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dankt alle kiezers
en de vele vrijwilligers

Drukke tijden voor Bob de Jong. Met ontvangsten op Schiphol, de Grote 
Markt Haarlem en niet te vergeten bij Koningin Beatrix was de huldiging bij 
zijn ijsclub in Leimuiden kleinschalig wellicht, maar zeer zeker gezellig en veel-
betekenend.  

Bloemen en veel lof voor 
‘bronzen’ Bob de Jong 
Kudelstaart - Het is een mooie en 
vooral drukke week voor Bob de 
Jong. De schaatser pakte in Van-
couver brons op de 10 km. Door 
de onfortuinlijke verkeerde wissel 
van Sven Kramer belandde Bob in-
eens tòch op het Olympisch podi-
um. Het is inmiddels geschiedenis: 
van nummer vier naar nummer drie 
met de bijbehorende bronzen me-
daille. Van een uit 14 schaatsers 
bestaand deelnemersveld toch met 
een tijd van 13.06.73 eindigen is na-
tuurlijk sowieso een puike prestatie. 
Alleen telt een derde plaats nèt iets 
meer dan een vierde... Blijdschap al-
om dus in de Nederlandse equipe 
en uiteraard bij het thuisfront. 
Hoewel Bob de Jong in Kudelstaart 
woont, heeft hij vele, vele schaats-
kilometers achter zich liggen op de 
ijsbaan van Leimuiden. Het was dan 
ook zijn club waar hij dinsdagavond 
gehuldigd werd. De ijsclub Nut en 
Vermaak was op genoemde avond 
oranjegekleurd en vol met blije ge-
zichten. Niet in de laatste plaats van 

de kleine schaatsertjes die de hele 
tijd bij Bob in de buurt wilden zijn. 
Weer op de foto, weer een handte-
kening. Bob liet het gelaten over zich 
heengaan en had de hele avond een 
grote ‘smile’ op zijn gezicht. Zijn ou-
ders waren er ook en ‘hoog’ bezoek: 
burgemeester Litjens van Aalsmeer. 
Hij roemde zijn plaatsgenoot niet al-
leen om zijn Olympische prestatie 
maar ook om zijn karakter en wijze 
waarop hij met zijn sport omgaat. Er 
is tenslotte heel wat om mee om te 
moeten gaan: verlies en winst, te-
genslag en voorspoed, maar vooral 
karakter blijven tonen. Winnen, na-
tuurlijk is dat belangrijk, maar ge-
duld en doorzetten, een voorbeeld 
zijn voor al die kleine schaatsertjes 
is net zo van belang. 
Naast mooie, trotse woorden waren 
er flessen wijn. “Wat moet je nog ge-
ven na al die bloemen en cadeaus, 
dan maar rode wijn, want daar 
houdt Bob ook van”, zei de voorzitter 
van de Leimuidense schaatsclub, de 
heer De Blaeij. 

Drietal aangehouden voor 
diefstal fiets en krat bier
Aalsmeer - De politie heeft rond 
half een in de nacht van maandag 
22 op dinsdag 23 februari in de Op-
helialaan en de Spoorlaan twee jon-
gens van 15 jaar uit Amsterdam 
en Amstelveen en een 16-jarige 
Aalsmeerder aangehouden. Twee 
politieagenten in vrije tijd zagen het 
drietal lopen in de Ophelialaan. De 
jongens gedroegen zich baldadig en 
waren luidruchtig en liepen met een 
kratje bier. De agenten namen con-
tact op met het politiebureau. On-

dertussen hielden ze het drietal in 
de gaten. Twee van hen gingen even 
weg en kwamen vervolgens terug 
met een fiets en een krat bier. Bij het 
zien van de inmiddels gearriveerde 
politie maakten twee jongens zich 
uit de voeten. De derde was inmid-
dels al aangehouden. Na een kor-
te achtervolging konden de andere 
twee ook in de kraag gevat worden. 
Het drietal is meegenomen naar het 
bureau, waar ze voor verder onder-
zoek in verzekering zijn gesteld.

Brandstichting in Beatrixstraat
Aalsmeer - Zaterdag 27 februari is 
rond drie uur in de middag brand 
gesticht in een schuurtje in de 
Beatrixstraat. De brandweer heeft 
het vuur geblust. Het betreft een 
schuurtje bij een woningblok dat 
binnenkort gesloopt gaat worden. 
Omwonenden hebben drie jongens 

bij het schuurtje weg zien lopen. Het 
gaat om drie blanke jongens tussen 
de 16 en 19 jaar. Mogelijk heeft het 
drietal met de brandstichting te ma-
ken. De politie hoopt meer getuigen 
van de brandstichting aan de tele-
foon te krijgen via 0900-8844. 
Foto: John van Doorn.

Zonnebrillen uit 
winkel weg
Kudelstaart - Rond kwart over twee 
is in de nacht van maandag 22 op 
dinsdag 23 februari ingebroken in 
een winkel in de Einsteinstraat. Om 
binnen te komen hebben de dieven 
een ruit van een deur vernield. De 
inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met enkele honderden zonnebril-
len. De politie heeft een buurton-
derzoek ingesteld. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Nieuwe leden 
Seniorenraad
Aalsmeer - Vier nieuwe leden gaan 
plaatsnemen in de Seniorenraad 
namens de ANBO en de OVAK. 
Burgemeester en wethouders heb-
ben in het collegeoverleg afgelopen 
dinsdag 2 maart in te stemmen met 
de voorgestelde kandidaten. Na-
mens de ANBO gaan de vroege-
re PvdA-raadsleden Janny Ooster-
loo en Elly Offerman zich inzetten 
voor alle ouderen in Aalsmeer en 
namens de OVAK de dames A. van 
Verseveld-de Jong en J. Dekker-van 
der Beek.

Financiële 
scenario’s 
wegens crisis
Aalsmeer - Door de economische 
crisis krijgt de gemeente Aalsmeer 
te maken met dalende inkomsten 
en toenemende uitgaven. Om de 
omvang hiervan in beeld te bren-
gen, gaan financiële scenario’s op-
gesteld worden. Hiertoe hebben 
burgemeester en wethouders afge-
lopen dinsdag 2 maart besloten tij-
dens het wekelijkse collegeoverleg. 

Subsidie voor 
Westeinder 
Promotie
Aalsmeer - De stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie heeft een aan-
vraag ingediend bij de gemeente 
voor een incidentele subsidie voor 
inrichting van de promotiestand op 
de Hiswa in de RAI te Amsterdam.  
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de aan-
vraag te honoreren en eenmalig een 
subsidie te geven van 1.000 euro.

Aalsmeer - Het werd spannender 
en rumoeriger naarmate de diver-
se leden van de stembureaus in het 
gemeentehuis arriveerden. Er werd 
gefluisterd, over een weer de uitslag 
uitgewisseld. AB bleek in de wan-
delgangen heel goed gescoord te 
hebben, de grootste in het centrum, 
nooit geweest, in Zuid op 1 en de 
‘nieuwe’ Aalsmeerders in Oost blij-
ken de wensen van AB te waarde-
ren en zich aan te willen sluiten bij 
de lokale politiek. Eerlijk blijven, niet 
allemaal, want er waren drie stem-
bureaus waarvan bij 1 AB de groot-
ste werd, bij de ander kreeg de VVD 
de nummer 1 notering. Het CDA 
mag landelijk een knauw gekregen 
hebben door de val van het kabinet, 
maar in Aalsmeer en Kudelstaart 
mocht het CDA weer op een groot 
aantal (trouwe) aanhangers reke-
nen. 

Voorkeursstemmen
Wethouder Jaap Overbeek blijft in 
ieder geval in de politiek. In de wan-
delgangen werd gezegd dat de-
ze op nummer veertien genoteerde 
CDA’er heel veel voorkeursstemmen 
heeft gekregen, bijna net zoveel 
als de lijsttrekker. Uniek! Verlies, zo 
werd met glas in de hand, dus voor 
de officiële uitslag, gezegd voor 
PACT. De VVD lijkt stabiel, zou gelijk 
blijven. De opkomst was overigens 
iets lager dan vier jaar geleden, om 
precies te zijn 50,5 procent nu te-
gen 55,26 procent in 2006. Aan het 
weer lag het niet, zonnig weer dat 
vroeg om een wandelingetje (naar 
de stembus). De vakantie wordt als 
grote ‘boosdoener’ genoemd, want 
Aalsmeer en Amstelveen zijn één 
van de weinige gemeenten in de re-
gio die deze week vakantie hebben. 
In De Ronde Venen en Amsterdam 

zijn de scholen een week eerder 
vrij geweest. De mogelijkheid dus 
om last minute, buiten vakantieta-
rieven, naar de zon of de sneeuw 
te gaan. De reden misschien dat er 
hele grote verschillen zitten in het 
opkomstpercentage in de totaal 
dertien stembureaus. De stembu-
reaus in het Centrum en de Horn-
meer mochten de meeste stemmers 
begroeten en, ook best apart, drie 
stembureaus in Oost en drie in Ku-
delstaart waarbij bij elk bij 1 stem-
bureau soms rijen geduldig stonden 
te wachten, terwijl er in de andere 
twee duimen gedraaid werden.

Droom voor AB
De uitslag liet op zich wachten. Bij 
de meeste stembureaus was het 
snel gebeurd, het klopte in 1 keer. 
Van 1 stembureau moest de telling 
over, in het gemeentehuis. De klok 
tikte door, om 00.00 uur applaus, 
naar de raadskelder voor de uitslag! 
AB is als grote winnaar uit de bus 
gekomen. De lokale partij maakte 
een droomstart op de ‘regeringslad-
der’. AB heeft totaal 3.016 stemmen 
gekregen en dat zijn er maar liefst 
943 meer dan vier jaar geleden. Het 
CDA kreeg totaal 3.242 stemmen en 
dit is 101 stemmen meer. Ook de 
VVD mag zich een winnaar noemen. 
De fractie kreeg totaal 2.760 stem-
men, een stijging van 587 stemmen 
ten opzichte van 2006. Grote verlie-
zer van deze gemeenteraadsverkie-
zingen is PACT. De samenwerking 
tussen PvdA, D66 en Groen Links 
kreeg totaal 2.212 stemmen, een 
verlies van 756 stuks. Waren vier 
jaar geleden nog 19 zetels te ver-
delen, door de groei van Aalsmeer 
met 1.160 inwoners mogen 21 ze-
tels verdeeld worden. De spanning 
steeg, het CDA krijgt 6 zetels (blijft 

gelijk), vanwege de grootste stij-
ging kreeg AB de restzetel en is, 
net als het CDA, beland op 6 zetels. 
Een stijging van kleinste partij naar, 
eigenlijk, grootste! De VVD deed 
eveneens goede zaken, van 4 naar 5 
zetels. En PACT moet buigen, van 5 
naar 4 zetels. 

Gertjan!
Het vermelden waard tot slot: De 
meeste stemmen zijn uitgebracht 
op Gertjan van der Hoeven van AB: 
1416 in totaal. Voorkeursstemmen 
zijn gegeven aan Jaap Overbeek van 
het CDA, van plaats 14 naar 2 met 
832 stemmen, aan Marjanne Vleg-
haar en Robert van Rijn van de VVD, 
aan Helma Persoon van AB en Mar-
tine Hoogma van PACT. De verkie-
zingen in Aalsmeer: “Een aardver-
schuiving”, aldus menig bezoeker 
in het gemeentehuis. De spanning 
stijgt, de volgende stap is de coa-
litieonderhandelingen, wie gaat ‘re-
geren’. Zeker is dat AB in deze een 
grote stem heeft! 

Door Jacqueline Kristelijn

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

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

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

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

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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Collecteweek Reumafonds
Aalsmeer - Het Reumafonds start 
binnenkort met de jaarlijkse, lande-
lijke collecte. In de week van 7 tot 
en met 13 maart zal een van de ruim 
65.000 landelijke vrijwilligers ook 
langs uw deuren komen om geld in 
te zamelen voor de bestrijding van 
reuma. Een ingrijpende, vaak on-
zichtbare ziekte die in Nederland 
één op de vijf mensen boven de 
twintig jaar treft. In totaal ruim 2,3 
miljoen mensen, die als gevolg van 
reuma leven met pijn en beperkin-
gen. 
Onderzoek en ontwikkeling van be-
handeling en medicijnen tegen de-
ze ingrijpende, onzichtbare ziekte 
kan op termijn leiden tot genezing. 
Daar is nog veel geld voor nodig. 
Reuma heet ook wel de onzichtba-
re ziekte. Ruim 2,3 miljoen mensen 
in Nederland moeten rekening hou-
den met hun ziekte bij alles wat ze 
doen. En dat geldt niet alleen voor 
ouderen mensen: 3.000 kinderen in 
Nederland hebben geen onbezorg-
de jeugd als gevolg van reuma. Zij 
kunnen niet vrijuit spelen met leef-
tijdsgenoten door pijn en beperkin-

gen van hun bewegingsapparaat. 
Ook het vaak zware medicijnge-
bruik met bijwerkingen, zoals mis-
selijkheid, beperkt de levenskwali-
teit. Reuma drukt op de samenle-
ving als geheel. Tweederde van al-
le reumapatiënten is jonger dan 65 
jaar en behoort tot de arbeidsbevol-
king. De lagere arbeidsproductivi-
teit als gevolg van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid en de zorg-
verlening kosten zo’n 13 miljard eu-
ro per jaar. Kortom: reuma is een 
maatschappelijk probleem waar-
van we ons nog te weinig bewust 
zijn. Reuma zo snel mogelijk de we-
reld uithelpen is alleen mogelijk met 
voortdurend onderzoek naar medi-
cijnen en behandelmethoden. Er is 
al veel bereikt, dankzij het hoge ni-
veau van Nederlands reumaonder-
zoek. Het Reumafonds financiert 
dit onderzoek, geeft voorlichting en 
vraagt maatschappelijke aandacht 
voor de ziekte. Voor deze inspan-
ningen krijgt het Reumafonds geen 
overheidssubsidie. Daarom is het 
geld dat met de jaarlijkse collecte 
wordt opgehaald, hard nodig. 

Weer inzameling 
van oud papier
Kudelstaart  - Aanstaande vrijdag-
avond 5 maart haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Voor de eerste keer 
worden ook de containers geleegd. 
Ook de Meerlanden leegt deze dag 
de papiercontainers. Wie graag wil 

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondagavond 7 
maart om 18.30 uur is er weer een 
zangdienst in de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat. Er zullen veel be-
kende liederen gezongen worden.
Medewerking verlenen de Geest-
mer zangers uit Broek op Lange-
dijk onder leiding van de heer Bal-
der. De groep bestaat uit achttien 
mannen. De naam is streekgebon-
den, wat ook wel Geestmerambacht 
wordt genoemd. De vaste begelei-
ders van deze zangers zijn Dub de 
Vries en Arie van de Horst. Dominee 
E.J. Westerman zal de voorganger 
zijn in deze zangdienst. Iedereen is 
van harte welkom.

Gezocht: Hoeden en petten
Aalsmeer - Het voorjaar komt 
eraan. De ouderen onder ons krij-
gen wellicht al last van  de schoon-
maakkriebels. Het huis, van boven 
tot beneden, op zijn kop. Sjouwen 
met emmers sop. Het leukste van al-
les was het leeg halen van de kas-
ten. Alles eruit en het meeste toch 
maar weer terug, voor het geval dat, 
je kon nooit weten waar het nog 
goed voor was! Maar, die hoeden en 
petten, nee dat kan echt niet meer, 
uit het jaar nul, die kunt u niet meer 
dragen. 
De Ontmoetingsgroep Aalsmeer 
zoekt echter hoeden en petten voor 
verschillende activiteiten. De hoe-

den en petten kunnen afgegeven 
worden in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat, iedere maandag, woens-
dag en vrijdag van half tien tot half 
vijf. Toch niet fris die gedragen hoe-
den en petten? Daar is het volgende 
op gevonden. Alle hoeden en pet-
ten worden vierentwintig uur in de 
diepvries gestopt, dat overleeft geen 
mug. Mocht u een gezegde, rijm of 
spreekwoord kennen met de woor-
den hoed of pet, spelt u de rijm dan 
in het hoofddeksel. 
Deze twee hoeft u niet in te sturen: 
Met de hoed in de hand komt men 
door het ganse land en met de pet 
rondgaan.

Deel opbrengst rommelmarkt 
naar Zonnebloem Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
27 februari werd in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf een rommel-
markt gehouden. Er was veel inge-
bracht,  het aanbod varieerde van 
speelgoed, glaswerk en servies tot 
huishoudelijke apparatuur, kinder-
ledikanten en stoelen. Alle mede-
werkers, die herkenbaar waren aan 
hun witte t-shirts, werkten de hele 
dag vol enthousiasme en de domi-
nee stond bij de uitgang in een wit 
t-shirt met de collectebus. En on-
danks, of misschien wel juist door, 
de crisistijd is de markt goed be-
zocht en is er ook veel gekocht. Aan 
het einde van de dag werd onder het 

genot van een hapje en een drankje 
de opbrengst van de rommelmarkt 
bekend gemaakt. Deze was boven 
verwachting en zelfs meer dan vorig 
jaar. Het ongelofelijke bedrag van  
7706 euro is het resultaat! Dit jaar 
was besloten om tien procent van 
de opbrengst te schenken aan ver-
eniging De Zonnebloem. De cheque 
ter waarde van 770 euro is overhan-
digd aan de voorzitter van de Zon-
nebloem, die namens de Zonne-
bloem de PKN (Protestantse Kerken 
Nederland) heel hartelijk bedankte 
voor deze gulle gift en beloofde er 
een goede bestemming aan te ge-
ven.

dat het papier naar de Supporters 
vereniging gaat, dient de container 
pas aan de weg zetten na 16.00 uur. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. Dus, verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand.

Gastendienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 7 maart is er 
in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 269 om 10.00 uur weer een 
gastendienst in de serie: Kom erbij!
In deze diensten staan eenvoudi-
ge uitleg uit de bijbel en kennis-
maken met het christelijk geloof 
centraal, verzorgt door voorganger  
Kees Graafland. Het thema van de-
ze dienst is: Bescherming naar aan-
leiding van de tekst uit het bijbel-
boek Ruth 3. Na de dienst is er ge-
legenheid om na te praten en el-
kaar te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie, thee of fris. De 
muzikale begeleiding ligt in de han-
den van de heer Verscoor. Voor de 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar is een speciaal kinderprogram-
ma en voor de aller jongste is er op-
pasdienst tijdens de dienst in ‘t An-
ker, achter de kerk. Voor meer info:  
www.oosterkerk.info.

Taartjes voor zorgcentrum
Aalsmeer - In zorgcentrum Aelsmeer hebben de bewoners afgelopen 
woensdag kunnen genieten van de zelfgemaakte taartjes, die kinderen bij de 
Binding hebben gemaakt. Het lekkere gebaar werd op prijs gesteld door de 
bewoners.

Met PCOB op 
weg naar Pasen
Aalsmeer - De bijeenkomst van de 
PCOB op donderdag 11 maart staat  
in het teken van Pasen. De beteke-
nis van het offer van Christus is heel 
belangrijk in het leven van iedere 
gelovige. Daarom ook een waarde-
vol moment om met elkaar bij stil te 
staan. De middag begint om 14.30 
uur en wordt gehouden in de grote 
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan 
het Molenpad. U heeft interesse om 
er bij te zijn? Hartelijk welkom!

Zondag 
7 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Otmar Vrees. Crèche en peuter-
dienst.

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. Esther Vosterman. 
Spec. programma voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 16.30u. ds. S. Pos, 
Sassenheim. Woensd. 10/3: Biddag. 
15.30u. en 19.30u. drs. A. Jansen  

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst ds. Henriette 
van Dunné. Extra collecte: landelijk 
jongerenwerk vh Doopsgezind Cen-
trum v. Gemeenteopbouw.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst 19u. br. H.B. Slagter, 
Wijk bij Duurstede. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Woensd. 10/3: Bidstond voor gewas 
en arbeid. 14.30 en 19.30u. dien-
sten.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag diensten 10u. ds. T.H.P. 
Prins. Z.W.O. dienst (zending). 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. en 18.30u. (zangdienst 
mmv de Geestmerzangers) ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. 
Woensd. 10/3: Biddag v. gewas en 
arbeid. 19u. ds. E.J. Westerman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst, C.G. Graafland. 
Woensd. 10/3: Biddag v. gewas en 
arbeid. 19u. C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. A. van Vuuren. 
18.30u. ds. M. Maas, Hasselt. 
Woensd. 10/3: 14u. en 19.30u. ds. A. 
van Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 

KERKDIENSTEN
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. samenkomst, Spreker: Martijn 
Piet. 19u. Baan7 jongerensamenk. 
met spreker Martijn Piet. 

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 
ds. C.J. v. Rhijn, Amstelveen.
Woensd. 10/3: Biddag. ds. K. Muller.
 
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchvie-
ring met karmelieten. Zaterdag 10u. 
in Zorgcentrum Aelsmeer woord-
comm. viering met diaken J. Snoek.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
comm. viering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk woord-
comm. viering met diaken J. Snoek. 
Mmv Karmelkoor. 14.30u. Poolse 
dienst in Karmelkerk.

R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) Zaterdag geen 
viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. F. 
Praamsma. 10u. tienerdienst in het 
jeugdhonk. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave 
ontvangen).

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zaterdag 19u. euch.viering met H. 
Post. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 8 maart 20u. drs. Gordon 
van Veelen. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Collecte Amnesty fantastisch!
Aalsmeer - In de week van 8 tot 
13 februari trotseerden achttien en-
thousiaste Rijsenhouters weer en 
wind, sneeuw, gladheid en kou om 
bij de inwoners van Rijsenhout een 
bijdrage te vragen voor het belang-
rijke werk van Amnesty Internatio-
nal. Met elkaar hebben ze 1810,77 
euro opgehaald. De Amnestygroep 
Rijsenhout wil hierbij alle gevers en 

collectanten heel hartelijk bedan-
ken voor dit geweldige resultaat. 
U steunt met uw gift de strijd voor 
mensenrechten wereldwijd en dat 
blijft heel hard nodig. 
Mocht u zin hebben om op een an-
dere manier mee te werken dan 
kunt u contact opnemen met Jan-
net Gercama-Broekhuis via 0297-
320199.

Vermist:
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, 
 hoog op de poten en zijn naam is “Denzel”.
- Irenestraat in Aalsmeer, gecastreerde kater met witte buik 
 en donker cyperse rug. Heeft op zijn kop een wat lichtere V 
 en heet “Spike”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. 
 Hij is 1 jaar en heet “Banjer”.
- Herenweg in Kudelstaart, zwart/wit gevlekte kater. 
 Witte snuit en pootjes. Is 16 jaar oud en heet  “Sammy”.

Gevonden:
- Beethovenlaan bij Hoogvliet in Aalsmeer, 
 zwart/bruine erg magere poes.
- Boomgaard in Aalsmeer, jonge rode kat.
- Kruising Hoofdweg/Dwarsweg in Kudelstaart, 
 forse rood/witte kat.
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat. Zwarte rug, 
 witte snoet, 4 witte pootjes en draagt een bandje.  
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, 2 katten. 
 1 blauw/grijze kat en 1 blauw/grijze met witte neus. 

Goed tehuis gezocht:
- Rood/wit gestreepte kater. ( Whiskaskat).
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officiële mededelingen
4 maart 2010

De raad van de gemeente Aalsmeer heeft op 11 februari 2010 beslo-
ten om tot gedeeltelijke onteigening over te gaan van de percelen 
zoals vermeld op het, bij het raadsbesluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte, grondplan en de lijst van te onteigenen onroeren-
de zaken en rechten. De onteigening geschiedt ten name van de 
gemeente Aalsmeer, ter realisering van de bestemming “verkeer” 
zoals opgenomen in het op 22 januari 2009 door de raad van de 
gemeente Aalsmeer vastgestelde bestemmingplan “Noordvork”. Voor 
de uitvoering van voornoemde bestemming dient de gemeente over 
genoemde percelen te kunnen beschikken. De bij deze gedeeltelijke 
onteigening betrokken percelen zijn gelegen binnen het plangebied 
van het bestemmingplan “Noordvork”, welk plan de aanleg mogelijk 
maakt van de Noordvork gelegen in de Stommeerpolder tussen de 
kruising van de Stommeerkade-Aalsmeerderweg-Ophelialaan (toe-
komstige Zevensprong) en de kruising Stommeerkade-Burgemeester 
Kasteleinweg (N201).

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen belangheb-
benden die tijdig hun zienswijzen met betrekking tot het raadsbe-
sluit naar voren hebben gebracht, hun bedenkingen bij de Kroon 
omtrent het onderhavige onteigeningsplan schriftelijk naar voren 
brengen. De schriftelijke bedenkingen kunnen worden gericht aan 
Hare Majesteit de Koningin en moeten worden ingediend bij de Mi-
nister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), 
Postbus 20951, 2500 EZ te ’s Gravenhage. 

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 9

t/m 6 mrt Exploitatievergunning: Straq Lunch & Delicatessen, 
Marktstraat 38;

t/m 12 mrt Kapvergunning: kopgevel Corellihof 1, 1 prunus 
serrulata “kazan”; Middenweg 54, 1 kronkelwilg, 
2 elzen, 1 treurwilg, t.o. Mozartlaan 59-61, 
1 fraxinus excelsior;

t/m 17 mrt Kapvergunning: Anjerlaan (achter Spoorlaan 66), 
1 crataegus; Clusiusstraat 3, 1 sorbus, Clusiusstraat 5, 
1 sorbus, Clusiusstraat 15, 1 sorbus, Freesialaan 20, 
1 haagbeuk, Haydnstraat 36, 2x ulmus, 1 acer, 
1 sorbus, Hortensialaan 25, 1 pyrus callaryana; 
Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;

t/m 25 mrt Kapvergunning: achter Hornweg 148, 7 diverse 
bomen; nabij toegangsweg naar Hornweg 172, 
20 diverse bomen; t.o. Machineweg 197 t/m 201, 
54 diverse bomen; t.o. Machineweg 288, 8 diverse 
bomen; langs Horntocht, tussen Machineweg 290 en 
294, 27 diverse bomen;

t/m 1 apr Kapvergunning: Lijnbaan, 5 elzen; Legmeerdijk 313, 
38 populieren, 1 lariks, 18 essen, 14 esdoorns, 
26 elzen, 3 wilgen, 17 berken, 5 krentenbomen en 
2 prunus;

t/m 2 apr Uitwegvergunning: Lijnbaan, Aalsmeer;
t/m 4 apr Kapvergunning: Kudelstaartseweg 14, 3 berken.
t/m 13 apr Kapvergunning: Herenweg 30, 1 ceder, 3 berken en 

2 elzen; Jac. P. Thijsselaan 18, 2 hoog knop wilgen.
t/m 14 apr Drank en Horecawet: vergunning verleend: 

Restaurant Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228;
t/m 15 apr Exploitatievergunnning: Restaurant Kempers Roef, 

Kudelstaartseweg 228; 
Toussaint Aalsmeer, Legmeerdijk 313;

t/m 21 apr Kapvergunning: tussen de Lijnbaan en Oude Spoordijk, 
kadestraal bekend gemeente Aalsmeer, G5947, G5946, 
G5402, alle bomen, diverse soorten en elzenhaag 
kadestraal bekend gemeente Aalsmeer G4722, G3572; 
Nabij Wissel, t.o. het woonwagencentrum te Aalsmeer, 
2 italiaanse populieren (“Populus nigra Ïtalica”)

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 5

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 16 april 2010 
• 1e J.C. Mensinglaan 6, het vergroten van het balkon;
• Moslaan 22, het plaatsen van 2 dakkapellen.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u con-
tact 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.

gunningen te verlenen:
• Drie kolommenplein 2, het wijzigen van een gevel;
• Jac.P.Thijsselaan 33, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 311, het vernieuwen van een brug;
• Uiterweg 202, het bouwen van een woning;
• Uiterweg 253-255, het plaatsen van een beschoeiing; 
• Hornweg 208, vernieuwen van een berging.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387619. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s.
Datum verzending bouwvergunningen: 4 maart 2010

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 
6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te 
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en 
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 619.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• 1e J.C. Mensinglaan 6, het vergroten van het balkon.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruim-
telijke ordening en artikel [ ] van het bestemmingsplan, maken bur-
gemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens 
zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet 
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan [ ] en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Moslaan 22 te Kudelstaart: het plaatsen van 2 dakkapellen.

BoUwVerorDeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387619. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Burgemeester Kasteleinweg 5, het verwijderen van asbest;
• Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
• Oosteinderweg 123, het slopen van een botenstalling.
Deze besluiten worden op 4 maart 2010 verzonden.

GeDeelteliJKe onteiGeninG BestemminGPlan
“noorDVorK”

In verband met het bepaalde in artikel 84 van de Onteigeningwet 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang 
van vrijdag 5 maart 2010 (gedurende zes weken) tot en met donder-
dag 15 april 2010 bij de Centrale Balie van het gemeentehuis, Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer, voor een ieder kosteloos ter inzage, 
een plan tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikke-
ling en/of de volkshuisvesting van de gemeente Aalsmeer. De ope-
ningstijden van de Centrale Balie zijn op maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 tot 14.00 uur. Vrijdag 2 april 2010 is het gemeentehuis 
gesloten in verband met Goede Vrijdag en op maandag 5 april 2010 
is het gemeentehuis gesloten in verband met Tweede Paasdag.

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 in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

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

afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 16 en 30 
maart 2010.

