en Rob wonnen
in vier games het altijd belangrijke
dubbel. Na de pauze ging het nog
even door. Rob verloor de eerste
game van zijn tweede partij, maar
sloeg zijn tegenstander eenvoudig
van tafel in de drie volgende games.
Daarna was het weer de beurt aan
ZTTC, omdat Tilly en Hans beide in
vier games hun partij verloren. Tilly moest vervolgens in haar laatste
wedstrijd heel diep gaan. Na twee
verloren games knokte zij zich met
winst in de derde en vierde game terug in de wedstrijd en won de beslissende vijfde game. Omdat Rob
geen kans kreeg tegen de “ster” van
ZTTC, was het aan Hans om in de
laatste wedstrijd de eindzege te behalen. Helaas dolf hij het onderspit
in vijf spannende games, zodat de
eindstand toch 5-5 werd. Vooraf zou
Bloemenlust echter voor deze uitslag hebben getekend.

Eredivisie zaalvoetbal

Veerhuys te sterk voor Roda’23
Aalsmeer - In de zeventiende
speelronde van de Eredivisie hebben de zaalvoetballers van Roda’23
geen punten behaald. De uitwedstrijd bij Het Veerhuys in Hoorn ging
verloren met 9-3.
Het Veerhuys was de gehele wedstrijd de betere ploeg en Roda
speelde zoals men gewend is op de
counter. Patrick Lokken zorgde voor
het openingsdoelpunt en zette Roda’23 op een 0-1 voorsprong. Hierna scoorde thuisclub Het Veerhuys
driemaal op rij en leek de wedstrijd
vroegtijdig beslist. In de slotfase
van de eerste helft kon Roda’23 niet
profiteren van een man-meer situatie en ging de rust in met een 31 achterstand. In de eerste minuut
van de tweede helft kreeg Patrick
Lokken een gele kaart vanwege een
vermeende handsbal. Het Veerhuys
profiteerde wél van de overtall-situatie en liep uit naar 4-1. Roda’23
kwam nog terug in de wedstijd via
een strafschop. Patrick Lokken benutte het buitenkansje: 4-2 Het
Veerhuys ging in deze fase een hoger tempo spelen en dat had het nodige effect. De thuisploeg vergrootte
de marge tot vier goals: 6-2. Vervolgens belandde een strafschop voor
het Veerhuys op de paal. Roda’23

wist nog éénmaal iets terug te doen,
het was Vernon Essed die 6-3 scoorde. In de slotfase van het tweede
bedrijf trof Het Veerhuys drie keer
het doel en bepaalde de eindstand
op 9-3 in hun voordeel. In de laatste minuut kreeg het Veerhuys nog
een strafschop maar die ging naast
de goal waardoor Roda’23 de teller onder de tien hield. De volgende wedstrijd van Roda’23 betreft de
uitwedstrijd bij Hilversum op vrijdag
7 maart aanstaande. Het duel wordt
gespeeld in de Dudok Arena in Hilversum (aanvang 20.30 uur) en staat
onder leiding van scheidsrechter Altundas. Roda’23 staat nu zeven punten achter op Volendam en dus lijkt
het behalen van de play-offs (plaats
8) met nog vijf wedstrijden te gaan
een onmogelijke opgave.
Overige uitslagen: Leekster Eagles
– Blok/Carillon Boys 3-5. Dynamo
Lelystad – FCM/Kras 2-9. Ter Beek
- LZV/Marku Bouw 5-4. WMC/Mik
-Volendam 5-9. ZSW/Oriënt Plaza Hilversum 2-3.
Stand Eredivisie A: Blok/Carillon
Boys 16-43, ZVV Hilversum 16-35,
FCM/Kras 17-32, Leekster Eagles
17-31, Ter beek 15-28, Het Veerhuys
17-27, ZSW/Orient Plaza 17-26, ZVV
Volendam 17-17, Dynamo Lelystad

Bonus voor parcoursrecord-loper

Zondag Rabo-Westeinderloop
Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer organiseert op zondag 2
maart voor de elfde keer in successie de Rabo-Westeinderloop. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 10, 5 en 1 kilometer. Het
parcours van de 10 kilometer loopt
van de atletiekbaan aan de Sportlaan naar Kudelstaart vice versa.
Een groot deel van de tocht kan men
daarom genieten van de vergezichten op de Westeinder. De afstand
van 1 kilometer is op de baan, die
van 5 kilometer gaat via de Middenweg en de Aalsmeerderweg weer
terug naar de baan. De start van de
10 kilometer is om 11.00 uur op de
atletiekbaan aan de Sportlaan 43,
voor de kortere afstanden wordt het
startsein iets later gegeven. Inschrijven voor deze loop is alleen mogelijk op de dag zelf. De inschrijfkosten voor de tien kilometer bedragen
5 euro, voor de 5 kilometer 3,50 euro
en voor de 1 kilometer 2,00 euro.
Het parcourrecord staat voor mannen op 32.53 minuten en voor vrouwen op 39.38 minuten. Degene die
een nieuw parcourrecord loopt,

krijgt een bonus van 50 euro. Iedere deelnemer krijgt na afloop tegen inlevering van het startnummer
een leuke en praktische herinnering. Voor de jeugdige deelnemers
is er een extra attentie. De winnaars
van de 10 kilometer krijgen ook een
envelop met inhoud. De Westeinderloop is mede mogelijk gemaakt
door de Rabobank Regio Schiphol
en Banketbakkerij Hulleman.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de vorige speelavond van buurtvereniging Allen Weerbaar is gewonnen door mevrouw T. van de Made met 5915 punten. Op twee is de
heer P. Könst geëindigd met 5545
punten en op drie de heer J. Wessels met 5227 punten. Bij het jokeren behaalde mevrouw M. Groenendijk de hoogste eer, op twee
mevrouw E. Schuit.