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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of mel-
ding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer:  0297-381777.

GewiJZiGDe oPeninGstiJDen afDelinG VerGUnninGen
en HanDHaVinG/ClUster VerGUnninGen

Per 1 maart 2010 zijn de openingstijden voor de afdeling 
vergunningen en handhaving gewijzigd, cluster vergunnin-
gen. Het cluster zal dan zowel fysiek als telefonisch alleen 
geopend zijn op werkdagen tussen 9.00-11.30 uur. Buiten 
deze tijden is de balie voor dit cluster gesloten en kunnen er 
telefonisch vragen worden gesteld die de volgende dag tus-
sen 9.00-11.30 uur zullen worden beantwoord.

DefinitieVe BesCHiKKinGen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• nabij Wissel, tegenover het woonwagencentrum te Aalsmeer, 

2 Italiaanse populieren (Populus nigra “Italica’’)
• tussen de Lijnbaan en de Oude Spoordijk, kadastraal bekend 

gemeente Aalsmeer G5947, G5946, G5402, alle bomen, diverse 
soorten en de elzenhaag, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer 
G4722 en G3572

Datum verzending vergunningen: 9 maart 2010 

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is ver-
leend:
• Restaurant Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228.
Datum verzending vergunning: 2 maart 2010

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van 
de APV de volgende exploitatie e/o terrasvergunning is verleend:
• Restaurant Kempers Roef,  Kudelstaartseweg 228;
• Touissaint Aalsmeer, Legmeerdijk 313.
Datum verzending vergunning: 3 maart 2010.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 5, tel. 0297-387 619.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Galileistraat 22, het vergroten van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning;
• Lisdoddestraat 59, het plaatsen van een blokhut;
• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een 

aanbouw;
• Zwarteweg 7 het vernieuwen van 2 dakkapellen.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5. Op grond van ar-
tikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
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Grundelweg maandag en dinsdag 
afgesloten, Uiterweg weer open
Aalsmeer - Aanstaande maandag 8 
en dinsdag 9 maart wordt de Grun-
delweg ter hoogte van de Uiterweg 
tijdelijk afgesloten in verband met 
het aanleggen van kabels, leidingen 
en riolering. 
De Uiterweg is dan voor alle verkeer 
in twee richtingen open. Het verkeer 
wordt omgeleid via borden. Na dins-
dag wordt de Uiterweg (tussen Van 

Cleeffkade en Grundelweg) weer tot 
half april afgesloten voor het ver-
keer. De Grundelweg is dan weer 
open. Ondanks de lange vorstperi-
ode liggen de werkzaamheden op 
schema. 
Als alles volgens plan blijft verlopen, 
kan de Uiterweg half april weer wor-
den opengesteld. Hierna wordt de 
Grundelweg aangepakt.

Zijdelweg weekend dicht!
Uithoorn - De provincie Noord-
Holland legt een vrije busbaan voor 
de Zuidtangent aan. Een onderdeel 
van de busbaan is een bustunnel ter 
hoogte van de Zijdelweg in Uithoorn. 
Om de bustunnel te kunnen bouwen 
met zo min mogelijk hinder voor het 
verkeer wordt een stuk van de Zij-
delweg tijdelijk verlegd. De Zijdel-
weg is vanwege deze werkzaamhe-
den het weekend van 5 maart afge-
sloten voor het verkeer. Van woens-
dag 3 tot en met vrijdag 5 maart, van 
9.00 tot 15.00 uur, wordt het auto-
verkeer op de Zijdelweg ter hoog-
te van de fietstunnel om en om over 
één rijbaan geleid met behulp van 
verkeerslichten. Voor 9.00 uur en na 
15.00 uur is de rijbaan in twee rich-
tingen vrij. Van vrijdag 5 maart 20.00 
uur tot en met maandag 8 maart 
5.00 uur is de Zijdelweg tussen de 

kruising Prinses Christinalaan en de 
Wiegerbruinlaan afgesloten voor al 
het doorgaande verkeer. Ook voor 
fietsers en voetgangers. De om-
leidingsroute loopt via de Prinses 
Christinalaan, Boerlagelaan, Alfons 
Arienslaan en de Wiegerbruinlaan. 
De percelen van de aanwonenden, 
de Renault garage en het tanksta-
tion blijven tijdens de afsluiting be-
reikbaar. Tijdens de aanleg van de 
bustunnel kan het verkeer gebruik 
maken van de Zijdelweg. 
Voor de veiligheid van de wegge-
bruikers en de wegwerkers geldt op 
het verlegde deel van de Zijdelweg 
een maximumsnelheid van 30 kilo-
meter per uur. Naar verwachting zijn 
de werkzaamheden eind mei zover 
gevorderd dat de Zijdelweg weer 
kan worden teruggebracht in de ori-
ginele staat. 

Auto te water
Amstelveen- Zondagavond 28 fe-
bruari rond 21.00 uur is een auto 
te water geraakt aan de Amsteldijk 
Noord in Amstelveen. De brandweer 
heeft de bestuurder uit het water 
gehaald. De man is naar het zieken-
huis gebracht ter controle. Er zaten 

Wat gebeurt dit jaar op N201?
Hoofddorp - Vandaag, donderdag 
4 maart, organiseert de provincie 
Noord-Holland een informatiemarkt 
over de vernieuwing van de provin-
ciale weg N201 door de Haarlem-
mermeer. Gedetailleerde informatie 
kan bekeken worden over de deel-
projecten die in 2010 starten. De in-
formatiemarkt is van 18.30 tot 20.30 
uur op het Ketenpark Aansluitingen 
A4 aan de Rijnlanderweg in Hoofd-
dorp. 
De omlegging van de N201 in het 
gebied tussen de A4, de A9 en Am-
stelhoek omvat in totaal zeven deel-
projecten. Twee daarvan zijn al in uit-
voering. In 2010 gaan de Aansluitin-
gen A4, Fokkerweg 2x2, omlegging 
Amstelhoek, aansluiting A9 en om-
legging Schiphol-Rijk in uitvoering. 
Meer informatie over de N201+ en 
de deelprojecten is te vinden op in-
ternet: www.noord-holland.nl/n201. 
De projecten die dit jaar het eerst 
starten zijn de aansluitingen A4 en 
Fokkerweg 2x2.

Aansluitingen A4
De nieuwe noordelijke aanslui-
ting van de nieuwe N201 op de A4 
ligt iets ten zuiden van de huidige 
aansluiting A4–Kruisweg N201 (De 
Hoek). Verkeer vanuit Den Haag of 
Amsterdam (A4) kan straks gebruik 
maken van deze aansluiting om 

naar Hoofddorp, Heemstede, Haar-
lem, Aalsmeer, Rijsenhout, Schip-
hol-Rijk en de toekomstige bedrij-
venterreinen te gaan en vice versa. 
De nieuwe zuidelijke aansluiting 
komt circa 700 meter ten noorden 
van de huidige Bennebroekerweg, 
tussen het bestaande viaduct over 
de A4 en de Geniedijk. Deze aan-
sluiting is bestemd voor verkeer van 
en naar Nieuw-Vennep, Hoofddorp-
zuid, Rijsenhout en het nog te ont-
wikkelen bedrijventerrein A4-zone 
west. 
Beide aansluitingen worden met el-
kaar verbonden door parallelbanen 
voor het regionale verkeer. Als de 
nieuwe aansluitingen in gebruik zijn, 
vervalt de bestaande aansluiting bij 
De Hoek. De weg is naar verwach-
ting medio 2012 gereed.

Fokkerweg 2x2
De Fokkerweg wordt tussen Oude 
Meer en het bedrijventerrein Antho-
ny Fokker Business Park verbreed 
naar twee keer twee rijstroken. Er 
komt een parallelweg ter ontslui-
ting van de bedrijven aan de oost-
kant van de Fokkerweg. 
Deze parallelweg verbetert de veilig-
heid voor zowel het bestemmings-
verkeer als het doorgaande verkeer 
op de Fokkerweg. Halverwege 2011 
is het gehele project klaar.

verder geen passagiers in de auto. 
Twee duikteams zijn vervolgens an-
derhalf uur bezig geweest om de in-
middels geheel gezonken auto te-
rug te vinden. Het voertuig was on-
der water ongeveer dertig meter 
van de kant gedreven door de ster-
ke stroming. Rond 22.30 uur vonden 
de duikers de auto en is deze uit het 
water gehaald.
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Muziek/Film/Cabaret
Donderdag 4 maart:
* Pianoshow met muziek op verzoek 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 5 maart:
* Kindermatinee met film Up! in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Open avond Show jachthoorn-
korps, Bilderdammerweg v/a 19u. 
Om 19.30u. repetitie.
* Jamsessie olv Monique de Jong in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Supersession met live muziek in 
Blitzz vanaf 21u.
* Bands Het brein uit de ruimte en 
Bassookah in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 21u.
Zaterdag 6 maart:
* Presentatie drumfanfare en majo-
rettes Melomanie in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
* Cabaret Poolvogel in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
* Meet ‘n’ Reed voor saxofonisten in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 17u.
Vrijdag 12 maart:
* Party voor jongeen klassen 1-3 
voortgezet onderwijs in Bon Ami, 
Dreef van 20.30 tot 00u.
* Kees Markman draait Lp’s in Cen-
tennial, Oosteinderweg 243, 21.30u.
Zaterdag 13 maart:
* Flora brengt musicalmuziek tijdens 
jaarlijkse concert in burgerzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Nieuw: Hard-style evenement 
Hardnoize in N201, Zwarteweg van-
af 22u.
* Aprèsski-reünie in Ophelialaan 
met diverse artiesten, 20-01u.
Zondag 14 maart:
* Amerikaanse zanger en gitarist 
Doug McLoud in serie Americana in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.

Exposities
Zaterdag 6 maart:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
6 en 7 maart:
* Huismuseum met Mokum-collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Open 
zaterdag en zondag 12-17u.
Zondag 7 maart:
* Opening nieuwe expositie in Sous 
Terre, Kudelstaartseweg met schil-
derijen en glaskunst, 13-17u. Tot en 
met 25 april.
Tot en met 7 maart:
* Expositie in galerie Coq Schel-
tens, Chrysantenstraat 44 met werk 
van Karin Borgman en Carla Huson. 
Open: donderdag t/m zondag 13-
17u.
Tot en met 28 maart:
* Tentoonstelling ‘Femme du Mon-
de’ van Karin van Leijden in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 
13 en 14 maart:
* Expositie schilderijen diverse kun-
stenaars in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat. Zaterdag feestelijke ope-
ning met muziek om 12u.

Diversen
Tot en met zondag 7 maart:
* Kermis op terrein lang Dreef in 
Hornmeer.
Donderdag 4 maart:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd 4-
12jr. in Proosdijhal, Kudelstaart van 
9.30 tot 12u. Extra vrijzwemmen in 
Waterlelie, Dreef.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 13.30u. Vanaf 
20u. sjoelavond.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 5 maart:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 
Haya van Somerenstraat, 14-18u. 
High Tea van 19.30 tot 21.30u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* SPIE-feest met bekendmaking 
thema’s pramenraces in The Beach, 
Oosteinderweg 247 vanaf 20u.
Zaterdag 6 maart:
* Kinderkledingbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan van 10.30 
tot 12u.
* Snoeicursus op Historische Tuin, 
ingang Praamplein, 13.30-16.15u.
Zondag 7 maart:
* Raskattenshow in De Bloemhof, 
Hornweg van 10 tot 16.30u.
* Beachvolleybal maandtoernooi in 
The Beach, Oosteinderweg v/a 10u.
Dinsdag 9 maart:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Info-middag computerhulp 55+ 
in Meander, Clematisstraat. Thema: 
Downloaden, 14-16u. 
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 10 maart:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan, 8.30-112u.
* Bingo-avond in ‘t Baken, Sportlaan 
vanaf 20u.
Donderdag 11 maart:
* Met PCOB op weg naar Pasen in 
zorgcentrum Molenpad v/a 14.30u.
Vrijdag 12 maart:
* Voorlichting senioren over testa-
ment en erfrecht in Seringenhorst, 
Parklaan vanaf 14u.
* Trivia, rariteitenkwis, in De Oude 
Veiling, Marktstraat, 21.30-24u.
Zaterdag 13 maart:
* Kinder- en dameskledingbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.

Vergaderingen
Woensdag 10 maart:
* Afscheid ‘oude’ raadsleden in bur-
gerzaal, gemeentehuis, 17-18.30u.
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
v/a 20u. Dorpsraad in Dorpshuis 
Kudelstaart.
Donderdag 11 maart:
* Jaarvergadering buurtver. DES in 
De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout 
vanaf 19.30u.
* Wijkraad Oost bijeen in De Mika-
do, Cath. Amalialaan vanaf 20u.
* Beëdiging nieuwe raadsleden in 
speciale raadsvergadering in gem. 
huis van 20 tot 21u.

AGENDA

Vrijdag blues, rock, soul en swing
Jamsessie met Monique, 
Chris en Ab in Bacchus
Aalsmeer - Onder leiding van bas-
siste Monique de Jong en de muzi-
kanten Chris Clemens op gitaar en 
Ab Hansen op drums wordt aan-
staande vrijdag 5 maart een jamses-
sie gehouden in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Monique 
de Jong staat ook wel bekend als de 
Mona Lisa van de blues. Deze ere-
titel klopt, behalve dan dat Monique 
niet bepaald van stil zitten houdt. 
Dit is te zien aan haar volle concer-
tagenda. Naast de blues draait ze 
haar handen ook niet om voor een 
lekker soulnummer of een swin-
gende boogie woogie. Zij is op ve-
le plekken van blueswereld in Euro-
pa en de Verenigde Staten een ge-
wild muzikant. Monique heeft het 
voor elkaar gekregen met veel van 
haar favorieten te spelen, zoals Ma-
gic Slim. Niet een van de minsten! 
Chris Clemens, op dit moment toe-
rend in het Nederlandse clubcircuit, 
is bekend van onder andere Blood 
Sweat & Kiers. Regelmatig reist hij af 
naar de States om met zijn favoriete 
Amerikaanse muzikanten en flinke 

pot rhythm and blues te spelen. Hij 
is dus ook al een echte bluesgloba-
list. Hij heeft meegespeeld met vele 
vermaarde Amerikaanse artiesten, 
zoals de Rhythm and Blues Award 
winnaar Chris Daniels. Ab Hansen 
speelt nu geen bas, maar zal de per-
cussie voor zijn rekening nemen. 
Dat je dit aan hem kan overlaten 
heeft deze man van weinig woor-
den in het verleden al vaak bewe-
zen. In combinatie met de uptem-
po rifs van Chis, de soulvolle baslij-
nen van Monique en de stuwende 
drums van Ab zal deze avond garant 
staan voor een muzikaal avontuur 
met zeker ook een lekkere swing. Je 
hoeft echt niet ver te reizen om je in 
een of andere jukejoint in Mississip-
pi, Chicago of St. Louis te wanen. 

Voor diegenen die van verrassingen 
houden: Grote kans dat er nog an-
dere muzikanten komen om het mu-
zikale feest compleet te maken in 
Bacchus. Aanvang: 21.30 uur. Zaal 
open vanaf 21.00 uur. De entree is 
gratis.

‘Wat zijn dingen toch apart’
Voorstelling theatergroep 
Poolvogel in Bacchus
Aalsmeer - Cabaret van theater-
groep ‘Poolvogel’ is aanstaande za-
terdag 6 maart te zien in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
Poolvogel is de cabaretgroep van 
Joppe van Driel, Matthijs de Wit en 
Marius van Duijn. De drie heren wo-
nen in Amsterdam, maar dromen 
van een forenzenbestaan in Alme-
re. Overweldigd door het excentrie-
ke leven in een kolkende metropool, 
vluchten zij hun eigen wereld in. Een 
wereld die verdomme nog normaal 
is en waar algemene dingen weer 
apart mogen zijn. Het drietal maakt 
u graag deelgenoot van deze vlucht. 
Met een snelle schakeling van ab-
surde sketches en vrolijke lied-
jes trekken zij de bezoekers mee in 

hun ode aan de alledaagse knullig-
heid. De heren doen daarbij uiter-
mate hun best niet geforceerd over 
te komen. Telkens als u verwacht op 
het verkeerde been gezet te wor-
den, slaat het trio tóch de voorspel-
bare weg in. Dit alles onder het mot-
to: Wat zijn de dingen in het alge-
meen toch apart. Poolvogel won in 
juni 2009 overtuigend het Amster-
dams Studenten Cabaret Festival. 
De voorstelling begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur en de toe-
gangsprijs bedraagt 10 euro. Bac-
chus is klein en dus ook zo vol. Re-
serveer snel kaarten via de website: 
www.cultureelcafebacchus.nl. Deze 
activiteit wordt geïnitieerd door de 
stichting Cultureel Café Bacchus. 

Presentatie drumfanfare 
Melomanie in De Reede
Rijsenhout - Drumfanfare Meloma-
nie uit Rijsenhout gaat op zaterdag 
6 maart weer van zich laten horen. 
Na het 40-jarig jubileum vorig jaar 
presenteert de vereniging een wer-
velende show. Het korps speelt mu-
ziek wat ze buiten niet snel ten ge-
hore zal brengen. Natuurlijk zetten 
de majorettes ook weer hun beste 
beentjes voor en zullen hun shows 
laten zien welke speciaal zijn inge-
studeerd voor deze muzikale avond. 

Verder is er een boomwhackers-
act en wellicht nog meer ‘komische’ 
momenten. Kortom, het is een geva-
rieerd programma voor jong en oud 
en plaats van uitvoer is dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur, de pre-
sentatie zal beginnen om 20.00 uur 
en eindigt rond 22.00 uur. Hierna is 
er nog gelegenheid gezellig met de 
leden een hapje en een drankje te 
nuttigen. De toegang is gratis. 

Vrijdag muzikale belevenis
Het brein dat kwam uit de 
ruimte strijkt neer in N201
Aalsmeer - Regelmatig strijken er 
opvallende acts neer op het podium 
van de N201. Deze keer bijna let-
terlijk, want de artiesten van aan-
staande vrijdag 5 maart beweren af-
komstig te zijn van de planeet Snark 
uit het stelsel Zing ergens ver in het 
heelal.  Onder de naam ‘Het brein 
dat kwam uit de ruimte’ doet het op-
vallende trio menig podium aan en 
laat elke aanschouwer achter met 
een brede grijns en een prettig ge-
voel. De teksten gaan over grap-
pige, soms ook ontroerende, din-
gen met een knipoog en zijn mak-
kelijk en simpel, zodat iedere aard-
ling mee kan blerren. De  muziek 
van de band valt uiteen in verschil-
lende stijlen. Ska, electronica, psy-
chobilly, piratenlalgebral, snoeihard 
gebrul in je oor noem maar op. ‘Het 
brein dat kwam uit de ruimte’ wordt 
geprezen en geliefd door diegenen 
die hen reeds hebben mogen aan-
schouwen. Het Brein imponeert en 
laat je dansen. Dat belooft dus wat 
vrijdag, want behalve de muziek 
staat de band erom bekend met al-
lerlei merkwaardig attributen op het 
podium te verschijnen en daardoor 
is elk optreden een belevenis!
Het voorprogramma is het eer-
ste optreden van een niet minder 
merkwaardige act: Bassookah. Dit 
trio brengt een op zijn zachtst ge-
zegd opmerkelijke mix van electro-
nica, drum ’n bass en grindcore ten 
gehore. Aansluitend altodisco, dus 
vaste prik met alle vette alternatie-
ve hits van vroeger en nu gebracht 
door de N201 huis dj’s. De zaal is 
open om 21.00 en de entree is gra-
tis. Meer buitenaardse info is te vin-
den via de website: www.n201.nl

Nieuw: Hardstyle evenement
De hardstyle scène groeit in de re-
gio, ook in Aalsmeer! Het is dus ei-

genlijk vreemd dat er maar wei-
nig hardstyle evenementen geor-
ganiseerd worden. N201 vond het 
tijd worden dat daar verandering 
in komt en start met een (hopelijk 
lange) reeks hardstyle evenemen-
ten onder de naam “Hardnoize”. De 
eerste editie vind plaats op zater-
dag 13 maart en wordt gehost door 
vier jonge, talentvolle dj’s: Jor-D, Fe-
nium, Rosko en Force Motion. Met 
deze mannen achter de knoppen 
kunnen hardstyle liefhebbers er ze-
ker van zijn dat er de hele avond vol 
gas de beste tracks gedraaid zullen 
worden over het bekende solide ge-
luidssysteem van de N201! Op za-
terdag 13 maart is de zaal van het 
jongerencentrum aan de Zwarte-
weg open om 22.00 uur en de en-
tree is 5 euro. Minimumleeftijd is 16 
jaar. Voor meer info: www.n201.nl 

Meet ‘n’ Reed in De Oude 
Veiling voor saxofonisten
Aalsmeer - Saxofonisten en lief-
hebbers uit de regio opgelet! Op za-
terdag 6 maart organiseert saxo-
foonkwartet Double Espresso in 
samenwerking met saxofoondo-
cent Leon van Mil van Kunstencen-
trum De Hint Aalsmeer een speci-
ale dag voor saxofonisten. Meet ‘n’ 
Reed is een workshop voor saxofo-
nisten van alle leeftijden en niveaus, 
een dag om in kleine en grote saxo-
foonensembles samen te spelen en 
te leren. De groepen spelen speci-

aal voor hen geschreven jazz-arran-
gementen van de hand van de do-
centen Leon van Mil, Babette Jane, 
Loes Rusch, Annette de Greeuw en 
Floortje Smehuijzen. Na afloop van 
de workshop presenteren de deel-
nemers hun vorderingen tijdens 
het slotconcert in De Oude Veiling 
in  Marktstraat 19. Double Espresso 
zal het concert afsluiten met gast-
docent en -solist Leon van Mil op 
baritonsaxofoon. Aanvang 17.00 uur, 
toegang is gratis.

Raskattenshow 
in De Bloemhof
Aalsmeer - Op zondag 7 maart or-
ganiseert De Nederlandse Vereni-
ging van Kattenvrienden een Inter-
nationale raskattenshow in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
187. Honderden katten worden ge-
keurd op hun schoonheid en uit-
straling door internationale keur-
meesters. Het doel is niet alleen de 
beste katten in hun ras te kiezen, 
maar ook de bezoekers wegwijs te 
maken in de wondere wereld van de 
raskatten. Voorlichting over gezond-
heid  maar ook informatie over voe-
ding en de vele verzorgingsartike-
len wordt gegeven. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door samenwer-

king met Beautyfull pets die gedu-
rende de tentoonstelling aanwezig 
is om voorlichting te geven. De ten-
toonstelling is zondag te bezoeken 
van 10.00 tot 16.30 uur. De Entree is 
4,50 voor volwassen bezoekers en 
2,50 euro voor kinderen tot 12 jaar 
en voor 65+ers.

Swingende boogie woogie
Aalsmeer - Swingende boogie 
woogie tonen klonken afgelopen 
zondag in Blitzz in de Marktstraat. 
De bekende en gerespecteerde pi-
anist Erik-Jan Overbeek was uitge-
nodigd om het publiek te trakteren 
op een gezellige middag vol muziek 
en door de aanwezigen is genoten 
van dit optreden. Regelmatig klonk 
spontaan applaus. Aanstaande zon-
dag kan opnieuw genoten worden 
van live muziek in Blitzz vanaf 16.00 
uur. De toegang is gratis. Een keer 
de wekelijkse pianoshow op don-
derdagavond bezoeken is een aan-
rader en nieuw is het business ca-
fé elke eerste woensdag van de 
maand. De mogelijkheid om op in-
formele manier met collega onder-
nemers uit Aalsmeer van gedachte 
te wisselen. Vanaf 20.00 uur.

Vrijdag SuperSessions
SuperSessions is anders, het is geen 
vaste band maar een dynamisch wis-
selende bezetting rondom de vaste 
kern die bestaat uit zanger Alex Ma-
nuputty en bassist Skipp Huisman. 
Aanstaande vrijdag 5 maart wordt 
het podium van Blitzz omgebouwd 
tot één grote jamsessie met de bes-
te musici. SuperSessions heeft bij 
Blitzz als thema disco, soul, funk en 
dus lekker dansen en genieten van 
de beste muziek waarbij zowel re-
cente hits als muziek uit de jaren 
zeventig tot negentig voorbij zullen 
komen. Naast Alex en Skipp bestaat 
SuperSessions deze vrijdag uit Ferry 
Beukers op piano en keyboard, Mi-
chel Leliveld op drums, Michael van 
Kolfschoten op gitaar en zangeres 
Nathalie d’ Alessandro.

Flora brengt musicalmuziek
Aalsmeer - Zaterdag 13 maart zal 
Flora haar jaarlijkse donateurcon-
cert geven in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. 
Zowel de fanfare als het jeugdor-
kest van de muziekvereniging onder 
leiding van Dick-Jan Veerbeek ne-
men de bezoekers mee op een mu-
zikale reis met onder andere num-
mers uit de West Side Story, Jozef 
and the Technicolor Dreamcoat en 
Cabaret. Jongerenkoor Fiore uit Ku-

delstaart met dirigent Fleur Busker-
molen zal een gastoptreden verzor-
gen en ook enkele bekende musical 
nummers ten gehore brengen. De 
zaal gaat open om 19.30 uur en het 
concert begint om 20.00 uur. 
Donateurs hebben gratis toegang.  
Wie (nog) geen donateur is, maar 
wel wil komen luisteren, kan aan de 
ingang van de zaal kaarten kopen. 
Volwassenen betalen 7,50 euro, kin-
deren en 65 plussers 5 euro.

Nieuw programma Radio Aalsmeer
Timms en Lammerts van 
start met ‘Zomaar’
Aalsmeer - Het vrijwilligersteam 
van Radio Aalsmeer wordt vanaf 
woensdag 10 maart versterkt met 
de dames Timms en Lammerts en zij 
presenteren voortaan ieder woens-
dagmiddag tussen 14.00 en 17.00 
uur een programma met de fraaie 
titel ‘Zomaar’. Het programma ziet er 
in grote lijnen als volgt uit: Van 14.00 
tot 14.30 uur een interview met de 
onbekende Aalsmeerder, van 14.30 
tot 15.00 uur een interview met de 
mens achter de bekende dorpe-
ling. Van 15.00 tot 16.00 uur is het 
mogelijk in de uitzending te bellen 
(0297-325858) voor bijna ‘Zomaar’ 
alles en tussen 16.00 en 17.00 uur 
staat het programma in het teken 
van memories. Een speciale herin-
nering achter ‘nou net’ dat speciale 
lied. Herken je dit? Schrijf naar Ra-
dio Aalsmeer, onder vermelding van 
‘Zomaar’, Baccarastraat 15a, 1431 
RN Aalsmeer of Postbus 246 1430 
AE Aalsmeer of mail naar zomaar@
radioaalsmeer.nl. Elke week delen 
Marion Lammerts en Carol Timms, 
in samenwerking met een lokale 
bloemist een bloemetje uit. Weet jij 
ook iemand die in het zonnetje ge-
zet moet worden of een hart onder 

de riem nodig heeft? Laat het dan 
even weten. Op de andere doorde-
weekse middagen vertrekt het pro-
gramma de Boeket Express dage-
lijks om 13.00 uur. Dit is een afwis-
selend programma met daarin naast 
muziek ook veel aandacht voor 
vooral informatieve en actuele za-
ken op elk gebied. Het programma 
is interactief en luisteraars worden 
verzocht ook hun aandeel te leve-
ren. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether of 99.0 
FM op de kabel en via de livestream 
www.radioaalsmeer.nl.

Marion Lammerts (links) en Carol 
Timms nieuw duo bij Radio Aalsmeer. 
Foto: Yvon Lammerts.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

CASIO CTK 3000
KEybOArd

 215.-

Info: www.stagemusic.nl
Zaterdag: gitaarsnarenset Cobra 3,75

KEybOArd
WOrld METHOdE

 19,45

KEybOArd
STATIEf

vAnAf  29,95



pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 4 maart 2010

Kunst en cultuur leeft!
Aalsmeer - Neen, columnist Han 
Carpay (Nieuw Nat) kreeg geen ge-
lijk. Zijn vermoeden dat gezien het 
onderwerp (kunst en cultuur) en het 
tijdstip (pas na de verkiezingsuitsla-
gen een verslag in de krant) lijst-
trekkers niet geïnteresseerd zouden 
zijn om zelf acte de présence te ge-
ven op de door KCA en de Hint ge-
organiseerde avond over kunst en 
cultuur werd niet bewaarheid. Alle 
lijsttrekkers van de Aalsmeerse par-
tijen, Ulla Eurich (PACT) Ad Verburg 
(CDA) Berry Nijmeijer (VVD) Gert 
Jan van der Hoeven (AB), en hun 
opponenten, waren woensdag 24 fe-
bruari aanwezig in de bovenzaal van 
De Oude Veiling en toonden zich het 
braafste jongetje/meisje van de klas. 
Slechts één keer zorgde Berry Nij-
meijer bij een deel van de aanwezi-
gen voor enige wrevel door een wat 
te rooskleurige voorstelling van za-
ken te schetsen. Hij kon echter zijn 
financiële betoog niet hard maken 
en werd daardoor keurig in de hoek 
gezet. Marianne Kaaijk, voorzitter 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) en Saskia Bruines, directeur 
Kunstencentrum de Hint, hoefden 
zowel de aanwezigen als de politi-
ci nauwelijks te overtuigen van het 
nut van kunst en cultuur. Genoemd 
werd het succes van de kunstroute, 
de vele bandjesavonden, Bacchus, 
de buitenschoolse activiteiten waar-
bij steeds meer aandacht wordt ge-
schonken aan cultuur. Benadrukt 
werd dat het belang van kunst en 
cultuur even groot is als dat van de 
sport. Kunst in de breedste zin van 
het woord (muziek, dans, beeldende 
kunst, het geschreven en gesproken 
woord) draagt voor een groot deel 
bij aan de persoonlijke ontwikke-
ling van ieder mens. Zo jong moge-
lijk beginnen is het advies. Het ple-
zier dat kinderen kunnen hebben in 
muziek werd getoond door Faas en 
Boet Kaaijk, de broertjes speelden 
ingewikkelde stukken op de piano. 
De scouts, die dorpsdichter Marcel 
Harting had meegenomen, stalen 
de show met hun optreden, voor-
al het zelfgemaakte gedicht van één 
van hen deden de vele aanwezigen 
even verstommen. Wat een talent! 

Jeugd en cultuurfonds
De steeds meer groeiende belang-
stelling van het Rijk en Provincie 
voor het jeugdcultuurfonds wordt 
ook door de Aalsmeerse politici van 

harte ondersteund.
Met name PACT pleit hier al jaren 
voor. Zo worden kinderen die kunst 
en cultuur niet van huis meekrijgen 
toch in de gelegenheid gesteld om 
mee te doen.
De komende twee maanden zul-
len de docenten van de Hint alle la-
gere scholen bezoeken om de mu-
ziekcultuur nog meer onder de aan-
dacht te brengen en verder te ont-
wikkelen. Ook de Werkschuit gaat 
de leerlingen voor een laag bedrag 
een pakket aanbieden waarbij het 
plezier in tekenen en schilderen on-
der vakkundige begeleiding kan 
worden ontdekt.

Vijf speerpunten
Vijf speerpunten werden de politi-
ci voorgelegd en het was voorzit-
ter Jan Roozendaal die het culturele 
debat tot in de toppen van zijn vin-
gers beheerste. 
Besproken werden de amateur-
kunst, bibliotheken, cultuureduca-
tie, met als ondertiteling geen luxe 
maar noodzaak, erfgoed en profes-
sionele kunsten. De meeste vragen 
die werden gesteld vanuit de zaal 
werden positief beantwoord. Nie-
mand twijfelt er aan dat kunst een 
noodzaak is en dat daar niet op be-
zuinigd mag worden. Vanuit de zaal 
werden de politici er ook op gewe-
zen dat er wel voldoende oefen-
ruimtes zijn, maar dat deze niet ge-
bruikt kunnen worden vanwege de 
hoge huren. De gemeente Aalsmeer 
kan terecht trots zijn op de vele ver-
enigingen waar met elkaar wordt 
gezongen, gemusiceerd, gespeeld, 
geschilderd en getekend, maar dan 
moeten er ook wel mogelijkheden 
geschapen worden om op een fi-
nancieel haalbare manier te kunnen 
repeteren. Daarom was er het ver-
zoek een kunstencentrum te creë-
ren waar alle culturele stichtingen 
en verenigingen gebruik van kun-
nen maken. Het voorstel van een 
kunstcentrum, hoe graag men dit 
ook zou willen verwezenlijken, werd 
als een brug te ver gezien. Ook de 
gemeente Aalsmeer ontkomt er niet 
aan de komende periode impopulai-
re financiële maatregelen te nemen. 
Maar dat kunst en cultuur de ko-
mende jaren in zijn huidige vorm zal 
worden gespaard, is na deze discus-
sieavond wel duidelijk geworden. 

Janna van Zon

Zevende editie internationale 
boogie- en bluesfestival
Aalsmeer/Ermelo - Op zaterdag-
avond 13 maart vindt de zeven-
de editie plaats van het internatio-
nale boogie- en bluesfestival Hol-
land in Regardz Hotel Heerlickheijd 
van Ermelo. Het festival, dat vanuit 
Aalsmeer door de stichting Boogie 
Promotions Holland wordt georga-
niseerd, behoort tot de grootste drie 
boogie woogie en blues festivals 
ter wereld en biedt een avondvul-
lend programma met boogie, blues, 
jazz en rock and roll. “We hebben 
een aantal levende legendes kun-
nen vastleggen”, aldus Greta Hol-
trop en Martijn Schok van de or-
ganisatie. “Er treden meer dan vijf-
tien topartiesten uit de hele we-
reld op, waaronder de uit Los An-
geles afkomstige saxofoonlegen-
de Big Jay McNeely. Hij is de uit-
vinder van de rock ’n roll saxofoon 
en speelde al rock ’n roll voor El-
vis Presley.” De tweeëntachtigjarige 
McNeely scoorde zijn eerste num-
mer één hit in de Amerikaanse hit-
lijsten in 1949 met het nummer De-
acon’s Hop. “Het is uniek hoeveel 
energie en power deze levende le-
gende nog steeds heeft”, vervolgen 
de twee Aalsmeerders. “Hij loopt 
spelend door de concertzaal, speelt 
terwijl hij op z’n rug op het podium 
ligt of over de bar loopt.” 
Nog zo’n legende is de achtenze-
ventig jarige Little Willie Littlefield 
uit Houston. Littlefield is de compo-
nist van het wereldberoemde num-
mer ‘Kansas City’ dat werd geco-
vered door The Beatles, The Rolling 
Stones, Fats Domino, Peggy Lee en 
vele anderen. In 2005 verklaarde de 
burgemeester van Kansas City de-
ze hit als haar officiële stadslied. 

Fats Domino noemt Littlefield als 
zijn grote voorbeeld en uitvinder van 
de beroemde triolen stijl (bekend 
van Blueberry Hill). Littlefield speel-
de in package shows met Ray Char-
les, Nat King Cole, Count Basie, BB 
King en Duke Ellington. Ook treedt 
de uit Cincinnati afkomstige pia-
nist en zanger Ricky Nye exclusief 
op tijdens het festival. Nye is meer-
voudig winnaar van de USA Cam-
my Awards als Best Solo Act en Best 
Blues en Rhythm ‘n Blues Instru-
mentalist, alsmede de CEA Award 
Best Blues en Rhythm ‘n Blues Ar-
tist. ’s Middags verzorgt Nye een Pi-
ano Masterclass tijdens het festival. 
Uit Engeland komt pianist en zan-
ger Mike Sanchez. Hij was de vas-
te pianist en zanger van ex-Rolling 
Stones bassist Bill Wyman’s Rhythm 
Kings, totdat Sanchez in 2003 koos 
voor een solocarrière. Tevens treden 
de Nederlandse pianisten Thijmen 
Vonk, Eeco Rijken Rapp en Mar-
tijn Schok op. De artiesten worden 
begeleid door de huisband van het 
festival, de Martijn Schok Boogie & 
Blues Band. Met onder meer zan-
geres Greta Holtrop, blues en jazz 
saxofonist Rinus Groeneveld en gi-
tarist Stephan Jankowski. De band 
wordt internationaal geroemd en 
treedt over de gehele wereld op tij-
dens blues, jazz en boogie woogie 
festivals. 
Het festival begint zaterdag 13 maart 
om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Entreekaarten kosten 49,50 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij Regardz 
Hotel Heerlickheijd van Ermelo, tel. 
0341-568585. Meer informatie over 
het festival is te vinden op www.
boogiefestival.nl.

Bacardi beach party in 
dorpshuis ‘t Podium
Aalsmeer - Op zaterdag 27 maart 
wordt voor iedereen van 18 jaar en 
ouder een Bacardi Beach Party ge-
organiseerd in ’t Podium van Dorps-
huis Kudelstaart. Denk aan de Ca-
ribbean, ticket to the topics, mojito’s 
rum, dikke sigaren en natuurlijk fan-
tastische, swingende muziek. De-
ze wordt verzorgd door discotheek 
Fireball en zanger Chris Bosse, be-

kend van de Carnivoor en Blitzz, 
komt optreden. Het feest begint om 
20.00 uur en de toegang bedraagt 
12,50 euro per persoon. Kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Albert Heijn in Kudelstaart en het 
Dorpshuis. Wie voor 21.00 uur ar-
riveert, krijgt een gratis munt voor 
een drankje. Wacht niet te lang met 
kaarten kopen, vol is vol!

Zondag opening nieuwe expositie
Virtuoos schilderwerk bij 
Galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Galerie Sous-Terre pre-
senteert de komende twee maan-
den drie fantastische schilders die 
de dagelijkse werkelijkheid als uit-
gangspunt nemen. Het is fascine-
rend om te zien hoe zij met een heel 
eigen handschrift en op geheel ei-
gen wijze de realiteit weten te ver-
beelden. Albert Sesma is een jonge 
Spaanse schilder uit Corella (Navar-
ra). De galerie is er trots op om als 
eerste in Nederland werk van deze 
virtuoze schilder te kunnen tonen. 
Hij observeert als geen ander het le-
ven in de grote steden zoals Madrid, 
Bilbao of New York en weet in zijn 
grootstedelijke landschappen feil-
loos een treffend beeld neer te zet-
ten. Het is daarom niet verwonderlijk 
dat Albert Sesma diverse schilders-
prijzen heeft gewonnen. De twee-
de exposant, Alex Buswijller, is in 
zijn schilderijen op zoek naar ruim-
te, leegte en de stilte. Hij vindt deze 
in de natuur, langs de kust en bij het 
wad. Om de weidsheid van het land-
schap tot zijn recht te laten komen 
streeft hij naar eenvoud in zijn schil-
derijen, zonder opsmuk of drama. 
Paul Ebben heeft nooit kunnen kie-
zen tussen zijn wetenschappelijke 
en artistieke ambities. Hij combi-
neert zijn huisartsenpraktijk met het 
schilderen. De natuur is zijn inspira-
tiebron. Hij heeft een passie voor al-
les wat leeft! Hij schildert zeer ex-
pressief, waarbij het hem vooral 
gaat om de verf, de substantie en 
het kleurgebruik. Ook gebruikt hij 
lagen hout of karton in zijn werk, 
waardoor er reliëf ontstaat en hij 
letterlijk de ruimte in zijn schilderij-
en toelaat.

Belgische glaskunst
Naast deze drie schilders brengt Ga-
lerie Sous-Terre deze expositie werk 
van vijf Belgische glaskunstenaars: 
Hubert Carpentier, Alexander Kete-
le, Carine Neutjens, Addi Ryckaert 
en Anja Segers. 
Opvallend is dat bijna alle kunste-
naars als beeldhouwer zijn opge-
leid en aanvankelijk met heel ande-
re materialen werkten. Zij hebben 
pas later de sculpturale werking van 
het glas leren kennen. Onder meer 
aan het instituut voor kunst en am-
bacht (IKA) in Mechelen hebben 
zij hun opleiding in het werken met 
glas gekregen. 
Heel mooi om te zien is hoe divers 
de technieken zijn die de kunste-
naars in hun werk toepassen. Van 
pâte-de-verre ofwel glaspasta dat 
wordt gegoten tot gefused vlakglas, 
al of niet in combinatie met ande-
re materialen zoals staal. Iedereen 
is van harte welkom om op zondag 
7 maart van 13.00 tot 17.00 uur, on-
der het genot van een hapje en een 
drankje, de opening van de exposi-
tie bij te wonen. 
De voorbezichtiging is op zaterdag 
6 maart en de expositie loopt tot en 
met 25 april. Informatie over de ga-
lerie en de kunstenaars is te vin-
den op www.galerie-sous-terre.nl. 
Op www.kunstwebwinkel.com is de 
collectie van de galerie te bekijken 
en te bestellen. 
Galerie Sous-Terre aan de Ku-
delstaartseweg 1 is het hele jaar 
open op zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak 
via 0297-364400 of info@galerie-
sous-terre.nl.

‘Puentes’ van Albert Sesma.

recensie
Talk of the town: Arvo Pärt, 
de Dippers en paling op toast 
Aalsmeer - De tegenstelling tij-
dens de afgelopen talk of the town 
zondag 28 februari in de bovenzaal 
van De Oude Veiling kon niet gro-
ter. Maar dat is nu juist de kracht 
van dit praatprogramma. De formu-
le ooit bedacht door onder ande-
re Theodore van Houten werkt nog 
uitstekend. Er worden twee men-
sen afzonderlijk geïnterviewd waar-
van één afkomstig uit Aalsmeer en 
de ander buiten Aalsmeer. De een 
is vrouw, de ander man. En alle-
bei hebben zij iets te vertellen. 
Waar misschien wel  van afgewe-
ken kan worden is dat de aanwe-
zigen nu geen vragen kunnen stel-
len. Het zal waarschijnlijk de boel 
meer verlevendigen wanneer dat in 
de toekomst wel mogelijk is. Zoals 
Jan Wolkers graag schilderde bij de 
klanken van Bach, is het de Estland-
se componist Arvo Pärt die met zijn 
meditatieve compositie Spiegel im 
Spiegel, een van de meest veel ge-
draaide nummers tijdens crematie- 
en begrafenis plechtigheden, de kli-
nisch-psychologe en beeldend kun-
stenaar Maria Vlaar het meest in-
spireert. “Het versterkt het artistie-
ke proces volgens de in Amstelveen 
werkend en wonende Vlaar. Teke-
nen en schilderen doet zij haar hele 
leven al. Haar vader, een fresia kwe-
ker die vanuit Noord-Holland zijn 
bloemen een paar maal per week 
naar De Oude Veiling in Aalsmeer 
bracht, stimuleerde haar. Als jong 
meisje kreeg zij van hem haar eer-
ste schilderkistje. 
“Ik heb altijd gedacht dat ik mijn ta-
lent had van mijn moeder, maar pas 
na de dood van mijn vader begreep 
ik dat hij juist zelf zo graag had wil-
len schilderen.” In 2004 rondde zij 
haar studie klinische psycholo-
gie af met haar scriptie: ‘Ondraag-
lijk en uitzichtloos lijden van kan-
kerpatiënten’. Het was in een tijd 
dat de Vereniging van Vrijwillige Eu-
thanasie (VVE) dit als actueel the-
ma bespreekbaar probeerde te ma-
ken. Voor haar onderzoek interview-
de zij veel terminale kankerpatiën-
ten en ook hun nabestaanden. Be-
roepsmatig was zij betrokken bij 
het KWF. Haar beide ouders overle-
den aan kanker, en heel recent haar 
oudste zuster met wie zij een bijzon-
dere band had. Het schilderij ‘In de 
schoot van de aarde’, dat tot stand 
komt naar aanleiding van de ziek-
te van haar moeder, is op een intuï-
tieve meditatieve wijze geschilderd. 
Anders gaat dat bij haar portretten. 
Haar modellen fotografeert zij uit-
voerig. Mede door haar studie heeft 
zij een goed observering vermogen 
waardoor zij in staat is om specia-
le karaktertrekken vast te leggen. 
Bijzonder was dat Maria Vlaar het 
wordingsproces van de portretten 
aan de hand van voorbeelden toon-
de. Veelal weigeren de meeste kun-
stenaars nieuwsgierigen een blik in 
de ‘keuken’. Maria Vlaar niet, zij liet 
haar publiek stap voor stap meekij-
ken hoe een portret op een Ru-
bens en Vermeer schilderwijze tot 
stand komt en uiteindelijk na maan-
den minutieus werken een prachtig 
schilderij oplevert.

Geen dag zonder heimwee 
Na de meditatieve klanken van Pä-
rt waren het de Dippers die de aan-
wezigen weer helemaal opvrolijk-
ten. De paling op toast was om van 
te smullen, evenals het verhaal van 

palingvisser Theo Rekelhof. Als die 
man nu nog eens de kans kreeg om 
met minister Gerda Verburg te pra-
ten, daar zouden de beroepsvissers 
een stuk gelukkiger van kunnen 
worden. Twee jaar geleden ontving 
Rekelhof uit haar handen de prijs 
Beroepsvisser van het jaar. Dit ter 
ondersteuning en promotie van het 
vak beroepsvisser. “De minister at 
toen met graagte mijn paling”, glun-
dert de Kudelstaarter. Rekelhof ont-
trekt paling uit de Poel, maar heeft 
iemand wel enig idee wat hij alle-
maal doet om de paling populatie in 
stand te houden? Op een getoon-
de dia is te zien hoe de jonge alen 
worden uitgegooid. “Ik probeer de 
Westeinderplas te begrijpen. Ik wil 
weten wat er onder water gebeurt. 
Wij moeten voorzichtig zijn met wat 
daar allemaal rondzwemt. Als er 
niet geluisterd wordt naar onze sec-
tor, dan kan er over een niet te lan-
ge tijd geen paling meer gegeten 
worden.” De gesprekken die in de 
Tweede Kamer worden gevoerd om 
de aalstand te herstellen, Rekelhof 
kan er met zijn pet niet bij. Neder-
land wil het goede voorbeeld geven, 
maar zolang de Duitsers en Fran-
sen niet volgen heeft die houding 
geen zin. Aan de hand van histo-
risch materiaal kan Rekelhof bewij-
zen hoe het wel moet. Drie maan-
den heeft Rekelhof niet mogen vis-
sen. Dat is wat! “Als zoon van een 
palingvisser krijg je levenslang.” Hij 
begon als kweker, maar toen hij niet 
meer op zaterdag mee kon vissen, 
was het einde verhaal. Hij moet er 
gewoon dagelijks op uit. Eerst met 
zijn vader en zijn oom van wie hij la-
ter het bedrijf overnam. Een boek 
kan hij schrijven over de verande-
ringen van de afgelopen jaren. De 
recreatie doet geen goed aan de 
visvangst. “Jawel, het water is scho-
ner geworden, maar wat vis nodig 
heeft is bacteriën. In 1970 kenden 
wij nog voedselrijk viswater, het we-
melde van het leven. Als beroep-
visser merk je dat. Rijnland wil hel-
der en schoon water, maar vergeet 
niet, die verontreiniging zit er nog 
steeds in.” In zijn vaders tijd kreeg 
hij voor zij ’s morgens op stap gin-
gen een ‘koppie kouwe’ melk. Zijn 
vader heeft ook wel eens een lijk 
zien drijven. Dan belde hij de politie. 
“Daar bij het stokkie kun je een lijk 
vinden.” Rekelhof is geboren aan de 
Poel. “Vroeger woonden hier de ar-
moedzaaiers. Dat is behoorlijk ver-
anderd.” Na de mavo ging hij va-
ren en deed dat 17 jaar. Vier maan-
den weg en dan weer twee tot drie 
maanden thuis. Ging hij lekker bij 
zijn vader in de boot mee. “Heel veel 
van de wereld gezien, maar nog 
geen dag zonder heimwee gevaren. 
Ik was liever thuis.” Zelf paling eten 
doet hij zelden. “Laat mij maar vis-
sen, schoonmaken en roken. Ik ga 
via de achterdeur naar buiten en de 
paling via de voordeur.”

Janna van Zon

De volgende talk of the town is zon-
dag 28 maart. Ook weer in de bo-
venzaal van De Oude Veiling. Koos 
Hagen, stadsdichter van Amstel-
veen, en Karin de Veij, coördinator 
wereldwinkel Aalsmeer, vertelt over 
haar werk en de vele reizen die zij 
heeft gemaakt. De toegang is gra-
tis en het gesprek begint om 15.30 
uur.

Show jachthoornkorps 
houdt vrijdag open avond
Kudelstaart - In navolging van het 
concert dat het Show jachthoorn-
korps afgelopen zondag heeft gege-
ven, houdt het korps uit Kudelstaart 
op vrijdag 5 maart een inloopavond. 
Iedereen is van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen bij de 
repetitie van het korps. 
Voor nieuwe leden is er de moge-
lijkheid om eens te kijken hoe een 

repetitie verloopt en of het echt zo 
gezellig is bij deze club. De open 
avond begint om 19.00 uur en de re-
petitie om 19.30 uur. 
Schroom niet en kom gerust binnen 
in het clubgebouw van het Show 
jachthoornkorps aan de Bilderdam-
merweg. Voor meer informatie kan 
gebeld worden met R. Buskermolen, 
tel. 348370.

Weer Kudelstaartse kunstroute
Kudelstaart - Stichting Kudelkunst 
heeft het voornemen om dit jaar op 
26 en 27 juni, beide dagen tussen 
12.00 en 17.00 uur, een kunstrou-
te te organiseren waarbij meerdere 
kunstenaars hun werkruimte open 
stellen. Tevens zullen enkele deel-
nemers op particulier terrein hun 
werken exposeren en de bezoekers 
kunnen informeren over hun werk-
wijze en het ontstaan van hun wer-
ken. Stichting Kudelkunst heeft in 
2006 en 2008 een kunstroute geor-
ganiseerd in Kudelstaart. Wegens 
groot succes wil de stichting  dit jaar 
niet zomaar voorbij laten gaan. Er 
zijn veel nieuwe inwoners gekomen 
in de afgelopen jaren en deze wil de 
stichting graag kennis laten maken 
met de verschillende kwaliteiten en 
werkruimtes van de exposanten in 
Kudelstaart. Dit jaar dus een werk-
ruimte, atelierroute of open huis bij 
de exposant. Er kan weer gekeken 

en bewonderd worden bij Mark van 
Kuppevelt, Laura Brambach, San-
der Bosman, Engelien van der We-
ijden, Margriet Zwarthoed en vele 
anderen. Tevens zal bij de Antoni-
usschool het project te bezichtigen 
zijn waar de stichting Kudelkunst 
een bijdrage aan heeft geleverd.  In 
mei volgt meer informatie over de 
definitieve route en deelnemers. 

Oproep exposanten
Bij deze nog een oproep voor ex-
posanten die een werkruimte, ate-
lier of hun huis willen open stellen 
in Kudelstaart. Mocht u geen ruim-
te hebben om te exposeren: Er zijn 
nog enkele plekken voor gast ex-
posanten vrij. Aanmelden om mee 
te doen aan de kunstroute kan tot 
eind maart door te mailen naar in-
fo@irenekramer.nl, via de website 
www.kudelkunst.nl of te bellen naar 
0297-364180. 
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Frikandellen eetwedstrijd 
Aalsmeer - Op zaterdag 6 maart or-
ganiseert café Sportzicht een onof-
ficiële frikandellen eetwedstijd  Het 
is de bedoeling om in dertig minu-
ten zoveel mogelijk frikandellen op 
te eten. De deelnemers kunnen ge-
bruik maken van de sauzen mayo-
naise, curry en ketchup om de fri-
kandellen te consumeren. Tijdens 
de wedstrijd mag er gedronken wor-
den. Inschrijving aan de bar, de kos-

ten zijn  5 euro. De wedstrijd begint 
om 18.00 uur, deelnemers dienen 
om 17.30 uur aanwezig te zijn. De 
nummers één tot en met drie krijgen 
een waardebon van café Sportzicht. 
Iedereen die denkt de winnaar van 
de vorige keer, Ruiz Groen met 13 
frikandellen, te kunnen verslaan kan 
zich inschrijven. Gasten die de deel-
nemers willen aanmoedigen zijn van 
harte uitgenodigd.

Platenspeler, cassettedeck en tulpen
Kees Markman op klompen
Aalsmeer - Vrijdagavond 12 maart 
gaat Centennial wel heel erg ver 
terug in de tijd en techniek. Kees 
Markman zal dan vanaf de bar met 
platenspelers en cassettedeck pla-
ten draaien en ook nog muziek van-
af het ouderwetse cassettebandje 
ten gehore brengen! 

Heel veel Nederlandstalige muziek 
zal deze avond de revue passeren, 
de LP’s van onder andere de Haven-
zagers, Op volle toeren, James Last, 
BZN en nog veel en veel meer zullen 
zeker op de draaitafels terecht gaan 
komen. Dus, wie het geluid van die 
ouwe degelijke krakende platen en 
de leuke herinneringen daaraan 
nog eens wil meemaken, kom langs 
in Centennial. 

Natuurlijk zullen ook de vele tulpen 
niet ontbreken. Het wordt voorjaar 
in Centennial. De liefhebbers  mo-
gen geheel in stijl op klompen ko-
men. Kees Markman, de bekende 
Aalsmeerse deejay, zet dan speci-
aal een oer-Hollandse klompendans 
in. En Kees geeft het voorbeeld. Als 
een op drift geraakte Hollandse mo-
len zal Kees omringd door kleurige 
tulpen en een blokje Edammer kaas 
tussen de kiezen de ene na de an-
dere swingende hit van vroeger la-
ten horen. Aanvang 21.30 uur en de 
toegang is weer gratis. Centennial is 
gevestigd naast Hotel Chariot aan 
de Oosteinderweg 243 en is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-388144. 
Bezoek voor meer informatie de 
website: www.centennial.nu.

Amateur radio station operationeel
CRASH opent ‘verkeerstoren’
Aalsmeerderbrug - Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum opent 
aanstaande zaterdag 6 maart in het 
Fort bij Aalsmeer de ‘verkeerstoren’ 
die het decor vormt voor een ama-
teur radiostation en de bijzondere 
collectie van vliegtuigradio’s en ont-
vangers uit de Tweede Wereldoor-
log. Het merendeel van de radio’s 
is afkomstig uit de Tweede Wereld-
oorlog. De meeste zijn of worden in 
werkende staat gebracht en kun-
nen worden bediend door een ra-
diozendamateur op de amateur 
banden. De apparatuur bestaat uit 
een Britse T1154 vliegtuigzender en 
een R1155 ontvanger in een mock-
up van de radio-operator tafel uit 
een WWII Avro Lancaster, een leger 
R109 ontvanger, een Amerikaan-
se AN/GRC-9 draagbare zend ont-
vanger en een Amerikaanse BC-348 
vliegtuig ontvanger. Een moderner 
apparaat is de Collins 618T vliegtuig 
zend/ontvanger met een vermogen 
400 watt. Met dit toestel uit de vijfti-
ger jaren zijn al diverse verbindingen 
gemaakt, de meeste in Nederland 
maar ook in  Europa, de Verenigde 
Staten, Canada, Rusland en Azië. 
De radioapparatuur staat in het de-
cor van een Engelse verkeerstoren. 
Kunstschilder Rob Hinse heeft in de 
ruimte de afgelopen maanden schil-
deringen aangebracht zodat het lijkt 
of men zich op een echt vliegveld 
uit de Tweede Wereldoorlog in En-

geland bevindt waar de vliegtui-
gen op het punt staan te vertrek-
ken of net binnenkomen. De ruim-
te heeft de passende naam ‘Bin-
brook Airfield Control Tower’ ge-
kregen. Dit is een directe verwijzing 
naar het begin van CRASH en het 
eerste onderzoek naar de RAF Wel-
lington W5361, dat neerstortte in 
Badhoevedorp. Deze bommenwer-
per was afkomstig van de vliegbasis 
RAF Binbrook. De ruimte is ook be-
doeld als eerbetoon aan Jan Floor, 
een zeer gewaarde CRASH vrijwil-
liger die drie jaar geleden plotseling 
overleed en die in het bijzonder ac-
tief was met de ‘radioactieve’ activi-
teiten van CRASH, zoals het radio-
weekend dat altijd het laatste week-
end van juni wordt georganiseerd 
door het luchtoorlogmuseum. 
CRASH heeft de weduwe van Jan 
Floor gevraagd de opening te ver-
richten. De opening door mevrouw 
M. Floor staat zaterdag gepland om 
11.30 uur. Het is op 6 maart ook 
Spitfiredag in het museum. Daar-
om wordt ook gewerkt met Spitfire 
radio’s uit de Tweede Wereldoor-
log. Tijdens de Spitfiredag wordt ex-
tra aandacht besteed aan de ‘pu-
blieklieveling’ van CRASH ’40-’45, 
de reconstructie van dit wereld-
beroemde vliegtuig die het muse-
um sinds enige jaren in de collectie 
heeft. Het museum is geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.

Spanning en gezelligheid 
bij tweede Bacchus 
Aalsmeer - Vrijdag 26 februari was 
het tijd voor de tweede pub quiz 
Bacchus BarRage. Een kleine vijf-
tig deelnemers, verdeeld over negen 
teams, streden om de eer. Er wer-
den ruim 100 multi mediaal bege-
leidde vragen beantwoord in de ca-
tegorieën sport, muziek, literatuur, 
film, aardrijkskunde, geschiedenis 
en trivia. 
De rode draad van de avond waren 
de uiteenlopende sketches met Ju-
les Deelder en persiflages door an-
der cabaretiers van de blanke, zwar-
te man met de vlinderbril. Een waar 
kunstwerkje was de vraag geïllu-
streerd met muziekfragmenten van 
de meest uiteenlopende arties-
ten die nummers Billy Jean van Mi-
chael Jackson speelden. Hier is een 
waar ambachtsman aan het werk 
geweest met gevoel voor timing en 

detail. Opvallend was de aanwe-
zigheid van een aantal sterke Jop-
pe teams. In Joppe wordt elke twee 
weken een Murphy’s pub quiz ge-
speeld, waardoor de teams in groot-
se vorm verkeerden. Ondanks dat 
de andere teams geduchte tegen-
stand boden, was het team B dat al-
le drie de ronden wist te winnen en 
daarmee unaniem winnaar van de 
avond werd. Team B behaalde de-
ze winst door 76 procent van de vra-
gen juist te beantwoorden. De num-
mers twee tot en met negen beant-
woorden tussen de 51 en 66 pro-
cent van de vragen goed en lie-
ten daarmee zien dat het niveau 
van de avond hoog was. Vrijdag 21 
mei is de derde en laatste Bacchus 
BarRage van dit seizoen! Zie ook  
www.cultureelcafebacchus.nl.

Kinderen uit Wit-Rusland 
arriveren deze vrijdag!
Aalsmeer - Ze zijn onderweg, de 32 
kinderen uit Wit-Rusland die voor 
een periode van twee maanden in 
Aalsmeer en Kudelstaart komen 
aansterken. De jongens en meisjes 
komen uit de plaatsjes Rakin, Pribor 
en Nicolajevka en lijden nog steeds 
onder de gevolgen van de Tsjer-
nobylramp. De groep wordt bege-
leid door een onderwijzeres en een 
tolk en allen krijgen gastvrij onder-
dak bij een groot aantal gezinnen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Afge-
lopen 26 februari zijn bestuursleden 
van de stichting Tsjernobyl Kinderen 
Aalsmeer naar Wit-Rusland vertrok-
ken om de kinderen op te halen en 
de bus arriveert weer in Aalsmeer, 
als het goed is, aanstaande vrijdag 
5 maart rond 17.00 uur bij gebouw 
Het Baken in de Sportlaan. Hier 
worden de kinderen en de begelei-
ders welkom geheten door burge-
meester Pieter Litjens en maken zij 
kennis met hun gastgezinnen. Tij-
dens hun verblijf gaan de kinderen 
naar school. Ze krijgen les in een 
lokaal van OBS Kudelstaart in De 
Rietpluim. De eerste schooldag voor 
de jongens en meisjes is maandag 
8 maart. 

Naar de markt
De kinderen wordt veel vertier ge-
boden en deze uitjes kunnen ge-

maakt worden dankzij medewer-
king van vele bedrijven en instan-
ties. Ook de marktkooplui dragen 
een steentje bij en bieden de jon-
gens en meisjes, hun begeleiders 
en gastgezinnen allerlei voorde-
len aan. Voor de lekkere en gezon-
de etenswaren kunnen de kinderen 
bij de bakker, de visboer, de poelier, 
de twee groenteboeren en de twee 
kaasboeren langs voor een ‘gratis af 
te halen’-bon. Een van de kaasboe-
ren heeft een actie waarbij de kids 
uit Wit-Rusland voor 2,95 een kilo 
jonge kaas kunnen kopen en hier-
bij nog een leuke verrassing krijgen. 
Verder kunnen de kinderen bij de 
ondergoedkraam voor 5 euro wat 
leuks uitzoeken, bij de stofzuiger-
zakkenkraam een gratis drinkbeker 
halen, bij de sokkenkraam iets uit-
zoeken met 50 procent korting en 
bij de drogist enkele toiletartikelen 
gratis ophalen. Ook de hobbykraam 
heeft een verrassing in petto voor de 
jongens en meisjes. En aan de be-
geleiders is gedacht. De juffen kun-
nen bij de tassenkraam een artikel, 
bijvoorbeeld een sjaal, uitzoeken 
voor 5 euro, bij de ondergoedkraam 
een hemdje of nachthemd en voor 
de vitaminen langs bij de groente-
boer en de kaasboer. Dinsdag naar 
de markt op het Raadhuisplein: Al-
tijd gezellig en goedkoop!

VVV Hollands Midden 
stopt met activiteiten 
Aalsmeer - De VVV Hollands Mid-
den zal tegen het einde van dit jaar 
haar werkzaamheden beëindigen. 
In 2009 is door negen gemeenten 
in Gooi en Vechtstreek besloten tot 
oprichting van een regionaal bu-
reau voor toerisme. Deze gemeen-
ten gaan hun tot eind 2010 aan de 
VVV Hollands Midden toegeken-
de financiële bijdragen vanaf 2011 
leveren aan dit nieuwe bureau. De 
VVV voert overleg inzake overdracht 
van activiteiten. Als gevolg van de-
ze subsidieombuiging kan de VVV 
Hollands Midden in de betreffende 
gemeenten de VVV-dienstverlening 
niet meer volgens de landelijke VVV 
gastheerschapformule uitvoeren en 
komen de door de koepelorgani-
satie VVV Nederland voor deze ge-
meenten verleende gebruiksrechten 
van het VVV-merk ingaande 2011 
te vervallen. De VVV Hollands Mid-
den raakt niet alleen de subsidie-
inkomsten kwijt, maar verliest ook 
de inkomsten uit VVV-diensten en -
producten. De inkomsten die in de 
overige elf gemeenten in het werk-
gebied van de VVV Hollands Mid-
den worden gegenereerd, zijn on-
voldoende voor een financieel en 
anderszins verantwoorde voortzet-
ting van de exploitatie in afgeslank-
te vorm. De Raad van Toezicht van 
de Stichting VVV Hollands Midden 
is tot de slotsom gekomen dat de 
doelstellingen van de VVV onder de 
gegeven omstandigheden niet meer 
kunnen worden gerealiseerd. Daar-
mee is beëindiging van de activitei-
ten onafwendbaar geworden. Tot 
het einde van het lopende kalender-
jaar zal de VVV Hollands Midden al-
le werkzaamheden volgens plan uit-
voeren. Dat geldt zowel voor de in-
formatie en dienstverlening in de 
VVV-vestigingen als voor de pro-

motie- en reserveringsactiviteiten. 
De VVV Hollands Midden voert toe-
ristische informatie- en promotie-
activiteiten uit in twintig gemeen-
ten in de provincies Noord-Holland 
en Utrecht. Het vestigingennetwerk 
omvat Aalsmeer, Uithoorn, Vinke-
veen, Hilversum en Naarden; VVV-
agentschappen zijn gevestigd in 
Amstelveen, Bussum en Huizen. De 
VVV Hollands Midden heeft aan de 
totstandkoming van een regionaal 
bureau voor toerisme voor Gooi en 
Vechtstreek een constructieve bij-
drage geleverd. Aan de bestuurders 
van het gewest zijn voorstellen ge-
daan voor intensieve samenwerking 
in deze regio. De VVV streeft ernaar 
zoveel mogelijk know-how, activi-
teiten, vestigingen en medewerkers 
aan het nieuwe regionaal bureau 
voor toerisme en andere organisa-
ties over te dragen

Reactie wethouder Overbeek
Wethouder Jaap Overbeek, verant-
woordelijk voor recreatie en toeris-
me in de gemeente Aalsmeer, wil 
graag reageren op het bericht dat 
de VVV Hollands Midden eind dit 
jaar stopt met haar activiteiten. 
Overbeek: “Het is de wens van het 
gemeentebestuur om de informa-
tievoorziening aan de inwoners van 
Aalsmeer en aan de toeristen te 
handhaven. In overleg met gemeen-
ten in de regio en met de gemeen-
te Amsterdam wordt gezocht naar 
mogelijkheden om in één of ande-
re vorm een agentschap van de VVV 
te behouden, zo mogelijk in com-
binatie met de ANWB-winkel. On-
derzocht wordt de mogelijkheid 
om deze voorziening elders in het 
Centrum te realiseren, eventueel in 
combinatie met andere voorzienin-
gen of winkels.” Infobijeenkomst 

Computerhulp
Aalsmeer - Dit voorjaar organi-
seert Computerhulp 55+ weer di-
verse workshops en informatiebij-
eenkomsten in wijksteunpunt Me-
ander in de Clematisstraat. Dins-
dagmiddag 9 maart is het onder-
werp ;downloaden’. Hoe werkt dat 
nu eigenlijk, het downloaden van 
foto’s, programma’s en andere be-
standen van het internet? Het wordt 
gedemonstreerd. Voor het bijwo-
nen van deze bijeenkomsten dient 
u zich van te voren op te geven, het 
aantal plaatsen is beperkt. Deze bij-
eenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 
uur en kosten 5 euro per keer. Infor-
matie en aanmelden: Vita welzijn en 
advies, tel. 323138.

Brunch- en 
bridgemiddag
Kudelstaart - Op zondag 14 maart 
wordt, alweer voor de vierde keer 
dit seizoen, een brunch en bridge-
middag georganiseerd in Dorps-
huis ’t Podium. De middag begint 
om 12.30 uur met een overheerlij-
ke brunch. Aansluitend spelen de 
deelnemers 24 spellen bridge. Ui-
teraard wordt deze middag vooral 
voor de gezelligheid gespeeld, maar 
voor het winnende koppel is natuur-
lijk wel een prijs beschikbaar. Aan-
melden voor deze middag kan te-
lefonisch via 0297-326289, aan de 
bar van het Dorpshuis of per email 
via cor.brussen@hetnet.nl. De kos-
ten voor deze middag zijn 13,50 eu-
ro per persoon.

Voorlichting over testamenten 
en erfrecht voor senioren
Aalsmeer - Veel senioren hebben 
een testament, maar hebben geen 
idee wat er nou precies in staat en 
hoe het verder werkt. Het is soms 
al heel oud. Wellicht is het tijd om 
het testament bij te stellen en zo no-
dig aan te passen aan de huidige si-
tuatie en wensen. Het kan ook zijn 
dat u ooit op huwelijkse voorwaar-
den bent getrouwd, weet u welke de 
gevolgen hiervan zijn? En wie gaat 
voor u de nalatenschap regelen? 
Wordt dat soms een executeur? Hoe 
zit het met schenkingen? En niet 

onbelangrijk voor de nabestaan-
den: Hoe zit het met de erfbelasting, 
voorheen successierechten? De da-
mes Donkervoet en Vandersmissen 
van SBA-notarissen zijn bereid om 
te vertellen over het belang van een 
testament en de inhoud van het erf-
recht op vrijdag 12 maart in gebouw 
Seringenhorst aan de Parklaan 26a. 
De bijeenkomst begint om 14.00 uur. 
Vooraf aanmelden is een vereiste en 
dit kan bij Vita welzijn en advies, tel. 
0297-344094. Er wordt een bijdrage 
van 2 euro per persoon gevraagd.

‘Met de deur in huis’
FloraHolland promoot 
kamerplanten op Net5
Aalsmeer - Vanaf maandag 8 maart 
valt Net 5 presentatrice Renate Ver-
baan elke avond ‘Met de deur in 
huis’. Dagelijks worden jonge stellen 
verrast met het goede nieuws dat 
hun interieur een make-over krijgt. 
Met hulp van stylisten en klussers 
ondergaat de woning of een gedeel-
te daarvan, in slechts één dag tijd 
een ware metamorfose. Voor de me-
tamorfose gebruikt het programma 
diverse kamerplanten. De planten 
maken deel uit van het nieuwe inte-
rieur na de metamorfose. Zo’n vijf-
tien soorten planten worden hier-
voor regelmatig gebruikt in de afle-
veringen. Diverse aanvoerders krij-
gen via FloraHolland hun kamer-
planten in beeld bij een relatief jon-
ge doelgroep. De deelnemende te-
lers betalen hiervoor een sponsor-
bedrag. Tuincentra en andere ver-
kooppunten van planten kunnen 
na de uitzendingen een extra vraag 
verwachten naar de gebruikte pro-

ducten. Speciaal voor tuincentra en 
inkopers verzendt FloraHolland we-
kelijks informatie over de planten 
die de komende afleveringen wor-
den gebruikt. Om de kijkers van het 
programma van extra informatie te 
voorzien, komt er op de site van Flo-
raHolland informatie over verzor-
ging en herkomst van de gebruikte 
planten. Via de site van Net 5 is het 
mogelijk door te klikken naar de si-
te van FloraHolland. Met de deur in 
huis is vanaf maandag 8 maart el-
ke werkdag van 19.00 tot 20.00 uur 
te zien bij Net 5. FloraHolland stelt 
aanvoerders ook al jaren in de gele-
genheid om tegen betaling, hun pro-
ducten in het programma ‘De Tuin-
ruimers’ van SBS 6 onder de aan-
dacht van de consument te bren-
gen. Ook hierbij worden tuincentra 
en inkopers wekelijks geïnformeerd 
over de producten die in de komen-
de afleveringen worden gebruikt. 
Info: www.floraholland.com.

Pak goede voornemens 
weer op met HealthCity
Aalsmeer - Op 8 maart start He-
althCity met een speciaal program-
ma dat hulp biedt aan alle inwoners 
van de Haarlemmermeer die hun 
goede voornemens opnieuw willen 
oppakken. Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden bij één van de 
deelnemende HealthCity clubs.  
Onderzoek toont aan dat 70 pro-
cent van de goede voornemens 
snel wordt verwaarloosd. HealthCi-
ty zoekt daarom 250 personen, die 
hun goede voornemens weer op 
willen pakken. Het maakt niet uit of 
de personen getraind of ongetraind 
zijn, dik of dun, jong of oud. Het vier 
weken durende programma wordt 
afgestemd op de persoonlijke situ-
atie. Voor een bedrag van 39 euro 
ontvangen deelnemers gratis een 
sporthanddoek, begintest, persoon-
lijk trainingsschema, persoonlijke 
begeleiding, afsluitende test en een 
driedagen kidspas. Met de pas kun-
nen volwassenen drie keer gratis 
hun kinderen meenemen. Deelne-
mers mogen onbeperkt alle groeps-
workouts volgen, zoals BodyPump, 
Zumba, Spinning en gebruik ma-
ken van alle faciliteiten, zoals sau-
na, stoombad, zonnebank en koffie, 
thee en fris. Lichamelijke én geeste-
lijke gezondheid zal de komende ja-
ren het belangrijkste thema zijn voor 
de Nederlandse bevolking. Men-
sen die regelmatig sporten hebben 
meer energie, voelen zich fitter, zit-
ten beter in hun vel en zijn stress-
bestendiger. HealthCity helpt men-
sen met het verbeteren van gezond-
heid en welzijn. HealthCity is de af-

gelopen jaren uitgegroeid tot Ne-
derlands meest toonaangevende fit-
ness– en ontspanningsketen, met 
meer dan 119 clubs in Nederland, 
België en Duitsland. Met vier helde-
re clubconcepten biedt HealthCity 
voor ieder wat wils, van kwalitatie-
ve low budget fitnessclubs tot uit-
gebreide all inclusive sport- en wel-
nessclubs.De deelnemende clubs 
zijn HealthCity all inclusive Bad-
hoevedorp, Hoofddorp Toolenburg, 
Nieuw-Vennep, Aalsmeer en Ku-
delstaart. Kijk voor meer informatie 
op www.healthcity.nl of neem con-
tact op met één van de deelnemen-
de clubs.

Gezellige drukte bij Vooges! 
Nieuwe bakkerij in Oost 
enthousiast ontvangen
Aalsmeer - De nieuwe bakkerij van 
Vooges in winkelcentrum Nieuw 
Oosteinde is enthousiast ontvangen 
door de bewoners van deze grote 
nieuwe wijk. 
Nadat bezoekers door de met bal-
lonnen versierde ingang binnen wa-
ren gekomen stond er een verras-
sing voor hen klaar. Koffie en ge-
bak om nieuwe klanten welkom te 
heten. De nieuwe brood en ban-
ketbakkerij aan het Poldermeester-
plein biedt een ruimer assortiment 
dan voorheen. Het personeel dat in 
de nieuwe winkel staat komt over-
al vandaan. Afgelopen woensdag-
ochtend 3 maart stonden medewer-
kers uit oorspronkelijk de bakkerij 
Vooges in Westwijk, de bakkerij in 
het centrum en Joop van de brood-
kar achter de balie. Allen zijn ze ui-

termate tevreden over de nieuwe 
winkel. Veel klanten die Joop eerst 
brood bezorgde aan huis, komen 
nu naar de bakkerij. “Er heerst een 
goede, open sfeer en klanten rea-
geren enthousiast,” aldus de mede-
werkers. 

Eerlijke grondstoffen
Om Aalsmeer-Oost nog enthousias-
ter te maken voor Vooges, is er aan-
staande vrijdag en zaterdag, 5 en 6 
maart, een speciale openingsaan-
bieding. De Vooges big shopper-tas 
kan gevuld worden met verschillen-
de geselecteerde broden en lekker-
nijen voor een speciale prijs. Gega-
randeerd van goede kwaliteit want 
Vooges gebruikt de beste eerlijke 
grondstoffen, en dat proef je! 
 Door Kevin Lamers  

Snoeicursus struiken en bomen 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Na een lange winterpe-
riode begint het weer tijd te worden  
om te gaan snoeien in de tuin. Daar-
om geeft de Historische Tuin aan-
staande zaterdagmiddag 6 maart 
eenmalig een snoeicursus. Mede-
werkers en vrijwilligers van de Tuin 
geven uitgebreid informatie over al-
le facetten van het snoeien van on-
der andere rozen, fruitbomen, hees-
ters en hortensia’s. De Tuinchef be-

handelt eerst een stukje theorie en 
laat daarna in de praktijk zien hoe 
gesnoeid moet worden. Dick Maar-
sen zal het enten van (fruit)bomen 
demonstreren. De kosten bedra-
gen 6.50 euro per persoon inclu-
sief koffie. Warme kleding wordt 
aanbevolen. Aanmelden kan via ht-
aalsmeer@planet.nl of 0297-322562. 
De snoeicursus begint om 13.30 uur. 
De entree van de Historische Tuin is 
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‘Uitstekende kwaliteit en verrassend lekker’

Himalaya Huis bestaat 5 jaar
Aalsmeer - Vijf jaar geleden is het 
pand aan de Marktstraat 32 gekocht 
door de familie Hussain. In eerste 
instantie om er te wonen, maar ook 
omdat Angela Hussain, liever An-
gie genoemd, een baan zocht die 
te combineren was met de opvoe-
ding van haar drie kinderen. Haar 
man behield zijn eigen baan, het 
werd ‘haar ding’. Ze begon met het 
snackbargedeelte aan de voorzij-
de en het restaurant bleef voorlopig 
dicht, maar de Indiase kleine hapjes, 
die in de snackbar verkocht werden, 
smaakten de meeste klanten naar 
meer, het restaurant werd er dus 
snel bijgetrokken. Een jaar later ver-
dween de snackbar en na flink wat 
decoratie- en opknapbeurten is het 
huidige Indian Tandoori Restaurant 
Himalaya Huis een feit. Angie zwaait 
nog steeds de scepter, maar heeft 
hulp van Lila, de bedrijfsleider. Li-
la komt oorspronkelijk uit de Hima-
laya(!), Nepal om precies te zijn, en 
is in 2004 als au pair in Nederland 
terechtgekomen. Bij toeval is ze in 
dienst gekomen bij Angie, eerst al-
leen in de weekenden en sinds 2007 
fulltime. Ze heeft het enorm naar 
haar zin: “Ik heb op school Neder-
lands geleerd en vervolgens de op-
leiding management afgerond en 
voel me nu als een vis in het water 
in Himalaya. Veel vaste gasten, ge-
zellige drukte. Ja, dit is echt wat ik 
wil.” Lila en Angie gaan in het res-
taurant gekleed in typisch Indiase 
kleding en mede dankzij de inrich-
ting en de heerlijke geuren waan je 
je in India. 

Tandoori 
In de keuken, die bestierd wordt 
door zoon Omar, wordt gebruik ge-
maakt van een Tandoori oven, dit is 
een grote kleioven die verwarmd 
wordt door lavastenen tot wel vijf-
honderd graden. In de oven wordt 
het zelfgemaakte naanbrood bereid, 
evenals vele vis- en vleesgerechten. 
De oven geeft die specifieke smaak. 
De basissaus voor alle curry gerech-
ten wordt bereid uit altijd dagverse 

ingrediënten naar het recept van de 
overgrootmoeder van meneer Hus-
sain. Deze vrouw heeft destijds een 
traditioneel kookboek geschreven 
en ze kookte voor de koningen (Ma-
haradja) van India. “De wekelijkse 
specialiteit ‘Chefs menu’, die op on-
ze menukaart staat, komt ook altijd 
uit dit boek,” vertelt Angie vol trots. 
Ze vervolgt: “Verder bieden wij een 
ruime keuze uit vegetarische ge-
rechten, een goede selectie wijnen, 
speciaal Indiaas bier, een uitgebrei-
de dessertkaart en de beste Basma-
ti rijst die er te vinden is. Onze ge-
rechten zijn mild gekruid. Veel men-
sen denken dat Indiaas eten altijd 
pittig is, maar dat is beslist niet zo. 
Met de specerijen en kruiden, die je 
zelf kiest, kun je het  krijgen zoals je 
het wilt. Kinderen zijn ook van harte 
welkom. Voor hen serveren we het 
speciale ‘little Himalaya menu’, maar 
als ze patatjes willen lukt dat ook 
hoor.” Er zijn kinderstoelen aanwe-
zig en tekenspulletjes.

Magische en mystieke wereld
Restaurant Himalaya Huis verzorgt 
tevens de catering voor bijvoorbeeld 
bruiloften, recepties of andere fees-
ten. In overleg is heel veel mogelijk 
met verschillende budgetten. Lila: 
“In het voorjaar krijgen we een nieu-
we menukaart en in de jubileum-
maand maart bieden we een sma-
kelijk vier gangen menu aan, waar je 
je vingers bij aflikt, en dat mag hoor, 
de voorgerechtjes eet je hier ge-
woon met de hand!” Het restaurant 
is behalve dinsdag de gehele week 
geopend vanaf vijf uur. De keuken 
sluit om half tien. Bezoek de website 
www.himalayahuis.nl voor meer in-
formatie of bel 0297-367405. 
Gastvrouw Angie tot slot: “Wij ne-
men de tijd voor onze gasten, be-
handelen ze als Maharadja’s, dus 
breng een bezoek aan ons restau-
rant en ervaar de magische en mys-
tieke wereld van de Indiase keu-
ken.”

Door Miranda Gommans

De voltallige crew van de Praam in het nagenoeg geheel vernieuwde café in 
de Zijdstraat.

Feestelijke opening 11 maart
Verbouwing ‘de Praam’ klaar!
Aalsmeer - Na drie maanden zit de 
verbouwing bij danscafé de Praam 
er bijna op. De laatste klusjes wor-
den momenteel nog uitgevoerd voor 
de officiële opening die volgen-
de week donderdag 11 maart gaat 
plaatsvinden. Een ware metamor-
fose heeft het café in de Zijdstraat 
ondergaan. 
Menigeen heeft vast gezien dat 
naast het pand een nieuwe rokers-
ruimte is gebouwd, maar inpandig 
zijn ook alle ruimten aangepast aan 
de wensen van deze tijd. De Praam 
beschikt nu over een feestzaal, die 
te huur is voor het vieren van fami-
lie-, verjaardag- of jubileumfeest-
jes. De ruimte is gratis beschikbaar 
voor bijvoorbeeld kaartclubs en het 

houden van vergaderingen. Verder 
is de elektra geheel vernieuwd, zijn 
de toiletgroepen in een nieuw jasje 
gehesen en de garderobe, de keu-
ken en het magazijn onder handen 
zijn genomen. Tot slot is een mooie 
bar met zitjes gemaakt. De Praam-
crew is trots op het resultaat en no-
digt belangstellenden uit op don-
derdag 11 maart een kijkje te ko-
men nemen. De feestelijke opening 
is van 19.00 tot 21.00 uur en wie be-
nieuwd is naar het vernieuwde ca-
fé wordt bij deze van harte uitgeno-
digd. Tot slot nog een extraatje voor 
de bezoekers: Op vrijdagavond zijn 
voortaan tussen 01.00 en 03.30 uur 
onder andere hamburgers, diverse 
broodjes en saté verkrijgbaar. 

Bloemenzegelactie 2010 met 
onthulling Kia Picanto van start!
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dagavond had de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers zich verzameld bij Van Kou-
wen Automotive Groep aan de Oos-
teinderweg voor de kick-off van de 
Aalsmeerse Bloemenzegelactie. De-
ze bijeenkomst werd bij Van Kou-
wen georganiseerd, omdat dit jaar 
wel een heel speciale hoofdprijs is 
te winnen met het sparen van bloe-
menzegels. Van Kouwen stelt name-
lijk een splinternieuwe Kia Pican-
to ter beschikking. Een volle spaar-
kaart met Bloemenzegels is nu bij 
inleveren niet alleen 2 euro waard, 
maar is tevens een lot. Iedereen 
die in 2010 zijn volle kaart inlevert, 
maakt kans op deze geweldige prijs. 
Aan het einde van het jaar wordt uit 
alle ingeleverde spaarkaarten een 
winnaar getrokken die de nieu-
we eigenaar van deze Kia Picanto 
wordt! Daarnaast maken alle spaar-
ders maandelijks kans op mooie 
prijzen beschikbaar gesteld door 
de deelnemende winkeliers. Afgelo-

pen donderdagavond werd aan alle 
winkeliers het reglement van dit jaar 
uitgelegd onder het genot van een 
hapje en drankje en werd de au-
to onthuld. Bloemenzegels krijgen 
bij een aankoop, volle spaarkaar-
ten inleveren en kans maken op een 
Kia kan bij de volgende bedrijven: 
Bloemen- en plantenboetiek Ange-
lique, Annemieke’s Kramerie, Cafe-
taria Family, CIS-Shop Computers 
en Supplies, Hartelust Electro, Au-
dio en video, Henrita Footwear, De 
Horn DA Drogisterij, Dierenspeci-
aalzaak R. Jagerman, Juwelencen-
trum Koek, Keurslager Kruiswijk, 
Zuivelspeciaalzaak Rob en Ria Lan-
gelaan, Nero Shoes, Fa. Romkema 
& Zn. Fietsen en bromfietsen, Spar-
naaij Juweliers, Bloemsierkunst Pe-
ter en Marian Stokman, Wielerhuis 
Spreij, Digital Copy Service, Dirk 
van Leeuwen Tuincentrum De Mo-
len, Dio Drogisterij-Parfumerie Piet 
van der Zwaard, Boekhuis Aalsmeer 
en Bloemenkiosk Fleurique. De ac-
tie loopt tot 31 december.

De Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers bij de Kia Picanto.

Huis inrichten met Dorcas
Aalsmeer - Wat misschien niet ie-
dereen weet is dat de Dorcaswin-
kel veel meer meubelen in de ver-
koop heeft als in de winkel te zien 
zijn. Omdat de ruimte in de winkel 
beperkt is, zijn deze meubelen op-
geslagen in een loods. In de winkel 
staat een televisie waarop een deel 
van deze meubelen te zien is en ver-
der is er meestal wel een medewer-
ker die kan vertellen of een bepaald 
iets in de voorraad is. In de loods 
staat voor elk wat wils, van bedden 
en bedbodems, banken, stoelen, ta-
fels en tafeltjes tot kasten en bu-
reaus en in allerlei stijlen van klas-
siek tot modern en alles wat er tus-
sen zit. En alles voor heel aantrekke-
lijke prijzen. 
Wat er in de winkel te koop is we-
ten heel veel mensen wel. Want 
naast de al genoemde meubelen 
vinden steeds meer mensen daar 
spelletjes, boeken, cd’s, dvd’s, ser-
viesgoed, witgoed, televisies, vi-
deo’s, tassen, kinderspeelgoed, ca-
deauartikelen en nog veel meer van 

hun gading. Alle vrijwilligers die in 
de Dorcas kringloopwinkel wer-
ken, doen dit maar voor één doel: 
Het helpen van de allerarmsten van 
deze wereld, mensen die die hulp 
héél goed kunnen gebruiken. Het 
project dat de Dorcas winkel op dit 
moment steunt, is in de Oekraïne. 
Het betreft hulp aan kinderen met 
een beperking uit arme gezinnen in 
Krivoy Rog in Oekraïne. Deze kin-
deren zullen worden opgevangen 
in een dagtehuis en ontvangen op 
individuele basis therapie, bijvoor-
beeld spraakles. Het project wordt 
opgezet en begeleid door Bert Dok-
ter. Het project wordt mede mogelijk 
gemaakt door subsidie uit het pro-
gramma van de NCDO (Nationale 
Commissie voor internationale sa-
menwerking en Duurzame Ontwik-
keling). De Dorcaswinkel is te vin-
den aan de Aalsmeerderweg 173a 
en is geopend op dinsdag, donder-
dag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Tel: 0297-361043. Meer infor-
matie over Dorcas: www.Dorcas.nl

Deuren na verhuizing open
Nieuwe Wereldwinkel is 
een wereld van verschil! 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
februari heeft de Wereldwinkel de 
deuren officieel geopend van het 
nieuwe onderkomen in de Zijdstraat. 
Al enige jaren was de organisatie op 
zoek naar een groter pand. Dit is ge-
vonden in de verderop in de win-
kelstraat gelegen ruimte op num-
mer 15. De bezoekers werden afge-
lopen zaterdag voor de winkel en-
thousiast begroet door clowns Plu-
meax en Rats. Na deze begroeting 
was het tijd voor de officiële ope-
ning. Deze werd verzorgd door de 
vrouw van de burgermeester, Sas-
kia Litjes-Rill. De nieuwe winkel is 
qua oppervlakte minimaal twee keer 
zo groot als het kleine pand bij de 
doopsgezinde kerk. Hoewel de we-
reldwinkel als sinds 1974 tevreden 
heeft gehandeld in deze winkel-
ruimte, werd het tijd voor een uit-
breiding. De opening van de ‘nieu-
we’ Wereldwinkel afgelopen zater-
dag is druk bezocht. Er moest zelfs 
een krukje gehaald worden, zodat al 
het aanwezig publiek Saskia Litjes-
Rill kon zien. Het was voor haar de 
eerste keer dat ze publiekelijk op-
trad als de vrouw van. Normaal ge-
sproken doet Litjes-Rill dit ook niet. 
“Ik blijf liever op de achtergrond, 
maar er zijn een paar redenen waar-
om ik toch ja heb gezegd tegen de 
Wereldwinkel. Wie kan er nu eigen-
lijk nee zeggen tegen een fairtrade 
organisatie als de Wereldwinkel?”, 
verklaarde Saskia.  

Betrokken bij hulp
Saskia is zelf ook heel betrokken bij 
de wereldwijde welvaart. Nadat Lit-
jes-Rill was afgestudeerd, is zij op 
wereldreis vertrokken. Niet alleen 
voor haar eigen plezier, maar ook 
om wereldwijd haar steentje bij te 
dragen aan ontwikkelingshulp. Sas-
kia raakte betrokken bij een project 
waar vooral kinderen een grote rol 
speelden. Ze geloofde in de kracht 
waarbij informatie niet via volwas-
senen, maar juist via deze kinde-
ren onderling goed kan worden ver-

strekt. Terwijl in Genève allemaal, 
zoals ze het zelf zei, mannen in grij-
ze pakken over het lot van deze kin-
deren wereldwijd discussieerden, 
was Saskia onderdeel van een lu-
dieke actie in datzelfde Genève. Tij-
dens de ‘grijzenpakkenvergadering’ 
stormden ze met een grote groep 
kinderen de vergaderzaal in. De we-
reldreis heeft veel indruk gemaakt 
op Saskia en haar gemaakt tot hoe 
ze nu is. Saskia Litjes-Rill besloot 
haar toespraak met bedankjes voor 
de vrijwilligers die geholpen hebben 
bij de totstandkoming van de nieu-
we winkel in de Zijdstraat. 

Traditie
Tot grote verrassing van het aan-
wezige publiek meldde Saskia zich 
ook aan als vrijwilligster voor de we-
reldwinkel. Een besluit dat, zo hoopt 
ze, veel mensen doet volgen. “Het 
is toch een traditie”, aldus Saskia. 
Daarop doelt ze op het feit dat de 
voorzitster van de Wereldwinkel de 
vrouw van oud-burgermeester Hof-
fscholte is. Diezelfde Miekje Hoff-
scholte nam de microfoon over 
en benadrukte dat de Wereldwin-
kel een fairtrade organisatie is. Dit 
houdt in dat zij regelmatig contro-
leren of de producten die zij ver-
kopen inderdaad ‘eerlijk’ geprodu-
ceerd zijn. 
Met de opening van de nieuwe gro-
tere winkel is er ruimte voor een 
groter assortiment. De Wereldwin-
kel verkoopt originele cadeaus en 
heerlijke levensmiddelen uit ande-
re culturen. Deze zijn gemaakt met 
respect voor mens en milieu. Door-
dat producenten, zoals zilversme-
den, pottenbakkers, houtsnijders 
en koffieboeren, een rechtvaardi-
ge prijs krijgen voor hun produc-
ten, kunnen zij een menswaardig 
bestaan opbouwen. Met de zin: “De 
pinautomaat staat aan, dus laat je 
gaan!”, sloot Miekje Hoffscholte het 
officiële gedeelte af. 

Door Kevin Lamers

Modetrend dagen bij Kraan
Aalsmeer - Kraan Mode neemt 
op woensdag 17 en donderdag 18 
maart de bezoekers mee op reis op 
zoek naar nieuwe luxueuze en casu-
al kleding en heeft de collectie uit-
gebreid met verrassende merken uit 
Italië, Spanje en Frankrijk, zoals on-
der andere Transfer, Deca, Siste’s, 
Custo Barcelona en Elisa Cavalet-
ti. Zoals gewend zijn ook de ver-
trouwde merken als onder andere 
Expresso, Sandwich, Geisha en Ger-
ry Weber weer ruimschoots verte-
genwoordigd in de voorjaarscollec-
tie. Wat Kraan Mode belangrijk vindt 
is kleding, die tegelijk vrouwelijk en 
sensueel is, maar met een geheel 
eigen uitstraling. Feelgood Fashion, 
waar de vrouw zich niet alleen mooi, 
maar ook goed in voelt. Tijdens de 
mode trenddagen worden veel lich-
te en luchtige stoffen getoond, een 
mooie mix van jersey, sensueel zij-
de, zachte katoen en onthullend, 
gewassen leer. Op woensdag 17 en 
donderdag 18 maart wordt de col-
lectie getoond door mannequins en 
worden styling adviezen. Woensdag 
van 11.00 tot 17.00 uur en donder-
dag van 14.00 tot 21.00 uur in de 
winkel aan de Aalsmeerderweg.

Nieuwste modeaccessoires 
Modeaccessoires zijn fantastisch, ze 
zijn weinig weergebonden en al vrij 
vroeg in het seizoen kan de show 
gestolen worden met kettingen, 
armbanden, ceintuurs, horloges en 

tassen. Kraan presenteert onder an-
dere armbanden met gekleurde ste-
nen, naturel leren ceintuurs, bre-
de armbanden en horloges in tren-
dy kleuren. Wie overigens tijdens de 
modetrend dagen modeaccessoires 
aanschaft, krijgt de helft van de ver-
koopwaarde cadeau.

Klantenkaart
Klanten die regelmatig bij Kraan ko-
men, hebben bij een streepje voor. 
Vaste klanten wordt door middel 
van een klantenkaart de mogelijk-
heid gegeven om te sparen op een 
persoonlijke spaarrekening. Met 
uitzondering van sale en aanbiedin-
gen kan met deze kaart 5 procent 
van het aankoopbedrag gespaard 
worden. Het tegoed dat opgebouwd 
wordt, krijgen de klanten elk half 
jaar automatisch uitgekeerd  in de 
vorm van een modecheque. Deze 
ontvangen zij aan het begin van het 
seizoen, zodat steeds gestart wordt 
met een voorsprong als de nieuwe 
collecties binnen zijn. Klantkaart-
houders profiteren verder van nog 
meer voordelen. Zo worden zij uit-
genodigd voor leuke mode-evene-
menten en op de hoogte gehouden 
van speciale acties. Bovendien wor-
den zij uitgenodigd voor de ‘oprui-
mingspremière’. Lekker rustig snuf-
felen en hun slag slaan, voordat de 
opruiming voor het grote publiek 
begint. Houders van klantkaarten 
hebben dan de meeste keuze!

Kennismakingskorting
Pedicure en nagelstyling 
bij Annadyn’s Salon
Rijsenhout - Annadyn heeft reeds 
jarenlange ervaring en interesse in 
uiterlijke verzorging en is daarom 
naast het kappersvak ook de oplei-
dingen gaan doen voor pedicure en 
nagelstyling. Inmiddels zijn alle op-
leidingen met zeer goede cijfers af-
gerond en is Annadyn reeds gestart 
met haar salons voor pedicure en 
nagelstyling.
Voor de pedicure kunnen klanten 
terecht in Nieuw-Vennep en voor de 
nagelstyling in Rijsenhout, maar uit-
eindelijk is het de bedoeling dat aan 
het einde van het jaar de beide sa-
lons samengevoegd worden in Rij-
senhout bij Annadyn aan huis. Bij 
de pedicure krijgen de voeten een 
complete behandeling en bij de na-

gelstyling kan gekozen worden uit 
gel of acryl, naturel, french of ge-
kleurd en eventuele nailart .
Annadyn`s Salon hanteert schap-
pelijke prijzen en ter kennismaking 
wordt zelfs 5 euro korting gegeven 
op de eerste behandeling. Verder 
wordt er hygiënisch gewerkt en vol-
gens de nieuwste methodes waar-
door de handen en voeten de aan-
dacht krijgen die ze verdienen. Uit-
eindelijk is de klant koning en, zo 
belooft Annadyn: “Zo zult U zich 
voelen ook!” Er dient wel van te vo-
ren een afspraak gemaakt te wor-
den. Hiervoor kan gebeld worden 
met 06-51249445. Wie meer infor-
matie wil kan eveneens genoemd 
telefoonnummer bellen.
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Stembureaus Dorp en Hornmeer wel positief over opkomst

Balans in de middag: “Het 
loopt nog niet echt storm”
Aalsmeer/Kudelstaart - De uit-
slag van de gemeenteraadsverkie-
zingen Aalsmeer heeft u al op de 
voorpagina gelezen. Voordat alle 
stemmen geteld waren, was het nog 
een lange ‘stemdag’, die van half 
acht in de ochtend tot negen uur ‘s 
avonds duurde. 
De Nieuwe Meerbode ging in een 
aantal stembureaus een kijkje ne-
men en tekende de sfeer op. Dit 
jaar werd via een speciale oproep-
kaart getracht Aalsmeerse jonge-
ren naar de stemhokjes te krijgen. 
Als je 18 jaar of ouder bent is dat 
immers je recht. Niet iedereen in 
Aalsmeer liet zich door de ansicht-
kaart met opdruk ‘Wij gaan stem-
men! Jij ook?’ naar de stembus lei-
den. Hoeveel van de in totaal 253 
jonge kiezers inderdaad een vakje 
van hun keuze roodgekleurd heb-
ben was woensdagmorgen nog niet 
duidelijk. In het stembureau van de 
brede school ‘de Mikado’ in Nieuw 
Oosteinde was op meer toeloop van 
jongeren gehoopt. Door de vakantie 
kan het natuurlijk zijn dat het tijdstip 
van stemmen naar de middaguren 
verschoven werd. In stembureau 7 - 
één van de drie stemgelegenheden 
in het schoolgebouw - was de reac-
tie: “Er zijn hier nauwelijks nog jon-
geren geweest.” Of de voorkeur van 
de groep ‘eerste keer stemmers’ ook 
uitgaat naar een jonge kandidaat is  
gissen. Terwijl de één bewust zijn 
stem aan een jong iemand zal ge-
ven, kiest de ander misschien juist 
bewust voor een meer ervaren man 
of vrouw. Voor een bekend ‘hoofd’, 
een politicus die zijn sporen al heeft 
verdiend. Het CDA heeft ‘zijn’ jonge-
ren behoorlijk gepromoot. De par-
tij heeft drie vrij jonge politici-in-
de-dop op de 8e, 12e en 13e plaats. 
PACT heeft jonge gezichten op 5 en 
7 en de VVD blijft wat achter met op 
5 een redelijk jonge VVD’er, maar 
niet onder de 30. Geldt ook voor AB, 
die op 11 de eerste jongere heeft. 

Zorgcentrum centraal punt
De stemgeluiden in Oost mogen iet-
wat negatief zijn, in het Centrum 
daarentegen een tevreden club 
achter de tafel. “We hebben de he-
le ochtend continu stemmers”, ver-
telt Willem Kikkert, die al vele malen 
voor verkiezingen stembureau 1, in 
het zorgcentrum, heeft bemand. De 
leeftijden van de stemmers variëren. 
“Van alles wat. We merken dat we 
centraal zitten. We krijgen heel veel 
mensen die even gauw tussen hun 
werk door komen stemmen.” Net na 
de middag in het gebouw van het 
Rode Kruis in de Sportlaan is de 
‘bemanning’ minder tevreden. “We 
hebben wel iedere keer stemmers, 
maar storm heeft het nog niet gelo-
pen. Maar, dat zegt niets. Iedereen 
mag overal stemmen.” 

Terug voor legitimatie
In de Hornmeer heeft onder ande-
re huidig wethouder Jaap Overbeek 
achter de stemtafel plaatsgenomen. 
Hij en zijn team zijn tegen twee uur 
in de middag ook positief over het 
aantal stemmers. “Het loopt al de 
hele dag door. Veel jongere stem-
mers zijn nog niet begroet, maar dit 
is ook een wat oudere wijk”, ver-
klaart het viertal. Alle lof is er voor 
een jongere die voor de tweede keer 
binnen stapt. 
Nu wel met legitimatiebewijs. “Heel 
goed dat je teruggekomen bent”, 
complimenteert de wethouder de 
jeugdige kiezer. Dat het in de nieu-
we wijk Oosteinde minder druk was 
in de ochtend, verbaast de heren en 
dames niet. “Ik woon zelf in Oost-
einde en het is al de hele week rus-
tig. Er wonen veel jonge gezinnen 
en veel zijn er op vakantie.” De op-
roep van de gemeente om bij va-
kantie een familielid of bekende te 
machtigen, blijkt niet tegen dove-
mansoren gezegd. “We hebben ook 
aardig wat machtigingen in ont-
vangst genomen.” 

Kudelstaart
In Kudelstaart waren drie stembu-
reaus ingericht. Dat van de Graan-
korrel, in het nog enige overgeble-
ven ‘oude’ schoolgebouw, werd in 
de prille ochtend nog niet erg druk 
bezocht. Het liep wel door, maar een 
rij was er rond negen uur zeker niet. 
Mogelijk dat de voorjaarsvakantie 
daar debet aan was. Ad Verburg, die 
achter de tafel van het stembureau 
in ‘de Rietpluim’ had plaatsgeno-
men: “Toen we vorige keer nog in de 
Antoniusschool zaten was het een 
komen en gaan, veel moeders die 
hun kind van school ophaalden en 
gelijk gingen stemmen.” Maar mis-
schien maakt (nog) onbekend on-
bemind, aangezien het lokaal van 
groep 1a in de nieuwe brede school 
te Kudelstaart voor het eerst ook als 
stembureau fungeert. Het bureau 
kreeg zelfs commentaren in de trant 
van ‘jullie zijn niet genoeg zicht-
baar als stemlokaal’. Terwijl op het 
schoolplein een duidelijk geel bord-
je de goede richting aangeeft. “Veel 
nieuwe gezichten gezien”, zegt Ver-
burg. Nieuwe Kudelstaarters voor 
wie de lokale politiek, net als hun 
woonplaats, nog helemaal nieuw is. 
Tegen half drie werd de 300e stem-
mer geregistreerd in de Rietpluim. 
Een half uur eerder was dat aantal 
al gehaald in het stembureau aan de 
Wim Kandreef, het clubgebouw van 
VZOD. Ook daar liep het niet echt 
storm, maar elke keer druppelden 
de stemmers toch binnen. “Stil is het 
geen moment”, vertelt Marian Kaaijk 
van het ‘sportieve’ stembureau, “ik 
kan niet eens m’n krantje lezen.” 
Een gestage en constante gang 
naar de stemhokjes dus. Hoe groot 
die ‘stroom’ kiezers in de gemeen-
te Aalsmeer precies was, wordt pas 
later bekend. Aan het weer zal het 
niet gelegen hebben; het was zacht, 
droog en zelfs de zon liet zich zien.
Door: Jacqueline Kristelijn en 
Joke van der Zee.

Correspondent Kevin Lamers levert zijn stempas in.

18-Jarige Kevin Lamers naar stembus

‘Eerste keer stemmer’ ook 
eerste jongere in Oost
Aalsmeer - Correspondent Kevin 
Lamers van de Nieuwe Meerbode is 
vorig jaar 18 geworden en dus één 
van de totaal 253 ‘eerste keer stem-
mers’. Van burgemeester Pieter Lit-
jens had Kevin een oproep gekre-
gen om toch vooral gebruik te gaan 
maken van zijn stemrecht. De extra 
oproep heeft deze 18-jarige in ieder 
geval overgehaald om te gaan stem-
men. “Ik kreeg eerder m’n stempas 
in de bus, maar dat zei me niet zo 
veel. Het kaartje was een goede 
herinnering, het deed mij in ieder 
geval besluiten te gaan stemmen.” 
Een goed idee van de gemeen-
te? “Ja, het geeft een speciaal tint-
je aan deze eerste mogelijkheid om 
mij als jongeren te laten horen.” Wat 
zijn politieke keuze betreft, is Kevin 

ook niet over één nacht ijs gegaan. 
Hij is niet zo maar het hokje ingelo-
pen en heeft ook niet zonder te kij-
ken een rondje rood ingekleurd. In 
de oproep gaf de burgemeester de 
tip om op de site van de gemeen-
te te kijken om meer te weten over 
de verkiezingen en de verschillen-
de politieke partijen. Dit heeft Ke-
vin gedaan. De programma’s van de 
vier fracties, die politiek Aalsmeer 
vertegenwoordigen, zijn bekeken 
en heel logisch heeft deze 18 jari-
ge kritisch gekeken wat iedere par-
tij voor zijn leeftijdsgenoten in petto 
heeft. In Oost, in De Mikado, stap-
te Kevin woensdagmorgen stembu-
reau 7 binnen. Een welkome verras-
sing voor de ‘bemanning’ hier. Ke-
vin bleek de eerste jongere te zijn 

In het Zorgcentrum Aelsmeer was de opkomst meteen al goed. “We hebben de hele ochtend continu stemmers.”

In het Rode Kruisgebouw ging Kevin 
een kijkje nemen voor een sfeerver-
haal. En heeft op de foto vastgelegd 
dat nog ‘eerste keer stemmer’ Timo 
van zich liet spreken.

In het stembureau aan de Wim Kandreef (VZOD-gebouw) was het geen stormloop, ondanks het mooie weer. Rond 
twee uur waren zo’n 300 stemmers geteld. Het ‘nieuwe’ stembureau in brede school ‘de ‘Rietpluim’ (foto onderaan) 
was niet voor ieder makkelijk te vinden, zo kreeg de ‘crew’ onder leiding van Ad Verburg te horen.

die hier zijn stempas met legitima-
tie overhandigde. Een foto waard! 
De 18-jarige heeft er overigens zelf 
ook nog voor gezorgd dat er meer 
‘eerste stemmers’ het rode potlood 
ter hand gingen nemen. “Ik heb en-
kele vrienden gebeld dat ze moe-
ten gaan stemmen en beloofd foto’s 
van hen te maken. En dit is gelukt.” 
En, tijdens de landelijke verkiezin-
gen op 9 juni weer naar de stem-
bus? “Ja, zeker. Het is belangrijk je 
stem te laten horen. Hierdoor be-
paal je mee wat het beleid gaat wor-
den. Ook landelijk ga ik trouwens 
kiezen voor een partij die aandacht 
geeft aan onderwerpen die jonge-
ren belangrijk vinden.”

Jong geleerd, oud gedaan...

Verkiezingen uitgebreid op Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - In de aanloop naar de 
verkiezingen hebben de politie-
ke fracties in Aalsmeer gedurende 
zeven weken regelmatig hun zeg-
je kunnen doen bij Radio Aalsmeer. 
Het leverde boeiende discussies 
op en gisteren was het zover dat 
de eindafrekening opgemaakt kon 
worden. Natuurlijk is het ook nu in-
teressant om aandacht aan de uit-
slag te besteden en dat wordt van-
avond, donderdag 4 maart tussen 
20.00 en 22.00 uur gedaan in het 
programma Stamtafel Aalsmeer. 
Niet met de lijsttrekkers, Gertjan 
van der Hoeven (AB), Ad Verburg 
(CDA), Ulla Eurich (PACT Aalsmeer) 
en Berry Nijmeijer (VVD) zullen za-
terdag 6 maart tussen 12.00 en 
13.00 uur hun licht over de uitslag 
laten schijnen, maar met mensen 
die nauw betrokken waren en nog 
zijn bij de diverse politieke partij-
en. Zo zullen Joop Vuijk (CDA), Cor 
Knol (PACT), Peter Smolders (AB) 
en Trees de Jong (VVD) te gast zijn 
en hun eerste bevindingen doorge-
ven, terwijl ook Dick de Geus (wijk-
raad De Dorper) aanschuift aan ta-
fel. Op woensdag 10 maart vindt 
vanaf 17.00 uur een extra vergade-
ring van de Raad plaats en daar-
in staat het afscheid nemen van de 
vertrekkende raadsleden plaats. De 
bijeenkomst staat gepland tot 18.30 
uur en ook hier zal Radio Aalsmeer 

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 februari was het wel druk met de politieke 
partijen! PACT kwam aan de deur en bij de supermarkt (C1000) stonden CDA, 
VVD en AB rond de ingang. Het leuke was dat ze allemaal een klein cadeautje 
uitdeelden. PACT een roos, CDA een potje bloembollen, VVD een bosje nar-
cissen en AB paaseitjes. Het leverde een prachtige politieke ‘verzameling’ op!

Uitdeelacties van fracties

live bij zijn. Op donderdag 11 maart 
staat het installeren van de nieu-
we raadsleden vanaf 20.00 uur in 
het middelpunt van de belangstel-
ling en ook deze bijeenkomst wordt 

rechtstreeks uitgezonden. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
de kabel (99.0 MHz) en de ether 
(105.9 MHz) en via de livestream  
www.radioaalsmeer.nl.

Wijkraad Oost 
komt bijeen!
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt donderdag 11 maart ter 
vergadering bijeen in brede school 
De Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur. Voor meer informatie:  
www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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Inwoners redelijk tevreden over 
e-dienstverlening van gemeente
Aalsmeer  -  De  gemeen ten 
Aalsmeer en Uithoorn hebben eind 
2009 een marktonderzoek uitge-
voerd onder hun inwoners. Doel 
van het onderzoek was inzicht te 
krijgen in de wensen van burgers 
ten aanzien van e-dienstverlening 
en burgerparticipatie. In totaal zijn 
3500 enquêtes verzonden. Ook 
was de vragenlijst digitaal in te vul-
len via de websites van beide ge-
meenten. De respons was ruim vol-
doende voor een representatief re-
sultaat. Over het algemeen is men 
redelijk tevreden over het service-
niveau en de deskundigheid van 
medewerkers. Verbeterpunten zijn: 
Wachttijden, bijvoorbeeld maximaal 
een half uur wachttijd aan de ba-
lie; bereikbaarheid, telefonische be-
reikbaarheid verbeteren; openings-
tijden, minder afhankelijk van hui-
dige openingstijden en informatie-
voorziening, weten waar men aan 
toe is en wat men kan verwachten. 
Verder is er behoefte aan informatie 
over de werkwijze van de gemeente 
(procedures die worden doorlopen 
bij aanvragen van bijvoorbeeld een 
vergunning), duidelijke communica-
tie hierover via bijvoorbeeld de web-
site. Er wordt nog niet heel veel ge-

bruik gemaakt van de digitale dien-
sten van de gemeente. 7,5 Procent 
heeft ooit een digitaal product af-
genomen, maar de vraag naar digi-
tale dienstverlening zal toenemen. 
Denk aan bijvoorbeeld meldingen 
van storingen, onderhoud openba-
re ruimte, etc. Wens is wel dat de 
aanvraag volledig digitaal af te han-
delen is, eenvoudig en toegankelijk 
moet zijn. Uit het onderzoek kwam 
een aantal suggesties naar voren 
om de burgerparticipatiekracht te 
vergroten. Dit door bijvoorbeeld ge-
bruik te maken van hedendaagse 
communicatiemiddelen, zoals inter-
net en mobiele telefonie die de juis-
te doelgroep aanspreken. Belangrijk 
hierbij is om duidelijk te zijn over het 
verschil in informeren en inspraak. 
Dat men burgerparticipatie belang-
rijk vindt blijkt uit de aanmelding 
voor het digitale burgerpanel. In to-
taal hebben ruim 200 respondenten 
zich opgegeven. Zij zullen in de toe-
komst vaker digitaal worden bena-
derd voor hun mening en toetsing 
van informatie. 
Een samenvatting van de onder-
zoeksresultaten zal worden gepu-
bliceerd op de website van de bei-
de gemeenten.

Dorpsraad Kudelstaart vergadert
Kudelstaart - Op woensdag 10 
maart komt de Dorpsraad van Ku-
delstaart weer bijeen in het dorps-
huis van Kudelstaart om belangrijke 
en minder belangrijke punten de re-
vue te laten passeren. Hoe gaat het 
met de bouw, de verplaatsing van 
al die mensen door en om het dorp, 
het wegennet, recreatie en het over-
steken van al die kinderen naar hun 
nieuwe school in Rietland. De ver-
gadering is openbaar, dus mocht u 
dit eens willen meemaken, komt u 
dan eens kijken, ook de politiek en 
politie zijn aanwezig. 

Speciaal de ‘nieuwe’ bewoners van 
Kudelstaart zijn bijzonder welkom. 
De vergadering begint om 20.00 uur 
en wordt voorafgegaan door een in-
loop-half-uurtje voor vragen en/of 
suggesties vanuit de gemeenschap, 
van 19.30 tot 20.00 uur. De Dorps-
raad is overigens op zoek naar nieu-
we, enthousiaste leden die zich wil-
len inzetten voor Kudelstaart.  E-
mailen kan naar dorpsraadku-
delstaart@hotmail.com of bel voor-
zitter Robert Uytenbogaardt op 06-
53153252 of Ria Boon (secretariaat), 
tel. 0297-328169.

Brandweerkorpsen oefenen 
met mobiele slipmat
Aalsmeer - De brandweerkorpsen 
van Aalsmeer, Uithoorn en Flora-
Holland gaan zaterdag 6 maart van 
9.00 tot 16.00 uur in Aalsmeer oe-
fenen met de mobiele slipmat van 
Brandweer Amsterdam-Amstel-
land. In vier sessies per dag met 16 
chauffeurs het rijden en slippen op 
glad wegdek oefenen. Op 13 en 20 
maart vinden er op dezelfde locatie 
eveneens twee oefensessies plaats. 
In totaal zullen tussen de 36 en 40 
brandweerchauffeurs de slipcursus 
volgen. De mat is een initiatief van 
het korps Amsterdam-Amstelland 
en vorig jaar augustus volledig in ei-

gen beheer ontwikkeld en gefabri-
ceerd. De in totaal 500 kilo wegende 
rubberen mat is 42 meter lang en 10 
meter breed. Met de mat wordt een 
weg met twee rijstroken nagebootst. 
De mobiele oefenmat maakt het 
mogelijk om met alle typen brand-
weervoertuigen te rijden en te slip-
pen op glad wegdek. Zo kan er re-
alistisch én veilig geoefend worden. 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
is hiermee het enige korps dat be-
schikt over een mobiele slipmat die 
overal in het land ingezet kan wor-
den, speciaal voor rijopleidingen en 
nascholing van brandweerkorpsen. 

Nieuwe brug in Oost naar…
Aalsmeer - Veel water is gecreëerd 
in Nieuw-Oosteinde en dit betekent 
ook veel bruggen aanleggen. De 
bruggen naar de diverse wijken zijn 
alle gelijk, de een is wel steiler dan 
de andere, maar witte leuningen 
zijn unaniem. Tegenover het nieu-
we winkelcentrum is ook een brug 
over het water gemaakt. Voorals-
nog zal er niet veel gebruik van ge-

maakt worden, want de brug loopt 
‘dood’ tegen een muur van schuur-
tjes. De brug moet de verbinding 
gaan vormen naar de nog te bou-
wen woningen ter vervanging van 
de huidige, leegstaande huizen in 
de Beatrixstraat. Alvast aangelegd 
dus, maar nog buiten gebruik. Voor 
nu een grappig en ‘nutteloos lijkend’ 
object!

Ook voor ouders met kinderwagens
Bushaltes toegankelijker voor 
mensen met functiebeperking
Aalsmeer - Dit jaar gaat de ge-
meente Aalsmeer 32 bushaltes aan-
passen zodat het voor alle reizigers, 
en in het bijzonder voor reizigers 
met een functiebeperking, makke-
lijker wordt in de bus te stappen. 
Het busperron wordt verhoogd tot 
18 centimeter en verbreed tot 1 à 
1,5 meter. Ook worden er blindege-
leidelijnen aangebracht en komen 
er rolstoelopritten. Het gaat vooral 
om haltes bij OV-knooppunten en 
om haltes bij voorzieningen, zoals 

woonzorg-zones en winkelgebie-
den. De stadregio Amsterdam heeft 
voor deze aanpassingen subsidie ter 
beschikking gesteld. De gemeente 
Aalsmeer neemt als wegbeheerder 
de uitvoering en het beheer en on-
derhoud voor haar rekening. Deze 
week worden de eerste haltes, aan 
de Hortensialaan en de Dreef, on-
der handen genomen. Op de websi-
te van de gemeente staat de lijst van 
32 haltes die het komende jaar wor-
den aangepast. 

Afsluiting Catharina Amalialaan 
wegens wegwerkzaamheden
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
8 maart gaat begonnen worden met 
het definitief inrichten van de Ca-
tharina Amalialaan tussen de Maxi-
mastraat en de Machineweg. De 
wegwerkzaamheden bestaan uit het 
aanbrengen van trottoirs, het asfal-
teren van de weg, het aanbrengen 
van straatkolken en het maken van 
een goede aansluiting op de Machi-
neweg. Ook wordt de berm geëga-
liseerd en ingezaaid. Hiervoor wordt 
de Catharine Amalialaan geduren-
de acht weken afgesloten voor al 
het verkeer. Naar verwachting zal 

de weg vanaf 29 april weer worden 
opengesteld. Het winkelcentrum en 
omliggende straten blijven via de 
Julianalaan en de Willem Alexan-
derstraat bereikbaar. De omleidin-
gen worden via borden kenbaar ge-
maakt. Ook de bevoorrading van 
het winkelcentrum Poldermeester-
plein loopt via deze omleiding. Op 
verzoek van de winkeliers van het 
Poldermeesterplein zal de Cathari-
na Amalialaan waar mogelijk in het 
weekend en na werktijd van de aan-
nemer opengesteld worden voor het 
verkeer.

Aalsmeerders vinden troost in 
zaken met nostalgische inslag
Met verbijstering en verwondering 
lees ik de stukjes in de krant over 
de brug richting Stokkeland, het ke-
ramiekschuurtje en de inzet van de 
huurster. Ik snap er werkelijk niets 
van. Over een brug die van groot be-
lang is voor het zinvol functioneren 
van het Stokkeland wordt gezegd 
dat deze niet karakteristiek is voor 
het gebied, niet past bij de overige 
bruggen en dat deze zelfs het ge-
bied onrustig maakt. Wat een flau-
wekul. Om het gebied voor de cen-
trumbewoners goed toegankelijk te 
maken en om betekenis te geven 
aan het Stokkeland is de brug daar 
meer dan noodzakelijk. Nu moeten 
zij tweemaal een vervelende omweg 
maken via het Raadhuisplein. Hoe 
mooi zou het niet zijn als je direct via 
een prachtig ‘sieraad’ over het water 
het Stokkeland in wordt gezogen. 
Want bruggen kunnen mooi en ver-
leidelijk zijn. Kijk maar eens naar de 
Rode West 8 brug op Borneo/Spo-
renburg Amsterdam. Of de Hals-
ban over de N31 tussen Harlingen 
en Zurich. Over de Calatrava brug-
gen in de Haarlemmermeer durf ik 
nauwelijks te schrijven omdat deze 
door de kosten wat negatief bela-
den zijn. Ik durf wel te stellen dat ze 
mij vrolijk maken vanwege het sur-
realistische beeld daar midden in de 
polder. Toen ik ze op de motor ging 
bekijken kreeg ik er niet genoeg van 
om er keer op keer over en om heen 
te rijden. 
De negatieve manier waarop over 
een brug naar het Stokkeland wordt 
gesproken geeft mijns inziens een 
gemis aan voorstellingsvermogen 
aan van hoe een nieuw stedelijk/
dorps element een gebied kan op-
waarderen.
Over een hok van niks wordt ge-
sproken of het een cultuur histo-
risch waardevol monument is dat 

uitermate karakteristiek en beeld-
bepalend voor Aalsmeer is. Wat 
een flauwekul. In iedere Vinex wijk 
is wel een schuurtje te vinden dat 
eenzelfde eenvoudige constructie-
ve opzet heeft. Dat je door er dage-
lijks langs te rijden dergelijke ge-
bouwtjes in eerste instantie zal mis-
sen als ze worden gesloopt zal nie-
mand ontkennen, maar het is niet 
meer dan dat. 
Wel is het zo dat je niet zo maar kan 
stellen dat er vervangende nieuw-
bouw moet komen. Eerst zal er voor 
het gebied een totaal visie ontwik-
keld moeten worden. Doe je dat niet 
dan kan nieuwbouw alleen maar 
toekomstige ontwikkelingen in de 
weg staan of niet aansluiten bij de 
sfeer van hetgeen gewenst is. Het-
zelfde geldt voor de plaats en vorm-
geving van de brug. Dit kan alleen 
worden bepaald in samenhang met 
het geheel.
Wat betreft de houding van de huur-
ster richting gemeente, valt mij op 
dat er geen enkele waardering 
wordt uitgesproken voor het feit dat 
de gemeente bereid is geweest dit 
pand aan haar te verhuren. Er wordt 
alleen over gesproken dat ze het 
heeft opgeknapt. Was de huur daar 
dan niet naar? 
Verwondering om al die aandacht 
in de plaatselijke bladen. In plaats 
van terug te kijken naar het verle-
den en te idealiseren over een we-
reld die nooit heeft bestaan lijkt het 
mij zinniger om na te gaan hoe je 
ook nu karakteristieke gebieden en 
objecten kunt realiseren. Lijkt het 
mij zinniger om na te gaan wat we 
nu met het Stokkeland willen. Zie 
tevens mijn artikel “Stokkeland ach-
ter Olympisch Stadion” in Nieuwnat 
no 5. 
Joop Kok, Rozenstraat 77,
joopkok@planet.nl

ingezonden

Wethouder Jaap Overbeek (rechts) met huisarts Jeroen de Vries.

Gezondheidscentrum 
Oost opent eind april!
Aalsmeer - Wethouder Jaap Over-
beek en huisarts Jeroen de Vries 
zijn blij dat het Gezondheidscen-
trum in Nieuw Oosteinde al duidelijk 
vorm begint te krijgen. Een eerste 
rondgang tussen kabels, plafond-
platen en verse verfgeur levert nu al 
een beeld van een levendig centrum 
voor eerstelijns zorg aan alle buurt-
bewoners.
Beiden vinden dat het weliswaar 
lang heeft geduurd voor het zover is, 
maar dat het resultaat er straks echt 
mag zijn. Een grote centrale ruim-
te wordt de blikvanger. Daar zal vast 
meer gebeuren dan het even op de 
beurt wachten tot de arts, de fysio-
therapeut, de verloskundige, de dië-
tist of andere hulpverlener weer be-
schikbaar is op zijn of haar spreek-
uur. Deze ruimte leidt naar tal van 
praktijkruimtes, maar ook naar de 
apotheek en het steunpunt voor 
thuiszorg en welzijn voor senioren.
Jeroen de Vries kan bijna niet wach-
ten tot de opening van het centrum. 
Er is al heel veel werk achter de fi-
guurlijke schermen verricht, zowel 
aan het bouwen als aan het be-
denken van de inrichting. Veel van 
dit organisatorische werk is ver-
richt door Symphony, de organisa-
tie die ook het beheer van het ge-
zondheidscentrum voor haar reke-

ning gaat nemen. De deelnemen-
de partners eerstelijns gezondheid 
hebben inmiddels al uitgebreid met 
elkaar overlegd over de samen-
werking om een zo goed mogelijke 
voorziening voor de buurtbewoners 
te kunnen realiseren. De bouw ligt 
op schema, er wordt hard gewerkt 
en volgens Jeroen de Vries moet 
het mogelijk zijn dat de buurtbewo-
ners in Oosteinde vanaf half of eind 
april voor hun vragen op het gebied 
van gezondheid in het gezondheids-
centrum terecht kunnen. Wethou-
der Overbeek over gezondheidscen-
tra: “Drie jaar geleden hebben we 
ingezet op drie gezondheidscentra 
in Aalsmeer, één in Oost, één in het 
Centrum en één in Kudelstaart. De 
locatie in het Centrum (Praamplein) 
viel niet in goede aarde bij de ge-
meenteraad. In Kudelstaart hoopten 
we in of nabij de te bouwen Zorg-
woningen een gezondheidscentrum 
te realiseren. Hier lukte het niet om 
de verschillende partijen uit de eer-
ste lijn mee te krijgen. In Oostein-
de lukt het gelukkig wel. Misschien 
komt het wel omdat we daar vanuit 
een blanco situatie konden starten. 
In het Centrum/Stommeer blijven 
we samen met onze partners zoe-
ken naar mogelijke locaties en sa-
menwerkingsverbanden.

Realisatiedocument Spoorlaan
(Be)raad in vogelvlucht!
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad stond donderdag 25 februa-
ri onder leiding van voorzitter Joop 
van der Jagt (AB) en het voorstel 
betreffende het gedurende zes we-
ken voor inspraak vrijgeven van het 
concept Harmonisatie voorschoolse 
voorzieningen Aalsmeer 2010-2013 
kende geen enkele weerstand. Het 
voorstel betreffende het weigeren 
van een projectbesluit voor het bou-
wen van en woning op het perceel 
tegenover Herenweg 27/29 wegens 
strijdigheid met een goede ruimtelij-
ke ordening leverde evenmin weer-
stand op. Daar kon het inspreken 
van een afgevaardigde van een ad-
vocatenkantoor niets aan veran-
deren. Hij verwees naar circa tien 
gevallen waar wel vrijstelling werd 
verleend en ook in Plan Calslagen 
gold dit voor vijftien woningen en 
deed dan ook een beroep op het 
gelijkheidsbeginsel, maar dat mocht 
niet baten. Aanvrager kan bezwaar 
en beroep instellen tegen weige-
ring van het projectbesluit. De be-
handeling van het onderwerp ge-
richt op het vaststellen van de ka-
dernota Lokaal gezondheidsbeleid 
gemeente Aalmeer 2010-2024 “ge-
zondheid op peil”, evenals het ken-
nisnemen van de ingediende ziens-
wijzen, leverde nog wel een aantal 
opmerkingen op over eerstelijns-
zorg in het dorp, snoepaanbod op 
scholen, pesten, drugs, alcohol en 
verspreiding van AED’s. Later op de 
avond vond besluitvorming plaats. 
In de vergadering van de Raad werd 
de raadsleden de gelegenheid ge-
boden wensen en bedenkingen te 
uiten over het voorgenomen pres-
tatieconvenant tussen de gemeen-
te Aalsmeer en woningstichting Ei-
gen Haard. De fracties CDA, PACT 
en VVD konden zich hierin vinden, 
maar dat gold niet voor AB. De te-
rinzagelegging Harmonisatie voor-
schoolse voorzieningen 2010-2013 
kreeg alle steun. De behandeling 
van het voorstel kinderopvang ge-
richt op het instemmen met inhuur 
van en facilitator tot en met decem-
ber 2010 kreeg eveneens alle steun. 
De behandeling van de interpretatie 
en verwerking van het bij vaststel-

ling van de Gebiedsvisie Aalsmeer 
goedgekeurde amendement werd 
met algemene stemmen afgevoerd 
van de agenda. De behandeling 
van het kennisnemen van de noti-
tie Evaluatie Rekenkamer Aalsmeer 
en Evaluatie vergadermodel kregen 
eveneens alle steun. Tenslotte werd 
een motie met betrekking tot wij-
ziging van het Realisatiedocument 
Spoorlaan, ingediend door de frac-
ties van PACT Aalsmeer en AB, nog 
behandeld. Wethouder Berry Nij-
meijer wees er op dat nieuwe on-
derhandelingen met de ontwikke-
laar er toe zullen leiden dat er een 
ander grondaanbod zal komen en 
hij had geen behoefte aan de mo-
tie waarin het College wordt opge-
roepen het bouwplan voor het Ap-
partementengebouw De Leliehof 
en het Realisatiedocument Spoor-
laan zodanig aan te passen dat het 
recht doet aan de uitgangspun-
ten van de Gebiedsvisie, te weten 
maximaal vijf bovengrondse bouw-
lagen boven het huidige maaiveld. 
Ook zo dat het past binnen het in 
het Masterplan aangegeven bouw-
vlak (rechthoek) en het rekening 
houdt met de wensen uit het par-
ticipatietraject (aan de zijde van de 
Spoorlaan lagere bebouwing reali-
seren). Ook zo, dat het past binnen 
de in het oorspronkelijke Realisatie-
document gegeven financiële kader 
(grondbod) en gebouwd wordt voor 
doelgroepen waarbij zoveel moge-
lijk recht wordt gedaan aan de tege-
lijk met het Masterplan vastgestel-
de doelstelling van 30 procent soci-
aal. De motie kreeg de steun van de 
fracties van CDA en VVD en werd 
raadsbreed gedragen. 

Afscheid ‘oude’ raadsleden
De laatste bijeenkomst van het Be-
raad en de Raad in de ‘oude’ sa-
menstelling was rond de klok van 
22.10 uur ten einde. Op woensdag 
10 maart zal er in een extra verga-
dering vanaf 17.00 uur afscheid ge-
nomen worden van de negentien 
raadsleden. De nieuwe raad, be-
staande uit 21 raadsleden, komt op 
donderdag 18 maart vanaf 20.00 uur 
voor de eerste keer bijeen. 

Belastingservice 
voor senioren
Aalsmeer - Heeft u hulp nodig bij 
het invullen van uw belastingaan-
gifte of het aanvragen van huur- of 
zorgtoeslag? Bij Vita zijn twee vrijwil-
ligers die daarbij willen helpen. De-
ze twee vrijwilligers houden spreek-
uur in Wijksteunpunt Meander, elke 

eerste woensdag van de maand en 
in de maand maart vrijwel dagelijks. 
Wilt u van hun diensten gebruik ma-
ken? Neem dan contact op met Ri-
neke van Someren van Meander, zij 
regelt de afspraken. Adres is Cle-
matisstraat 20 en Meander is telefo-
nisch bereikbaar in de ochtenduren 
van maandag tot en met donderdag 
via 0297-323138. De kosten bedra-
gen 5 euro per bezoek.

Goed openingsweekend voor 
wielrenner Etienne Kooreman
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
het wielrenseizoen weer van start 
gegaan, zowel in Nederland als in 
België. De eerste koers werd verre-
den in Belgisch Rijkevorsel en aan 
de start onder andere de tweede-
jaars junior Etienne Kooreman uit 
Aalsmeer. Hij heeft er veel zin in, 
vooral omdat vorig jaar niet zo heel 
goed verlopen is vanwege een knie-
blessure. Samen met nog een ploeg-
makker en vijf andere rijders, waar-
onder nog twee Nederlanders, pak-
te Etienne al snel een voorsprong op 
een achtervolgend peloton van zo’n 
negentig rijders. Elke ronde werd de 
voorsprong groter en groter en door 
het goede samenwerken van alle rij-
ders liep de voorsprong uit tot meer 
dan drie minuten. Het werd voor de 
rest van de rijders in het peloton een 
hopeloze zaak om de groep terug te 
pakken. Met het ingaan van de laat-
ste ronde probeerde Etienne nog 
weg te rijden, maar dat lukte niet, er 
stond teveel wind. Het wachten was 
op de laatste kilometer. De hele kop-
groep kwam in hoge snelheid aan-
stormen op de finishlijn en Etienne 

behaalde een keurige zesde plaats. 
Zondag stond het kampioenschap 
van Uithoorn op het programma. 
Met erg slecht weer en veel regen 
toch nog zo’n vijftig rijders om aan 
het kampioenschap deel te nemen. 
De eerste rondes leek een ‘kijkron-
de’. Uiteindelijk reden er acht rijders 
weg, waaronder weer Etienne Koor-
eman, die toch wel zijn goede vorm 
van het moment liet zien. Ook nu 
werd al snel een grote voorsprong 
gemaakt en stelde de kopgroep 
de voorsprong weer veilig voor de 
rest van de wedstrijd. Ook al pro-
beerde het peloton nog terug te ko-
men, maar dat liep op niks uit. Met 
nog een paar ronden te gaan had 
de kopgroep zelfs een ronde voor-
sprong en was de koers gestreden. 
In de voorlaatste ronde sloeg voor 
de Aalsmeerse wielrenner het nood-
lot toe, een lekke voorband. Etienne 
kon toch weer aansluiten bij de kop-
groep en zich klaar maken voor de 
sprint om een podiumplek. Etienne 
werd uiteindelijk vierde. De volgen-
de wedstrijd is een klassieker in Tie-
nen in België.
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Schrijf je nu in! 
Beachvolleybal maandtoernooi 
zondag in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 7 maart 
wordt het beachvolleybal maand-
toernooi georganiseerd in The 
Beach. Met de zomer in het voor-
uitzicht zijn de maandtoernooien op 
het verwarmde zand in The Beach 
de ideale voorbereiding voor het zo-
merseizoen. Tijdens het maandtoer-
nooi wordt in drie categorieën ge-
streden voor mooie prijzen en na-
tuurlijk de eer. Vanaf 10.00 uur zal 
het eerste toernooi van start gaan 
en dat is de categorie 2x2 hoog. 
Naast de toernooiprijzen wordt er 
ook nog gestreden om de eerste 
plek in de Club Kastalia ranking. De 
winnaar van deze ranking, die nog 
tot april loopt, verdient een gratis 
verblijf van een week in Turkije tij-
dens de beachvolleybalreis die The 

Beach van 24 maart tot en met 1 mei 
organiseert. In de middag, rond de 
klok van 12.00 uur, start het 4x4 all-
round toernooi. Ook in deze catego-
rie gaat het fanatisme omhoog, om-
dat er telkens voor mooie toernooi-
prijzen gestreden wordt. Toch gaat 
het bij deze categorie buiten het 
toernooi om vooral om de gezellig-
heid en een lekker hapje en drank-
je na afloop. Vanaf 14.00 uur start de 
laatste categorie, het 2x2 laag toer-
nooi. Deze categorie is zeer populair 
onder de spelers en zit altijd erg snel 
vol. Wil je nog een plekje bemach-
tigen voor één van de toernooien? 
Wees er dan snel bij en schrijf je 
in door een mailtje te sturen naar 
sportief@beach.nl of surf voor meer 
informatie naar www.beach.nl.

Basketball Aalsmeer
Meiden U18 zorgen voor 
een daverende verrassing
Aalsmeer - Door in de eigen 
Proosdijhal de koploper in de pou-
le  BV Lisse met overduidelijke cij-
fers te verslaan. Aan het eind van 
vier spannende periodes stond het 
52-44 voor de Aalsmeerse dames. 
En dat was een meer dan knap-
pe prestatie. Op voorhand leek het 
een erg lastig verhaal te worden te-
gen een tegenstander die bovenaan 
stond. Als je de cijfers echter wat 
beter analyseerde, dan zag je dat ze 
ook wel veel punten tegen kregen. 
Misschien waren er dan toch mo-
gelijkheden om het team stevig aan 
te pakken. En aanpakken deden de 
Aalsmeerse dames. Er werd kei- en 
keihard gewerkt in de verdediging. 
Aanvallend werden de gaatjes die 
er waren goed uitgespeeld. In de 
eerste periode werd het al meteen 
spannend. De scores vielen om de 
beurt aan beide kanten en er werd 
afgesloten met een 14-12 stand na 
de eerste periode. Lotte en Lisanne 
zorgden zowel van afstand als met 
lay up-jes voor scores en ook Pat-
ty was succesvol van afstand. De-
ze meiden scoorden ook in de twee-
de periode een aantal keer en ook 
Roosmarijn en Andrea gooiden er 
een balletje in. Ondertussen zat het 
verdedigend redelijk dicht, werk-
ten Denise, Wendy en Louelle hard 
om de tegenstander van scoren af 
te houden. 
Ruststand 30-24 voor Aalsmeer en 
verbazing op de bank en op de tri-
bune bij het aanwezige publiek. In 

de rust werd afgesproken keihard te 
blijven verdedigen en dat lukte pri-
ma. Ondertussen was er een prima 
passje van Louelle waaruit gescoord 
werd. Roosmarijn ging onder de vij-
andelijke basket de reboundslag 
nog eens aan en met succes. Toch 
wist de tegenstander ietsje dichter-
bij te komen, periodestand 12-14 
en totaalstand nu 42 – 38. Het bleef 
spannend, zo spannend dat ook de 
coach van de tegenstander het niet 
langer droog hield en tegen een 
technische fout aanliep na een op-
merking tegen de scheidsrechter. 

De laatste periode was een nagel-
bijter omdat er nogal wat ballen 
weggegooid werden in de aanval. 
Verdedigend ontfermde Andrea zich 
over de langste van de tegenstan-
ders. Deze dame kon aardig ballen, 
scoorde 32 punten in de wedstrijd 
maar tegelijkertijd ligt daar de zwak-
te van de tegenstander. In de vierde 
periode was haar kruit ook verscho-
ten.  Ondertussen scoorden Lisan-
ne, Patty en Roosmarijn nog samen 
10 punten voor Aalsmeer waar-
door de eindstand op 52-44 kwam. 
En zo staat Aalsmeer na 6 wedstrij-
den keurig in de middenmoot van 
de poule met drie gewonnen en drie 
verloren. De blik kan nog altijd naar 
boven worden gericht in de stand 
en een plaats bij de eerste drie be-
hoort zeker tot de mogelijkheden. 
Scores Lisanne 15, Roosmarijn 13, 
Lotte en Patty 10, Andrea 4.

Schaken eerste klasse B
SCA 1 gaat voor kampioenschap 
Aalsmeer - SCA 1 moest afgelo-
pen week in Purmerend de koppo-
sitie in de eerste klasse B van de 
Noord-Hollandse schaakbond ver-
dedigen. Geen gemakkelijke opga-
ve, want Purmerend 2 is een waar 
topteam, dat op papier sterker is 
dan de Aalsmeerders. Daar was 
aanvankelijk echter weinig van te 
merken. Op de meeste borden wa-
ren de Aalsmeerders uit de start-
blokken geschoten. Even later bleek 
toch de kwaliteit van de West-Frie-
zen: Jan Bosman moest het hoofd 
buigen, terwijl Dirk Goes en Joran 
Donkers in goede stellingen niet 
verder kwamen dan een puntende-
ling. Ook teamcaptain Vincent Jong-
kind moest berusten in remise. Gro-
te lichtpunten waren Willem Hens-
bergen en Rik Könst die beiden 
sterk speelden en wisten te win-
nen. Met name de manier waarop 
Rik het afmaakte was indrukwek-
kend. In plaats van veilig op mate-
riaalwinst te spelen, investeerde Rik 
zijn voorsprong voor een allesver-
nietigende koningsaanval. Alle druk 
kwam daarmee bij Piet Geertsema 
en Jeroen van Kuijk. Jeroen speel-
de een sterk debuut voor het eer-
ste team. In een partij die alle kan-
ten op kon, hield hij het hoofd koel 
en stelde de vier punten veilig. Piet 
kwam ondertussen onder immen-
se druk te staan en verdedigde zich 
uit alle macht. Dit mocht echter niet 
baten, waardoor de Purmerenders 
net langszij konden komen. Hier-

door blijft Aalsmeer 1 wel koploper 
en heeft het kampioenschap volle-
dig in eigen hand. 
Stunt SCA 2
De wedstrijd van SCA tegen koplo-
per Hoofddorp was nog maar koud 
begonnen of de tegenstander van 
Martin Steinhart gaf na zeventien 
zetten al op. Martin had een prach-
tige stelling opgebouwd en verder 
spelen zou volgens hem een ‘mar-
teling’ betekenen. Jan van Willigen 
won een pion op f2 en daarna was 
het snel bekeken. Intussen maakte 
Huup Joosten een openingsfout en 
dit werd bekwaam afgestraft. De te-
genstander van Peter Verschueren 
offerde een stuk voor vier pionnen. 
Peter kreeg daardoor wel open lij-
nen, won nog enkele pionnetjes en 
het punt was binnen. Gerrit Harting 
verloor een pion en kwam dit niet 
meer te boven. Koen Beentjes stond 
glad verloren, maar won toch. ”Ik 
had mazzel,” zei de topscorer een-
voudig. Hans Pot bood in iets betere 
stelling remise aan en de 4,5 punten 
(en dus de overwinning) waren bin-
nen. Niet wetende dat Elham Wasei 
met 20 seconden op de klok tegen 7 
minuten voor zijn tegenstander het 
toch nog zou bolwerken. Zijn oppo-
nent zat uitgebreid na te denken en 
te noteren en zijn vlag viel. Hij dacht 
dat er nog een kwartier bedenktijd 
bij kwam. Hiermee kwam Elham met 
5 uit 5 naast Koen (4 uit 4) op de 
topscorerslijst! Einduitslag: Hoofd-
dorp 1 - SCA 2 : 2,5 - 5,5.

Gratis Zumba les bij SV Omnia 
Aalsmeer - SV Omnia 2000 nodigt 
iedereen uit om op vrijdag 5 maart 
het Zumba avontuur te komen be-
leven. De les is gratis en iedereen 
is welkom! Heb je je altijd al eens 
afgevraagd wat er nu zoal gedaan 
wordt tijdens zo’n Zumba les of ben 
je gewoon nieuwsgierig hoe de les-
sen zijn? Dan is dit de unieke kans 
om mee te doen. De gratis les is in 
de grote zaal van de Proosdijhal, be-

gint om 20.00 uur en staat onder lei-
ding van Mariëlle, Melanie en Vé-
ronique. Zumba is een workout op 
swingende Latijns-Amerikaanse 
muziek.
De verschillende Latijns-Ameri-
kaanse stijlen als salsa, samba, me-
rengue, cumbia, belly dance, calyp-
so, reggae en hiphop komen aan 
bod en doen de heupen swingen.
Voor meer info: www.svomnia.nl.

Volleybalpartners gezocht!

Beach-broers kijken uit 
naar de zomer
Aalsmeer - Sven en Jeroen Vis-
mans maken dagelijks hun trainin-
suren in hun thuisbasis The Beach. 
Beide beachvolleyballers zijn al 
maanden bezig met hun voorberei-
dingen voor het beachvolleybalsei-
zoen, dat zal starten in mei. Het da-
gelijkse leven van de mannen be-
staat uit krachttraining, transfertrai-
ning en baltraining met de andere 
spelers van Beach Team Aalsmeer. 
Daarnaast verzorgen zij beachvol-
leybaltrainingen en begeleiden zij 
groepen in The Beach. De voorbe-
reiding van Sven (22) liep niet hele-
maal zoals gepland was. In novem-
ber kreeg hij een ernstige pols bles-
sure, die hem drie maanden aan de 
kant hield. Gelukkig ziet het er nu 
beter uit voor Sven. Begin februa-
ri is hij geopereerd. De operatie is 
erg goed verlopen en Sven zal zich 
snel weer aan kunnen sluiten bij zijn 
broer en de rest van de groep. “Op 
een bepaald moment heb ik mijn 
twijfels gehad over mijn deelname 
aan het beachvolleybal circuit ko-
mend seizoen. Maar nu ik weer fit 
aan het worden ben en goede voor-
uitzichten heb, ben ik alleen maar 
extra gemotiveerd!”, zegt Sven. De 
voorbereiding van Jeroen gaat wel 

helemaal volgens plan. Naast zijn 
trainingsarbeid bij BTA heeft hij ook 
een plek veroverd in de nationa-
le jeugdselectie voor spelers tot en 
met 18 jaar. Hier zal hij extra trai-
ningsuren gaan maken en op zoek 
gaan naar een partner voor deze zo-
mer. Door zijn selectie komt het spe-
len van het jeugd EK en WK steeds 
dichterbij. Hij zal dan in de voetspo-
ren treden van zijn broer die al deze 
toernooien al een keer wist te spe-
len. Met als grootste succes de ne-
gende plaats op het WK onder 21 
jaar in Brighton. 
Komende zomer zal blijken of Je-
roen tijdens het junioren WK in 
Alanya het resultaat van zijn broer 
kan verbeteren. Ook Sven is nog op 
zoek naar een partner. Vooral door 
zijn blessure kwam dit even in ge-
vaar. Waarom spelen de broers ei-
genlijk niet samen? Jeroen: “Die 
vraag wordt ons regelmatig gesteld. 
We kunnen erg goed samen spe-
len, maar om echt de top te berei-
ken heb je een partner nodig met 
iets meer lengte. Maar ik sluit ab-
soluut niet uit dat we later nog eens 
samen spelen.” De voorbereiding 
van Sven en Jeroen zijn te volgen op 
www.beachteamaalsmeer.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 6 maart

AALSMEER
AFC 1 - Aalsmeer 1 14.45 u
DVVA 3 - Aalsmeer 2 10.30 u
CSW 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
AMVJ 6 - Aalsmeer 4 12.00 u
Hoofddorp 2 - Aalsmeer 5 14.30 u
Diemen 2 - Aalsmeer 6 14.30 u
Badh’dorp Vet.2 -Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – ZOB A1 12.00 u

Dames
HMS DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
RAP 5 - RKAV 2 14.30 u
Badh’dorp Vet.2 -Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u
RCH Vet.3 - RKAV Vet.2 14.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Onze Gazellen B2 - J.A.United.B1 13.00 u
UO B1 - J.A.United.B2 12.45 u
Concordia C1 - J.A.United.C1 13.00 u
DSS C2 - J.A.United.C2 16.30 u

Pupillen
Legm.vogels D2 - J.A.United.D1 11.30 u
Buitenboys D3 - J.A.United.D2 10.30 u
J.A.United.D3 – Roda’23 D6 13.00 u
J.A.United.D4 – Legm.vogels D5 11.15 u
J.A.United.D5 – Buitenveldert D5 11.15 u
J.A.United.D6 – SCW MD.1 10.00 u
VVC E1 - J.A.United.E1 10.00 u
J.A.United.E2 – Zwanenburg E2   9.00 u
Kon.HFC E7 - J.A.United.E3 10.00 u
DSOV E2 - J.A.United.E4 10.30 u
J.A.United.E5 – Kon.HFC E9   9.00 u
SIZO E1 - J.A.United.E6 10.30 u
HBC E4 - J.A.United.E7   9.00 u
J.A.United.E8 – VEW E2   9.00 u
UNO E6 - J.A.United.E9 10.30 u
Hoofddorp F1 - J.A.United.F1   9.00 u
J.A.United.F2 – Spaarnwoude F1 10.15 u
J.A.United.F3 – Hoofddorp F6   9.00 u
J.A.United.F4 – Kon.HFC F 12   9.00 u
VVC F4 - J.A.United.F5   9.00 u
J.A.United.F6 – BSM F2 10.15 u
Overbos F11 - J.A.United.F7 11.45 u
HBC F9 - J.A.United.F8   9.00 u
J.A.United F9 – DSS F 14   9.00 u
J.A.United F 10 – SVIJ F4   9.00 u

Meisjes
J.A.United.MC.1 – Buitenboys MC.1 11.30 u
J.A.United.ME.1 – Ankaraspor ME.1   9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Waterwijk D2 - RKDES D1 10.30 u
KDO D1 - RKDES D2   9.30 u
RKDES D3 – DSOV D4   9.30 u
RKDES E1 – RAP E3   9.30 u
KDO E1 - RKDES E2   9.00 u
Legm.vogels E9 - RKDES E3   9.00 u
DWV E8 - RKDES E4 10.00 u
RKDES F1 – DWS F2   9.30 u
RKDES F2 – DCG F4 11.00 u
RKDES F3 – NFC/Brommer F1   9.30 u
RKAVIC F3 - RKDES F6   9.00 u

RKDES F7 – SDZ F12   9.30 u
RKDES F8 – Ouderkerk F 9 11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Zuidvogels DA.1 13.00 u
Victoria MA.1 - RKDES MA.1 15.00 u
RKDES MB.1 – Concordia MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Roda’23 MC.2   9.30 u
RKDES MD.1 – DSS MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – Abcoude ME.2   9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – TOB 1 14.30 u
SCW 2 – Hillegom 2 12.00 u
SCW 3 – AFC 10 11.30 u
SCW Vet.1 – HBC Vet.1 14.30 u
VEW Vet .1- SCW Vet.2 14.30 u
SIZO Vet.3 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
SCW B2 – AMVJ B1 10.45 u
Hoofddorp C9 - SCW C1 11.30 u

Pupillen
De Germaan D1 - SCW D1   9.30 u
SCW D2 – AMVJ D1   9.00 u
SCW D3 – Buitenveldert MD.2  9.00 u
SCW E1 – DSOV E3   9.00 u
SCW E2 – VVC E 10 10.00 u
THB E3 - SCW E3 11.15 u
SCW F1 – Overbos F4 10.00 u
UNO F3 - SCW F2   8.30 u
Alliance’22 - SCW F3   8.30 u
SCW F4 – DSS F13   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Spaarnwoude DA.1 15.00 u
SCW MB.1 – Nw.Sloten MB.1 12.30 u
SCW MC.1 – Tos Actief MC.1 10.15 u
J.A.United D6 - SCW MD.1 10.00 u
Ouderkerk ME.2 - SCW ME.1 10.00 u

Zondag 7 maart

R.K.A.V.
RKAV 1 – BSM 1 14.00 u
RKAV 2 – RKDES 3 11.30 u
Buitenveldert 2 - RKAV 3 13.00 u
RKAV 4 – RKDES 5 14.00 u
Vogelenzang 5 - RKAV 5 11.30 u
Sp.Martinus 6 - RKAV 6 14.30 u

Dames
RKAV DA.1 – DSS DA 1 14.00 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 – Hoofddorp B2 11.30 u

R.K.D.E.S.
Hillegom 1 - RKDES 1 14.00 u
RKAVIC 2 - RKDES 2 12.30 u
RKAV 2 - RKDES 3 11.30 u
ZTS 2 - RKDES 4 11.30 u
RKAV 4 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – KLM 2 14.00 u
RKDES 7 – DIOS 7 14.00 u

Junioren
Buitenboys A3 - RKDES A2 12.30 u
RKDES B1 – Abcoude B1 12.00 u
Zwanenburg B2 - RKDES B2 11.00 u
Waterwijk C1 - RKDES C1 11.00 u
RKDES C2 – Haarlem C4 12.00 u

Sjoelavond in het Dorpshuis
Kudelstaart - Vanavond, don-
derdag 4 maart, houdt Sjoelclub 
Aalsmeer de volgende speelavond 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
De aanvang is 20.00 uur en nieu-
we leden zijn van harte welkom. Er 
wordt in verschillende categorieën 
gespeeld. Zowel professionele sjoe-
lers als liefhebbers kunnen aan de 
slag met de stenen. In de hoofdklas-
se is het sjoelen op 18 februari ge-
wonnen door Cock Tukker met 2896 
punten, gevolgd door Patrick Ha-
ring met 2881 punten. In de A-klas-
se ging de winst naar Sjaak Siebe-
ling met 2692 punten, gevolgd door 
Marja Spring in ‘t Veld met 2655 pun-

ten. In de B-klasse bleek Wim van 
Leeuwen onverslaanbaar met 2679 
punten, gevolgd door Henk Brozi-
us met 2614 punten. In de C-klas-
se streek Hans Buijs de hoogste eer 
op met 2583 punten, gevolgd door 
Klaas de Vries met 2483 punten. In 
de D-klasse eindigde Wob Vos op 
een met 2423 punten, gevolgd door 
Jan Alderden met 2365 punten. In 
de E-klasse was Nico Verhaar met 
2347 punten de beste, gevolgd door 
Dirk Mol met 2280 punten en in de 
F-klasse was het ‘goud’ voor Her-
man Berkhout met 2134 punten, ge-
volgd door Miriam van de Berg met 
2112 punten.

Voetbal
Aalsmeer onderuit bij VEW
Aalsmeer - Er zijn wel eens van die 
wedstrijden in de voetbal dat je een 
vroeg opgelopen tegengoal door 
een surplus aan overmacht en sco-
ringskansen aan het einde in het 
voordeel kunt beslissen. Dit gevoel 
overheerste ook de gehele wedstrijd 
tegen VEW bij de technische staf en 
het meegekomen Aalsmeerse pu-
bliek. Helaas liep het op een zeperd 
uit. Zekere doelpunten onderkant 
lat, op de paal en een paar maal van 
de lijn gehaald en op cruciale mo-
menten dom verdedigen bepaalden 
de eindstand op 3–1 tegen het zeer 
laag geklasseerde VEW. Voor VEW 
dat met 110 procent passie en in-
zet speelde niet onverdiend. In de 
4e minuut werd een te trage bal 
voorlangs het doel van Burak Si-
til onderschept door Niels Nieuws-
dekker. Vrij voor doelman Sander 
Bakker kon hij simpel scoren, 1–0. 
Met twee corners op rij probeerde 
Aalsmeer de wedstrijd naar zich toe 
te trekken, maar de ballen gingen of 
net voorlangs of de goed keepen-
de Michael van Gennep hield het 
hoofd koel. De thuisclub vocht voor 
wat het waard was, maar de kansen 
kwamen legio. Uit een vrije trap van 
Milton Cooman kopte Lionel Groot-
faam rakelings over. Ook was Mil-
ton Cooman in dezelfde minuut niet 
gelukkig met een schot net naast. 
Aalsmeer begon te drukken en het 
wachten was op een doelpunt . 
Een voorzet van Lionel Grootfaam 
in de 20e minuut werd geheel vrij-
staand door Stefan v.d. Dussen te-
gen doelman Van Gennep aange-
schoten. Een vrije trap in de 30e mi-
nuut van Ruud den Hooglander van-
af 30 meter knalde via onderkant lat 
weer het veld in. In de volgende 10 

minuten waren de scoringskansen 
niet meer op twee handen te tellen. 
Of de bal werd van de lijn gehaald 
of de keeper zat ertussen, maar 
het bleef 1-0. De wedstrijd werd er 
niet vriendelijker op. De gele kaar-
ten vielen aan beide kanten meestal 
door correcties na eigen fouten. De 
goed leidende scheidsrechter Blom 
bleef de situatie meester. Tot aan de 
rust bleef het 1–0 voor VEW. Al in 
de allereerste minuut van de tweede 
helft leek Aalsmeer te scoren. Het 
schot van Milton Cooman ging net 
voorlangs. Na 55 minuten kon Mil-
ton Coomen na twee keer geel gaan 
douchen en moest Aalsmeer met 
tien man verder. Voor de wedstrijd 
maakte het niet uit. Aalsmeer bleef 
op de helft van VEW voetballen en 
de kansen regen zich weer aaneen. 
In de 68e minuut brak Thomas Har-
te de ban door de bal uit een draai 
in de bovenste hoek te knallen, 1–1. 
Aalsmeer deed er alles aan om het 
winnende doelpunt te scoren, maar 
VEW verdedigde met harde schoten 
naar voren om weer even lucht te 
krijgen. Ook VEW moest in de 80e 
minuut met tien man verder na twee 
keer geel. Aalsmeer trok met alles 
naar voren en bleef achter één op 
één spelen. Dat werd noodlottig. 
Tweemaal, in de 87e en in de 88e 
minuut, gaf Michiel Nieuwsdekker 
Aalsmeer het nakijken en passeer-
de doelman Sander Bakker, 2-1 en 
3–1. Toen scheidsrechter Blom voor 
het einde floot had hij negen keer 
geel getoond en toch goed geflo-
ten. Aalsmeer speelt komende za-
terdag 6 maart uit tegen koploper 
AFC. Aanvang wedstrijd 14.45 uur.  

Jack van Muijden

Schakers AAS 1 in KNSB 
beker uitgeschakeld 
Aalsmeer - Het KNSB beker team 
van schaakclub AAS heeft de vierde 
ronde van de landelijke bekercom-
petitie niet overleefd. Dat is geen 
schande, het team van LSG speelt 
al jaren in de meesterklasse en kon 
met 3 Internationaal Meesters en 1 
FIDE meester een aanzienlijk ster-
ker team op de been brengen. De 
wedstrijd begon oké voor AAS. AJ 
Keessen had een goede stelling uit 
de opening opgebouwd, die voor AJ 
iets makkelijker speelde dan voor 
IM Edwin van Haastert. Van Haas-
tert bood derhalve vrij vlot remise 
aan en aangezien in de stelling het 
evenwicht niet verbroken was, werd 
dit geaccepteerd. Daarna pakten de 
donkere wolken zich snel samen 
boven de Azen. Marco de Groot zat 
in de problemen in de opening te-
gen FM Raoul van Ketel. 
Marco kon zijn koningsvleugel niet 
ontwikkelen, hetgeen wit een ster-
ke aanval gaf. Een torenoffer was 
voldoende om de zwarte koning de 
laatste hoop te ontnemen. Jasper 
van Eijk kwam er tegen IM Jan-Wil-
lem de Jong niet echt aan te pas. 
Jasper kwam in een wat gedrongen 
stelling terecht, die hij met wat fer-
me zetten probeerde om te draai-
en. Dit werd goed opgevangen door 
De Jong die een pion veroverde en 
met het loperpaar ook de compen-

satie had. Jasper sputterde nog wel 
tegen, maar na een tweede pion-
verlies (niet te vergeten het sper-
vuur van het ontketende loperpaar) 
maakte een einde aan de spanning 
in de wedstrijd. Jeffrey van Vliet 
zorgde voor de tweede remise voor 
AAS, door tegen IM Chiel van Oos-
terom een partij te spelen waar-
in het evenwicht nooit echt verbro-
ken was. Van Oosterom stond mis-
schien de hele tijd een tandje be-
ter omdat het zwarte paard net iets 
beter was dan de witte loper maar 
Jeffrey wikkelde door een handig-
heidje af naar een eindspel waar-
in beide spelers niet meer op winst 
konden spelen. Daarmee werd de 
eindstand 3-1 voor LSG, die zich nu 
in de laatste poule-voorronde kun-
nen plaatsen voor de landelijke be-
kerfinale. Voor AAS zit het bekersei-
zoen er op, de overwinning op Al-
mere was moeizaam (snelschaken), 
tegen Oegstgeest (met twee IM’s) 
was de 3-1 overwinning het hoogte-
punt van het bekerseizoen. Schaak-
club AAS komt iedere vrijdag bijeen 
in de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Training en les wordt gege-
ven van 19.00 tot 20.00 uur, daar-
na volgt de competitie tot 01.00 
uur. Voor meer informatie: tel. 0297-
324459 of 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.
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Vrijdag bekendmaking
Feestavond SPIE met thema 
pramenrace in The Beach
Aalsmeer - Aankomende vrijdag 5 
maart om 20.00 uur wordt het the-
ma van de Aalsmeerse pramenrace 
bekend gemaakt in The Beach. Het 
bestuur van SPIE, Stichting Pramen-
race in Ere, is al bijna klaar met het 
organiseren van de tocht der toch-
ten. Immers met zoveel ijs en ander 
winterse kost kon het bestuur uiter-
mate rustig overleggen, een proef-
vaart zat er deze winter niet in. Vrij-
dag aanstaande wordt dus het the-
ma van de pramenrace 2010 open-
baar gemaakt. Velen denken het te 
weten, velen weten het ook, helaas 
is er gelekt. Dit mag de pret niet 
drukken, de meeste pramen zijn ook 
lek. Het wordt wederom een spek-
takel. SPIE heeft alle opties open 
staan: Wel of niet de start op de 
Pontweg, finishen aan het Praam-
plein, een binnen- of buitenbocht 
en wel of niet met een stuurman. 
Nu Erica Terpstra tijd over heeft om 
SPIE te ondersteunen heeft het be-
stuur haar gevraagd om als ex-IOC 
in SPIE te komen zitten, altijd han-
dig als de heren en dame zelf eens 
een keer niet naar Radio Aalsmeer 
kunnen.
Niet alleen het thema voor de pra-
menrace in september wordt be-
kend gemaakt, maar ook het the-
ma van het junioren spektakel. Dit 
jeugdige evenement vindt plaats op 
zaterdag 12 juni. Opnieuw worden 
scholen, sportclubs, verenigingen 

en scouting uitgenodigd om zich 
aan te melden voor deze sportieve 
happening. 
Wat SPIE ook natuurlijk reeds ja-
ren uitvoert, is de jaarlijkse schoon-
maakactie op de Westeinder. Op za-
terdagmorgen 20 maart verzamelen 
bij de WVA aan de Uiterweg num-
mer 155. Je kan per boot, praam, bok 
of vlet komen om achtergelaten af-
val op te halen of per fiets of benen-
wagen om aan te monsteren op een 
genoemd vaartuig waarna je rond 
11.30 uur weer met zeebenen van-
af kan stappen. En ja, een voldaan 
gevoel maakt van je meester. Dat de 
Westeinder niet vaak wordt schoon-
gemaakt is op een dag als deze echt 
goed te zien! De Stichting Pramen-
race In Ere is weer druk in de weer 
om er opnieuw een mooi pramen-
jaar van te maken. Nu het ijs einde-
lijk weg is, kunnen de vele plannen 
die het bestuur nog voor ogen heeft, 
aangepakt worden. (Nee, geen cor-
so! hoewel…) 
Resumé: Zaterdag 20 maart schoon-
maakactie Westeinder, zaterdag 12 
juni junior pramenrace, zaterdag 
11 september de 25ste Aalsmeer-
se pramenrace. Maar eerst aanko-
mende vrijdag 5 maart vanaf 20.00 
uur feestavond in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a met bekend-
making van de thema’s van de pra-
menrace en van de junior pramen-
race.

Gratis informatieavond
‘Leren samenwerken met je 
hond, van pup tot senior’
Aalsmeer - Op maandagavond 8 
maart aanstaande verzorgt Dogs-
Tale een informatieavond voor (toe-
komstige) hondeneigenaren. De 
avond zit boordevol praktische tips 
over het (her)opvoeden honden. 
De informatieavond wordt gehou-
den in het Dorpshuis te Kudelstaart, 
van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname 
is gratis en vrijblijvend. Vooraf aan-
melden is wel verplicht.
De honden mogen thuisblijven op 
deze avond. “Jong geleerd is oud 
gedaan, dat is zeker bij honden van 
toepassing,” aldus Brenda van der 
Zwet. “In onze puppyklasjes is het 
mogelijk om elke week in te stromen 
met een pup vanaf 8 weken oud. Als 
hondeneigenaar kun je dan ook di-
rect terecht met al je vragen over 
bijvoorbeeld opvoeding en zindelijk-

heid.” In de puppyklasjes gaat het 
vooral om het socialiseren, het aan-
moedigen van gewenst gedrag en 
voorkomen van gedrag wat we lie-
ver niet zien. Er wordt gewerkt met  
de nieuwste, positieve trainingsme-
thoden en praktijkgerichte onder-
steuning van de trainers. Een ont-
spannen leerklimaat staat voorop. 
De informatie avond ‘Leren samen-
werken met je hond, van pup tot se-
nior!’ kan een goede eerste stap vor-
men bij de (her)opvoeding van een 
pup, puber of volwassen hond. Ver-
plichte kost voor iedereen die een 
hond heeft of binnenkort krijgt!  Be-
langstelling? 
Neem contact op met Brenda van 
der Zwet.brenda@dogstale.nl  tel. 
06-13570810 of via de website  
www.dogstale.nl. 

Dames-, kinder- en baby-
kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 13 maart 
is er weer een kinder- én dameskle-
dingbeurs in het  Dorpshuis in Ku-
delstaart. Het betreft kinderkleding 
vanaf maat 140 en speelgoed als-
mede dameskleding vanaf maat 36 
tot en met extra large. Op zaterdag 
20 maart wordt vervolgens de ba-
by- en kleuterkledingbeurs gehou-
den, uiteraard ook in het Dorpshuis. 
Hier betreft het baby- en kleuterkle-
ding vanaf maat 56 tot en met 134, 
speelgoed en baby gebruiksartike-
len, alsmede positiekleding. Voor al-
le beurzen moet de kleding schoon, 
héél en niet ouderwets zijn. De in-
breng is maximaal 20 stuks kleding; 
voor de dameskledingbeurs maxi-
maal 15 stuks. Voor speelgoed geldt 

ook een maximum van 15 stuks. Om 
teleurstelling te voorkomen is het 
noodzakelijk, dat de inbrengers een 
nummer aanvragen bij één van de 
dames van de organisatie. Voor de 
in- en verkoop geldt een 10% re-
geling. Voor beide beurzen kunnen 
spullen ingebracht worden van 8.30 
tot 9.00 uur, de verkoop is tussen 
12.00 en 14.30 uur en het uitbetalen 
is gepland tussen 17.00 en 17.30 uur. 
Voor informatie en het opvragen van 
een nummer: Truus de Geus-Gei-
tenbeek, tel. 0297-323072 (niet op 
maandag en woensdag), Leni Buis-
ma-Tas, tel. 0297-360942 tussen 
15.00 en 18.00 uur of Inge Jongkind-
van Dam, tel. 0297-329337 (niet op 
dinsdag en donderdag).

Daan wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaver-
jassen, jokeren en ook biljarten 
staan op het programma. Op  don-
derdag 25 februari is het klaverjas-
sen gewonnen door Daan Sandee 
met 5498 punten, gevolgd door Han 
Raadschelders met 5469 punten en 
Wim Pet met 5200 punten. Bij het 
jokeren behaalde Gre Bon met 68 
punten de hoogste eer en op twee 
eindigde Janny Lubbert met 167 
punten.

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 11 maart 
organiseert buurtvereniging De Ou-
de Spoorbaan de volgende klaver-
jasavond in gebouw ‘t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a. De aanvang 
is 19.30 uur en liefhebbers zijn wel-
kom. 
Wie lukt het om Vera Konst te ver-
slaan die op 25 februari liefst 6884 
punten bij elkaar wist te klaver-
jassen of Lenie Hofmeester die op 
twee eindigde met 6617 punten? 
Gre van Heteren veroverde de der-
de plek met 6584 punten.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 9 maart 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen voor liefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. De 
kaarten worden gedeeld in het ge-

Snuffelen aan Amsterdam!
Aalsmeer - Op 25 februari is door 
de OVAK een bijeenkomst georga-
niseerd in buurthuis Hornmeer. De 
middag ging over Amsterdam en 
wat daar allemaal te zien en te be-
leven is. 
Vooral over het ontstaan van de Jor-
daan en alle grappige zaken die 
daar aan de orde zijn geweest en 
vaak nog zijn. De heren Voortallen 

en Weijsman hebben dit samen op 
een humoristische wijze verteld en 
de aanwezigen hebben er van ge-
noten. Er is veel gelachen. 
Voor herhaling vatbaar, want er zijn 
nog veel meer verhalen over deze 
mooie stad met een groot verleden. 
Als dank kregen beide heren een 
bos bloemen en een welgemeend 
applaus.

IJsmeesters: Bedankt!
Aalsmeer - Nu de meteorologische 
lente weer een feit is, kan er van 
uit gegaan worden dat koning win-
ter definitief afscheid heeft geno-
men. Koude uitschieters zijn natuur-
lijk altijd mogelijk, maar met name 
het natuurijs op sloten en plassen 
is weer verdwenen en daarmee de 
edele sport van het buiten schaat-
sen. Een sport, waarbij je met je 
handjes op je rug tot grootse pres-
taties kunt komen. Jammergenoeg 
was er niet, zoals verleden jaar, een 
harde zwarte ijsvloer om bijna over-
al te kunnen rijden en mooie toch-
ten te maken. De sneeuw had roet 
in het eten (en op het ijs) gegooid 
en ondanks de aanhoudende vorst 
waren de schaatsmogelijkheden 
beperkt. En daar komen de ijsmees-
ters van Aalsmeer op het toneel. Op 
de verschillende bekende plekken, 
onder andere Topsvoort en Het Oos-
ten, werden met veel enthousiasme 

de ijsbanen weer uit het ijs geto-
verd. Er werd geschaafd, geveegd, 
geschoven, gespoten, verlicht, 
koek en zopies werden opgetuigd,   
hardrij-, prikbur- en ringsteekwed-
strijden georganiseerd. Zelfs op de 
poeltjes rondom werd een baan ge-
schoven voor degenen die  toch 
wat meer ruimte wilden. Om toch 
maar ergens goed, gezellig en vei-
lig te kunnen rijden. En allemaal be-
langeloos georganiseerd en uitge-
voerd door vrijwillig(st)ers van de 
diverse ijsclubs. Dag en nacht wa-
ren ze in touw, vrije (verlof) dagen 
werden gespendeerd om iedere dag 
de baan weer veilig in orde te krij-
gen en zo lang mogelijk te houden. 
Voor inside-schaatsliefhebbers lijkt 
het zo vanzelfsprekend, maar dat is 
het natuurlijk niet. Namens een gro-
te groep Aalsmeerders: IJsmeesters 
van Aalsmeer, bedankt! En hopelijk 
tot volgend jaar maar weer.

Bussen gooien, botsen en 
gokken op de kermis!
Aalsmeer - Onder een stralend 
zonnetje konden afgelopen dins-
dag de eerste stappen gezet wor-
den op de kermis op het parkeerter-
rein langs de Dreef in de Hornmeer 
en ondanks dat het voorjaarsvakan-
tie is, mochten gelijk een groot aan-
tal nieuwsgierige bezoekers verwel-
komt worden. 

Gisteren, woensdag, was het euro-
dag en kwam de jeugd en de kleine 
kinderen met ouders met velen op 
bezoek. De kleine bezoekers kun-
nen bussen gooien, eendjes vissen, 
slaan op de kinderkop van jut, touw-
tje trekken, een gokje wagen bij het 
vuilnisbakkenspel en onder ande-
re een ritje maken in de draaimo-
len. De groteren kunnen in de bots-

auto’s, break dancen, in de cra-
zy wipp, knuffels en andere snuis-
terijen winnen bij de grijpertjes, in 
de booster of de twister en onder-
meer prijzen winnen bij de schiet-
tent. Voor de bezoekers met trek zijn 
kramen met suikerspinnen, snoep, 
oliebollen, churros en snacks. Fami-
lieattracties zijn het glazen doolhof, 
het fun house en het loopspookhuis. 
Aanstaande vrijdag 5 maart komen 
vanaf 19.00 uur Bert en Ernie een 
bezoek brengen aan de kermis, za-
terdag om 22.00 uur wordt de dag 
besloten met een groots vuurwerk 
en de laatste dag, zondag 7 maart, 
is het nogmaals eurodag. In diverse 
winkels zijn boekjes met kortings-
bonnen verkrijgbaar. Voor meer aan-
biedingen: www.kermiskorting.nl.

bouw van Ons Tweede Thuis in de 
Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door de 
heer N. van Kessel met 5572 pun-
ten, gevolgd door de heren H. de 
Jong met 5299 en L. Tijssen met 
5242 punten. De beste rummicup-
per was mevrouw A. Gahrman met 
27 punten.

Bij Sjoelclub Aalsmeer
Nederlandse kampioenen 
winnen koppeltoernooi 
Aalsmeer - Zaterdag 20 febru-
ari is het jaarlijkse koppeltoernooi 
van Sjoelclub Aalsmeer gehouden. 
De negenentwintigste editie ken-
de de goede opkomst van 55 kop-
pels, waaronder twee hele ster-
ke. De Nederlandse kampioenen 
Cock Tukker en Dick Eylers (is op 
zijn jonge leeftijd vorig seizoen Ne-
derlands kampioen individueel ge-
worden) en het koppel Martin van 
den Heuvel en Jan Drent die al vier 
jaar achtereen het koppeltoernooi in 
Aalsmeer heeft gewonnen. Na der-
tig bakken sjoelen was het verschil 
tussen deze twee toppers slechts 
tien punten. Bij koppelsjoelen mag 
iedere speler maar één keer gooi-
en op iedere bak. Een team bestaat 
uit een gooier en een afmaker. De 
voorgooier probeert zoveel moge-
lijk de middenvakken (3 en 4) vol te 
gooien en de afmaker probeert de 
kanten (1 en 2) op hoogte te gooi-
en. De nummers één en twee gooi-
den beide 130 gemiddeld over al-
le bakken en dit is een uitzonderlij-

ke prestatie. Ook heeft een koppel 
het gepresteerd om 1383 te gooien. 
Harm Zoutman en Nellie Eekhof uit 
Groningen hadden in één serie de-
ze geweldige gooi. Door hun minde-
re eerste twee ronden eindigde het 
duo uiteindelijk op een derde plaats. 
Op de eerste plaats zijn Cock Tukker 
en Dick Eylers geëindigd met totaal 
3916 punten. Met slechts tien pun-
ten minder was het zilver voor Mar-
tin van de Heuvel en Jan Drent. In de 
B-klasse was de hoogste eer voor 
Iko van Elburg en Alex Pietersen, in 
de  C-klasse voor Henk en Jim Bro-
zius, in de D-klasse voor Margriet 
Duin en Hannie Wezenpoel, in de E-
klasse voor Truus van Weerden en 
Marjan Heino, in de F-klasse voor 
Dirk Mol en Nico Verhaar, in de G-
klasse voor  Elly en Gert Lanser en in 
de H-klasse voor Riet Schijf en Tho-
mas van Brakel. Volgend jaar, op 19 
februari, wordt het koppeltoernooi 
voor de dertigste keer gehouden bij 
Sjoelclub Aalsmeer. Meer informatie 
op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl

De winnaars van het jaarlijkse koppeltoernooi bij Sjoelclub Aalsmeer, Dick 
Eylers en Cock Tukker.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust-1 oppermachtig!
Aalsmeer - Team 1 van tafeltennis-
vereniging Bloemenlust had weinig 
clementie met het laagst genoteer-
de Bloemenkwartier 1. Een enkele 
viersetter kwam er voor Brian van 
de Heuvel en Ed Couwenberg aan 
te pas. Alleen Hervé Pantegnies liet 
één tegenstander in de waan de eer 
te kunnen redden door in de laat-
ste partij eerst twee games te ver-
liezen en vervolgens de volgende 
drie ruim te winnen. Brian van de 
Heuvel bleef hiermee wederom on-
geslagen en gaat in de poule met 
100% winst aan de leiding. Het dub-
bel Brian en Hervé walste ook over 
de tegenstander heen. In de tus-
senstand gaat Bloemenlust 1 voor-
zichtig aan de leiding met deze 0-10 
overwinning. Team 2 met Vladimir 
Javornik, Ton de Hollander en Bart 
Spaargaren konden gelukkig tegen 
Fusia 2 uit IJmuiden weer winst no-
teren met de 6-4 overwinning. Alle 
spelers hadden in aantal oplopende 
winstpartijen hun nuttige bijdrage. 
Ton wist na twee verliespartijen zijn 
laatste pot op bijzonder spannende 
wijze in winst om te buigen. Vladi-
mir had een valse start in zijn eerste 
partij, maar wist steeds sterker terug 
te komen. Vooral in zijn laatste wed-

strijd tegen een oude bekende met 
speciaal speelmateriaal was hij in 
drie games overmachtig. Bart ten-
slotte was in de eerste twee partijen 
ruim te sterk voor de IJmuidenaren. 
In de laatste partij leek hij echter na 
tweemaal gameverlies af te steve-
nen op een nederlaag. Hij wist het tij 
te keren en kwam uiteindelijk toch 
goed terug en kon zijn derde winst-
punt laten noteren. Het dubbelspel 
van Vladimir en Bart ging kansloos 
verloren. Team 3 was tegen koplo-
per Amsterdam ’78 11 kansloos. Ire-
ne Gerritsma wist slechts één winst-
game te behalen. Nieuwkomer Pe-
ter Velleman ervoer dat wedstrijden 
toch anders zijn dan de vrijblijvende 
onderlinge partijtjes tijdens de trai-
ning. Ook hij behaalde maar één ge-
wonnen game. Zjimmie Kusztijkie-
wicz was deze avond nog de bes-
te speler. Hij verloor twee keer met 
vier games en haalde in z’n tweede 
partij bijna de sterkste tegenstander  
in vijf games van z’n 100% af. Het 
3e team komt hierdoor langzamer-
hand in de onderste regionen van 
deze poule terecht en zal een ande-
re koers moeten kiezen om een ab-
soluut niet verwachte degradatie te 
voorkomen.
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Kim Zethof en Chelly Drost 
in het Nederlands elftal
Kudelstaart - Kim Zethof en Chelly 
Drost hebben donderdag 25 febru-
ari hun eerste wedstrijd in het Ne-
derlands elftal voor meisjes onder 
15 gespeeld. 
Zowel de Kudelstaartse Kim als 
Chelly uit Uithoorn startten in de ba-
sis opstelling. Kim als rechtsbuiten 
en Chelly als rechtshalf. De wed-
strijd werd gespeeld op het KNVB 
sportcentrum in Zeist tegen een 
jongensteam van FC Weesp. Dit was 
een voorbereiding voor de komende 

interlands tegen Engeland en Duits-
land. Het Nederlands elftal won de 
wedstrijd met 3-2. Kim scoorde het 
tweede doelpunt na een steekpass 
van Chelly. Op 15 maart speelt dit 
team de eerste interland tegen En-
geland. Deze wedstrijd wordt bij 
Bequick 28 in Zwolle gespeeld en 
vangt aan om 19.00 uur. Kim en 
Chelly spelen samen met jongens in 
de C1 (zat.) van voetbalvereniging 
Legmeervogels. Dit team speelt in 
de derde divisie. 

F3 RKDES kampioen!
Kudelstaart - Toen de voetballers 
van de F3 van RKDES vorig jaar ok-
tober de vierde klasse verruilden 
voor de derde klasse, was hun voor-
sprong in punten al zo groot dat het 
kampioenschap hen niet meer had 
kunnen ontgaan. Dat moest natuur-
lijk nog gevierd worden, maar door 
de lange, barre winter van 2010 was 
daar afgelopen zaterdag pas gele-
genheid toe. 
Na eerst in een vriendschappelijke 
wedstrijd de E4 van RKDES met 3-2 

te hebben verslagen, kregen Steijn 
Lek, Matthijs Brassem, Syb Maarse, 
Daniel de Valk, Nick Veelenturf, Nick 
Hagemann, Vico Wittig, Sean Stof-
fels en Tycho Duizendstra in de kan-
tine van RKDES de kampioenstro-
fee uitgereikt. 
Uiteraard hoorde daar ook patat en 
iets te drinken bij. En wanneer de 
jongens in de derde klasse zo blij-
ven voetballen als ze nu doen, zou 
het best eens kunnen dat dit feestje 
in mei herhaald wordt!

Judoka Rick de Rijk derde 
van Noord-Holland
Aalsmeer - Op zondag 21 febru-
ari stonden Rick de Rijk en Tyron 
Pijloo voor de zware taak om zich 
te kwalificeren voor het NK judo -
17 jaar. Om het NK te halen moet 
je in je eigen district eindigen bij 
de beste twee tijdens het district-
kampioenschap. Geen gemakkelij-
ke opgave en zeker niet als je eer-
ste jaars bent in de -17 leeftijdsca-
tegorie. Vorig jaar haalden beide ju-
doka’s van Pijloo Sports nog het NK 
-15 jaar. Voorafgaand aan het DK-
17 was hard getraind en beide judo-
ka’s wisten dat elke judopartij een 
finale zou worden. Rick de Rijk beet 
het spits af, maar verloor zijn eerste 
wedstrijd. Het gevolg was dat deze 
Aalsmeerder alle vervolgwedstrijden 
moest winnen om nog kans te ma-
ken op de tweede plaats. 
Er moest dan wel gewonnen wor-
den van twee judoka’s, waar Rick 
nog niet eerder van gewonnen had. 
De eerste judoka was Jim Buissink. 
Deze judoka was vorige week op 
de Open Schiedamse nog te sterk 
voor Rick, maar al na een halve mi-
nuut plaatste Rick een aanval en 
kreeg hij een wazari (half punt). Jim 
voerde daarna de druk op bij Rick. 
Rick bleef echter geconcentreerd 
en vlak voor het einde van de wed-
strijd maakte hij nogmaals een snel-
le wazari waarmee hij de wedstrijd 
won. In de volgende wedstrijd te-

gen Mike Cramer, scoorde Rick al 
vroeg in de wedstrijd een yuko, de 
kleinste score in het judo. Tot 20 se-
conden voor tijd veranderde daar 
niets aan, maar door twee straf-
fen voor Rick kwam de stand gelijk 
te staan en werd de wedstrijd ver-
lengd. Rick dacht geen seconde na 
en zette een aanval in die gelijk een 
vol punt opleverde. Door deze over-
winning plaatste Rick zich voor de 
strijd om het zilver en het brons. He-
laas was Kevin Bakker hem te snel 
af met een houdgreep, waardoor hij 
derde werd en nipt de kwalificatie 
voor het NK miste. Desondanks een 
zeer goede prestatie. Teamgenoot 
Tyron Pijloo begon goed en won al 
zijn wedstrijden tot in de halve fina-
le. Hij trof daar de judoka Rafael Ca-
tarino. Van deze judoka wist Tyron 
dat hij kanshebber voor de kampi-
oenstitel was en dus een sterke te-
genstander was. Tyron begon goed 
en nam het initiatief. 
Helaas wist Rafael een aanval van 
Tyron te blokken en over te nemen 
met een vol punt. In de herkan-
sing voor de derde plaats was Ty-
ron niet meer gemotiveerd en liet hij 
zich verrassen door Tristan Hermans 
die een week eerder nog met een 
vol punt door Tyron in de finale van 
de Open Schiedamse werd versla-
gen. Ook interesse in judo kijk op  
www.pijloosports.nl.

De Aalsmeerse judoka Rick de Rijk in actie.

Zwemmen
Clubrecord voor Ruben 
Griffioen van Oceanus
Aalsmeer - Met voor een groot 
aantal zwemmers van Oceanus de 
lange training van zaterdagochtend 
(3,5 uur) nog in de benen, was er 
op zondag een lange afstandswed-
strijd. Voor de allerjongsten was er 
200 meter, oplopend tot 1500 me-
ter voor de oudsten. Er sneuvelden 
vele records, vooral persoonlijke, 
omdat een lange afstand nu een-
maal niet zo vaak op het program-
ma staat. Ruben Griffioen was de 
enige met een clubrecord. Hij zwom 
de 800 meter vrij jongens 11 jaar in 
10.44.54 en dat was zo’n 3 secon-
den sneller dan Jorgos Skotadis vo-
rig jaar november. Vincent Mool-
huijsen slaagde net niet in zijn opzet 
om een clubrecord te halen, maar 
zijn 16.40.92 was ruimschoots vol-
doende om in april weer aan het 
NK lange afstanden te mogen mee-
doen. Grote tijdsverbeteringen wa-
ren er voor Roan van Bakel, Lianne 
Bouwmeester, Daniel Krymchansky, 
Rick de Mercado, Fernando Mool-
huijsen, Anouk van Noord, Tess Pa-
gano Mirani, Jorgos Skotadis, Daan 
Sommeling, Istvan Spaargaren, Lu-

lu-May Verbeek en Martijn van der 
Zwaard. Voor de volledige uitsla-
gen zie www.zsc-oceanus.nl. Aan-
staande zaterdag gaan de minio-
ren in Amsterdam de strijd aan met 
de beste miniorenverenigingen van 
Nederland bij de Nationale Spee-
do Club Meet. In de voorronde werd 
een tweede plaats behaald, maar 
met een volledig ander programma 
kan er van alles gebeuren.

Menno Kramer net naast 
podium bij NK Kortebaan
Rijsenhout - Een druk wedstrijd-
programma voor IJsclub De Blauwe 
Beugel op zowel de langebaan als 
de kortebaan de afgelopen weken. 
Zo werd in de natuurijsperiode het 
Nederlands Kampioenschap Kor-
tebaan in Lemmer verreden. Men-
no Kramer heeft dinsdag 16 februari 
meegedaan aan het NK Kortebaan 
voor Junioren in Lemmer. Menno 
kwam tot aan de finale (4 rijders), 
won daarin twee keer, maar kwam 
helaas ook een keer ten val. Door 
zijn val helaas net naast het podium 
op de vierde plaats, maar wel een 
prachtige finale op een officieel NK, 
een bos bloemen, medaille en een 
envelop. 

Op het kunstijs in Haarlem werd het 
jaarlijkse baankampioenschap van 
Haarlem georganiseerd op zondag 
21 februari. Hierin zijn de junioren 
Nicky van Leeuwen en Crissie de 
Jeu respectievelijk tweede en der-
de geworden in hun categorie. Tij-
dens het Aar en Amstel districts-
kampioenschap op dinsdag 23 fe-
bruari vielen er ook nog wat podi-
umplekken te noteren. De rijders 
van De Blauwe Beugel wisten veel 
persoonlijke records te rijden en po-
diumplekken waren er voor Duuk 
Vermeulen met een derde plaats bij 
de pupillen B en Annet van der Stelt 
op een tweede plaats bij de Juni-
oren C. 

Jeugdhandbalnieuws

Groot en gezellig mini-
toernooi in Bloemhof
Aalsmeer - Dat handbal onder jon-
ge kinderen ook leeft, is wel duide-
lijk. Trainster Claudia Buskermolen 
van FIQAS Aalsmeer begon in sep-
tember met 6 mini’s. Inmiddels zijn 
er al meer dan 20 kinderen die el-
ke week naar de training komen. 
En telkens komen er weer een paar 
jonge handballertjes bij, die vervol-
gens niet meer weg willen. 
Complimenten voor Claudia, Qui-
rine, Nils en Floris! Na een aantal 
toernooien door het land heen, was 
het op zaterdag 20 februari tijd voor 
het eerste FIQAS mini toernooi van 
dit seizoen in de Bloemhof. Om 9.00 
uur waren de eerste enthousiaste-
lingen (toen nog ouders) al bezig 
met alle voorbereidingen. Doelen 
op hun plek, cirkels trekken, zoe-
mer testen. Om 09.30 uur druppel-
den ook de eerste kinderen binnen. 
Als snel waren ze gekleed in sport-
tenue en met de bal in de hand wa-

ren ze er helemaal klaar voor. Deze 
keer deden er zelfs vier temas van 
FIQAS Aalsmeer mee: een record. 
Heel veel witte shirts dus, het was 
prachtig om te zien.  Toen begonnen 
de wedstrijden: dribbelen, schuiven, 
passeren, cirkel, keeperbal, uit: Al-
le termen werden geshowd en het 
zag er zeer goed uit. Het nieuwe 
eerste is er bijna klaar voor. Behal-
ve de coaches (Nils en Floris, Ron 
en Jeffrey, Mark en Marcel, Eva en 
Querine.) stonden er nog vele hulp 
coaches langs de kant. Alle zeilen 
werden bijgezet om er een gezellig 
en sportief toernooi van te maken. 
En dat was het: de kinderen geno-
ten en ook alle toeschouwers wa-
ren na afloop enthousiast. De mi-
ni’s spelen de rest van het seizoen 
nog een aantal toernooien en op 10 
april aanstaande wéér in de Bloem-
hof van 10.00 tot 12.00 uur. Mis het 
niet! 

A-junioren RKAV en VVA ook 
bij Jong Aalsmeer United
Aalsmeer - Vanaf komend seizoen 
zullen ook de A-junioren van RKAV 
en VVA spelen in de kleuren van de 
vlag van Aalsmeer: Jong Aalsmeer 
United! Dus vanaf de kleinste spe-
lertjes van de Champions Legaue tot 
en met de ‘oudste’ jeugd kan straks 
iedereen terecht bij Jong Aalsmeer 
United! Na een succesvol eerste sei-
zoenshelft van Jong Aalsmeer Uni-
ted hebben de besturen van betrok-
ken verenigingen besloten om ook 
de A-junioren samen te voegen om 
een brede selectie mogelijk te ma-
ken. Het bestuur van Jong Aalsmeer 
United is dan ook zeer verheugd 
met deze uitbreiding en wil op de-

ze manier verdere invulling geven 
aan één sterke jeugdvoetbalvereni-
ging in Aalsmeer. 

Het bestuur doet bij deze een op-
roep aan degene die overwegen om 
(weer) te gaan voetbalen of nu elders 
spelen en liever in Aalsmeer willen 
voetballen om zich aan te melden bij 
Jong Aalsmeer United. Het streven is 
om op zowel zaterdag als zondag A 
junioren team(s) te laten spelen op 
z’n hoog mogelijk niveau! Dus ben 
je tussen de 16 en 18 jaar oud, meld 
je dan aan bij jong Aalsmeer United. 
Ga voor een inschrijfformulier naar  
www.jongaalsmeerunited.nl

Trampolinespringen
Geslaagde wedstrijd in 
Kempen voor Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 27 februari 
vond de internationale Niederrhein-
Cup plaats in Kempen. Daar deden 
vijf springster van SV Omnia 2000 
aan mee. In klasse 5 Schulerinnen 
sprongen Robin van As, Rowana 
Moenis en Bente Geleijn. Rowana 
sprong in de eerste groep eerst een 
hele schroef in haar verplichte oefe-
ning. In haar keuzeoefening sprong 
Rowana voor het eerst een fliffis ge-
hoekt, een mooie prestatie voor Ro-
wana. Ze werd 41e van de 57 deel-
neemsters. 
Daarna was Bente aan de beurt. 
Bente sprong een goede verplich-
te oefening en kreeg daarvoor 20,40 
punten. Daarna sprong zij voor het 
eerst een fliffis in haar keuze oe-
fening. Met een puntentotaal van 
47,00 punten werd Bente 39e van de 
57 deelneemsters. Vervolgens was 
Robin aan de beurt. Robin sprong 
een stabiele wedstrijd met mooie 
sprongen. Zij had 51,40 punten in 
totaal en werd daarmee 15e van de 
57 deelneemsters. ’s Middags wa-
ren Mirjam van der Leeuw en Ilse 
Vergoossen aan de beurt in klasse 
1 Turnerinnen. Ilse sprong een nette 
verplichte oefening en kreeg daar-
voor 23,40 punten. Haar keuzeoefe-
ning ging niet helemaal naar wens 
maar Ilse wist wel tien verschillende 
sprongen te springen. Met een pun-

tentotaal van 48,10 punten werd Ilse 
16e van de 26 deelneemsters. Mir-
jam sprong een nieuwe verplichte 
oefening, zij kreeg daarvoor 22,30 
punten. Haar keuzeoefening ging 
goed, daarvoor kreeg Mirjam 27,20 
punten. Met een puntentotaal van 
49,50 punten werd Mirjam 15e van 
de 26 deelneemsters. Vanaf 6 maart 
beginnen de landelijke plaatsing-
wedstrijden.

Blauwe Beugel-schaatsers 
succesvol in banentoernooi 
Rijsenhout - De twee jeugdige 
en talentvolle marathonschaatsers 
Mats Stoltenborg en Bart van der 
Vlugt, beiden rijdend voor schaats-
teamhaarlem.nl en lid van IJsclub De 
Blauwe Beugel, hebben in de finale-
week van het gewestelijke (Noord-
Holland, Utrecht, Zuid-Holland) 6-
banen toernooi bijzonder goed ge-
presteerd. De laatste 3 van in totaal 
12 wedstrijden over 50 ronden wor-
den altijd in een paar dagen achter 
elkaar gereden. Dit keer op vrijdag 
19/02 in Den Haag, zondag 21/02 in 
Alkmaar en de finale op woensdag 
24/02 op de Jaap Eden baan in Am-
sterdam. In deze enerverende wed-
strijden, waar nog wat plaatsen te 
winnen of te verliezen waren voor 
het eindklassement, werd er in alle 
gevallen hard gekoerst. Mats Stol-
tenborg stond voor aanvang van de 
finaleweek al op een veelbeloven-
de vijfde plaats in het klassement, 
terwijl Bart van der Vlugt op de ne-
gende plaats stond en nog kansen 
had om wat verder te klimmen. Bij 
de wedstrijden in Den Haag en Alk-
maar wisten de jongens goed voor-
in te eindigen door steeds in de top-
10 te finishen en daarmee genoeg 
punten bijeen te vergaren om hun 
posities te verstevigen. In de zeer 
spannende finale op de Jaap Eden 
baan werd er een aantal ontsnap-
pingspogingen teniet gedaan door 
het snel koersende peloton, met ook 
hier weer beide Blauwe Beugel rij-
ders actief voorin rijdend. Terwijl het 
peloton zich 2 ronden voor het ein-
de opmaakte voor een eindsprint, 
koos Mats Stoltenborg net het juis-
te moment om met Erik Valent als 
medevluchter weg te springen uit 
een ‘naar elkaar kijkend’ peloton. 
Deze voorsprong werd natuurlijk 
niet meer weggeven en wist hij ook 
van zijn medevluchter te winnen in 
de laatste sprint. Doordat de direc-

te concurrentie minder goed reed 
en punten lieten liggen, steeg Mats 
Stoltenborg door deze overwinning 
nog naar een fraaie vierde plaats 
in het eindklassement. Bart van der 
Vlugt eindigde op een goede acht-
ste plaats in de eindsprint, ruim voor 
zijn naaste concurrentie en pak-
te daarmee ook genoeg punten om 
naar de uiteindelijk vijfde plaats in 
het klassement te stijgen.

Zaterdag 27 februari werd het NK 
marathon voor de jeugd gereden 
op ijsbaan de Westfries in Hoorn als 
opwarmer voor de grote finale van 
de marathon driedaagse voor de 
landelijke rijders. Bij het NK mara-
thon voor de jeugd volop spektakel, 
maar ook veel, heel veel valpartij-
en. Alleen vanaf de oudere Junioren 
was te merken dat daar de al wat 
meer ervaren marathonschaatsers 
in meerijden, daar waar in de jonge-
re categorieën soms nog onwennig-
heid te zien was onder de schaatsers 
voor het rijden in een grote groep. 
Voor De Blauwe Beugel waren maar 
liefst vier rijders actief: Nicky van 
Leeuwen (meisjes C), Crissie de Jeu 
(meisjes B), Mats Stoltenborg (jon-
gens B) en Bart van der Vlugt (jon-
gens A). Helaas valpartijen bij Nicky 
en Crissie, Mats wist naar een pri-
ma zevende eindklassering te sprin-
ten, terwijl Bart op de dertiende plek 
eindigde in de eindsprint. Bij de lan-
delijke rijders een prachtig succes 
voor Jasper van Tol die in de Eerste 
Divisie wedstrijd het hele peloton op 
een ronde wist te zetten. Een prach-
tige overwinning en op deze ma-
nier een schitterende afsluiting van 
een mooi en lang seizoen. IJsclub 
De Blauwe Beugel heeft een actieve 
website boordevol (schaats) nieuws, 
uitslagen en algemene informatie 
over de club en is te raadplegen via:  
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Jet Set BV loopt in op de Midi’s 
Aalsmeer - Op zaterdag 27 febru-
ari is de ZABO zaalvoetbalcom-
petitie voortgezet met de twaalfde 
speelronde. De vijf wedstrijden wer-
den gespeeld in sporthal de Bloem-
hof en stonden onder leiding van 
de arbiters Boekel en Meyer. Kop-
loper Sportcafé de Midi’s liet pun-
ten liggen. De Jet Set BV boekte wél 
een zege waardoor het verschil tus-
sen de nummers één en twee van 
de ranglijst nu vier punten bedraagt. 
Met nog zes wedstrijden op het pro-
gramma is de strijd om de ZABO-ti-
tel 2009/2010 nog lang niet beslist. 
Bovendien spelen Sportcafé de Mi-
di’s en De Jet Set BV nog één keer 
tegen elkaar. De openingswedstrijd 
van afgelopen zaterdag ging tus-
sen Schijf Grondboringen en LE-
MO-gaat-los. Zoals verwacht won 
Schijf en blijft in de race voor een 
plaats in de top 3. LEMO-gaat-los 
wacht nog steeds op de eerste pun-
ten in dit seizoen. Schijf Grondbo-
ringen won het duel met de cij-
fers van 8-2. Vervolgens trad Man-
tel Makelaars aan tegen Accon. De-
ze wedstrijd eindigde met een 6-
4 overwinning voor Mantel Make-
laars. Door dit resultaat staan beide 
ploegen nu op een gedeelde vijfde 
plaats in de stand. De derde partij 
van het avondje ZABO was de ont-
moeting tussen Amsec Beveiliging 
en DGL. Het team van Amsec Be-

veiliging leed een kleine nederlaag. 
DGL ging er met de punten van-
door door met 4-2 te winnen. Hier-
na speelden De Jet Set BV en LEMO 
tegen elkaar. Eerder in dit seizoen 
had LEMO verrassend gewonnen 
van De Jet Set BV (4-2), nu waren 
de rollen duidelijk omgedraaid. De 
Jet Set BV scoorde er lustig op los 
en sloot de wedstrijd af met een rui-
me 11-3 overwinning. Het slotduel 
van de 12e speelronde ging tussen 
Sportcafé de Midi’s en Piller Sport. 
De wedstrijd, waarin beide keepers 
een uitblinkersrol vertolkten, bleef 
tot de laatste seconde een smakelij-
ke vertoning voor het publiek. Bij de 
rust leidde Sportcafé de Midi’s met 
1-0. In de tweede helft scoorde Pil-
ler Sport tweemaal en leek de kop-
loper te gaan verslaan. Dát gebeur-
de uiteindelijk niet. In de slotminuut 
bracht Sportcafé de Midi’s de ge-
lijkmaker op het scorebord. Een af-
standsschot van Robin Oussoren 
trof doel: eindstand 2-2. 
Stand na ronde 12: Sportcafé de 
Midi’s 12-31, De Jet Set BV 12-27, 
DGL 12-24, Schijf Grondboringen 
12-22, Mantel Makelaars 12-18, Pil-
ler Sport 12-18, Accon 12-18, LE-
MO 12-9. Amsec Beveiliging 12-7, 
LEMO-gaat-los 12-0. De dertiende 
ZABO-speelronde volgt op zaterdag 
13 maart in sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. 
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Uniek evenement!
Het Nederlands Kampioenschap
trampolinespringen in Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 12 ju-
ni is sporthal De Bloemhof het to-
neel van een uniek Nederlands 
Kampioenschap trampoline sprin-
gen en dubbel minitramp. SV Om-
nia 2000, die dit jaar haar 10-jarig 
bestaan viert, heeft daarom van de 
KNGU dit evenement toegewezen 
gekregen. Mede door de hulp van 
de ervaren organisatie van de Flo-
wer Cup, zal SV Omnia 2000 dit ze-
ker tot een uniek evenement gaan 
maken. Het samenvoegen van zowel 
de landelijke en de regionale finales 
is nog nooit eerder gebeurd. Het is 
een groots evenement met ruim 300 
deelnemers. 

Op deze dag zullen zowel de star-
tende springers als de Nederlandse 
top, elk in hun eigen klasse, het te-
gen elkaar opnemen.  De wedstrij-
den zullen gelijktijdig in twee hal-
len worden gehouden. SV Omnia 
2000 heeft ruim 40 deelnemers in-
geschreven in verschillende klas-
sen. De springers in de klassen A 

en B, gaan op 6 maart naar Hooge-
zand, 27 maart naar Apeldoorn en 
op 3 april naar Goes. De regiona-
le springers in de klassen C, D en E 
hebben wedstrijden op 10, 17 en 24 
april in de Proosdijhal te Kudelstaart, 
waarna de halve finale gesprongen 
gaat worden op 29 mei in Heerhu-
gowaard. Zaterdag 12 juni belooft 
een spannende dag te gaan worden 
voor alle deelnemers. De voorrondes 
beginnen om 9.00 uur in de ochtend 
en de laatste finales zijn rond 21.00 
uur. Dit Nederlands Kampioenschap 
biedt een unieke kans om top tram-
polinespringen in Aalsmeer te be-
wonderen. Dit evenement wordt 
mogelijk gemaakt  door een  bijdra-
ge van gemeente Aalsmeer. Ook de 
KNGU heeft middelen ter beschik-
king gesteld. Om dit  evenement 
perfect te kunnen organiseren,  
heeft SV Omnia 2000 meer financi-
ele ondersteuning nodig. Heeft u in-
teresse in het ondersteunen van dit 
evenement, kijk dan op de website  
www.svomnia.nl/nk2010.

De top bij de dames!

In Dorpshuis Kudelstaart
Vrijdag tiende speelavond 
bij dartclub Poel’s Eye
Kudelstaart - De laatst gespeel-
de dartavond van Poel’s Eye was bij 
RKDES met 47 deelnemers bij de 
heren en één poule van zes bij de 
dames. Een mooi overzicht op al-
le dartborden vanaf de uitgestrekte 
bar, een relaxte sfeer; het was toch 
net even anders als in het Dorps-
huis. Het Mystery Out rad was mee-
verhuisd, maar de dartstellingen 
werden verzorgd door Gerard Bak. 
Om 17.00 uur stond hij klaar met een 
aanhanger: Klasse!  
Bij de heren twee zéér getalenteer-
de darters in de finale van de win-
naarsronde.  Allebei een eigen stijl, 
allebei een glimlach. Het bereiken 
van de finale is niet zo makkelijk 
bij Poel’s Eye.  Johan Meijer lukte 
het vorig seizoen tweemaal, Mark 
de Wolf kwam één keer eerder bij 
Poel’s Eye en bereikte toen ook de 
finale. Deze drie finales gingen al-
le verloren. Een nieuwe winnaar 
zou dus worden toegevoegd aan 
de ‘Board of Fame’. Nog veel (uit-
geschakelde) darters in de kantine 
aanwezig. Zij hadden graag de fina-
le gehaald. Het is immers niet ieder-
een gegeven om een finale bij Poel’s 
Eye te spelen, laat staan te winnen! 
Johan en Mark deden het spelen-
derwijs en lachtten wat af tijdens de 
finale, maar bij een stand van 3-3 
beseften beide finalisten opeens dat 
ze eigenlijk toch wel degelijk wil-
den winnen. Mark kreeg het echter 
niet meer voor elkaar in de zevende 
en laatste leg, zodat Johan Meijer 
‘spelenderwijs’ voor de eerste keer 

een avondje Poel’s Eye op zijn naam 
mocht schrijven. De overige finales 
waren afgelopen, bij Henny en Mo-
niek was de stand 2-1 in het voor-
deel van Henny. Keer op keer wer-
den de dubbels gemist door beide 
spelers. Uiteindelijk checkte Moniek 
dan toch de vierde leg en werd het 
2-2. De vijfde leg ging Moniek ietsje 
sneller naar beneden en zonder één 
dart te verspillen checkte zij ‘Tops’ 
voor de wedstrijd!  Bij de prijsuitrei-
king werd als hoogste finish omge-
roepen 104 van Hans van Leeuwen. 
Een protest volgde vanaf de bar, 
want Dini had 113 gecheckt. 
Niet alleen de hoogste finish bij de 
dames, maar dus óók de hoogste fi-
nish van de gehele avond! 118 Werd 
er vanaf de bar geschreeuwd door 
Christopher Brouwer. Een slimme 
zet van Christopher, want het luk-
te Gerard Bak al eerder.  98, riep 
Gerard Bak op 16 oktober 2009. 
Het Mystery Out wheel stopte toen 
op 98. Commotie ook nu, want het 
Mystery Out wheel stopte op 118. 
De lijst is hierdoor weer blanco, 
Het is iedereen aan te bevelen om 
je eigen nummer zo hard mogelijk 
te schreeuwen richting het Mystery 
Out wheel! De volgende speelavond 
is gewoon weer in het Dorpshuis, 
aanstaande vrijdag 5 maart, het is 
de tiende speelavond. Maak eens 
kennis met de dartsport en kom ge-
rust even langs.
Deelname is 3,50 euro en de in-
schrijving sluit 19.45 uur. Voor meer 
informatie kijk op www.poelseye.nl 

Eredivisie handbal nacompetitie
FIQAS Aalsmeer wint weer 
van Volendam 
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer reisden zaterdag 27 
februari met een ietwat gehavende 
selectie af naar Volendam: Jeffrey 
Boomhouwer was ziek, Ruud Neeft 
had nog last van een gekneusde rib 
die hij tijdens de bekerwedstrijd van 
een paar dagen eerder had opge-
lopen en ook Micha Hoogewoud 
kon niet spelen. Maar de rest van 
de ploeg zette de schouders eron-
der en behaalde een even verdiende 
als verrassende overwinning. Er was 
echter niets op af te dingen, want 
eigenlijk leidde FIQAS Aalsmeer al 
vanaf het begin. Vanuit een solide 
dekking werd langzaam een voor-
sprong opgebouwd die bij rust al 
vijf punten bedroeg: 14-9. “Maar 
het was hard werken,” zo vertelde 
trainer/coach Björn Budding na af-
loop. “Vanuit een sterke verdediging 
– mét een steengoede keeper (Jef-
frey Groeneveld) daarachter – heb-
ben we punt voor punt gespeeld.” 
Er kon weinig op de break out wor-
den gespeeld, en het was daarom 
des te meer een prestatie van for-
maat dat de Aalsmeerders door een 
sterke opbouw en fraaie combina-
ties te spelen, voor konden blijven. 
Want ook in de tweede helft was het 
steeds FIQAS Aalsmeer dat leidde: 
in eerste instantie steeds met een 
punt of vier à vijf. Pas in de tien laat-
ste minuten bleek dat de krachten 
was begonnen af te nemen en kre-
gen de Aalsmeerders het alsnog 
moeilijk. Toch hield men stand en 
won uiteindelijk verdiend met 28-27. 
Het is de tweede keer binnen korte 
tijd (begin januari ook al) dat FIQAS 
Aalsmeer het sterke Kras/Volendam 
kon verslaan en het was dit keer op-
nieuw een bijzondere teamprestatie. 
Budding: “Ik vind het zó knap van 
die gasten, want dit heeft heel veel 
energie gekost; maar het was dan 
ook écht een collectief. We zullen nu 

wel weer in een favorietenrol wor-
den gestopt, maar wij weten dat we 
met elkaar heel hard moeten blijven 
werken; er zijn nog acht wedstrij-
den te gaan en dat is veel. We zullen 
elke keer weer scherp moeten zijn, 
want vanaf nu is elke wedstrijd een 
finale op zich.” Komende zaterdag 6 
maart wacht FIQAS Aalsmeer een 
uitwedstrijd tegen de Limburg Lions 
in Geleen. Deze wedstrijd begint om 
21.00 uur. Zaterdag 13 maart is de 
eerstvolgende thuiswedstrijd. Deze 
is tegen v.d. Voort/Quintus, in in De 
Bloemhof aan de Hornweg en be-
gint om 20.30 uur.    

FIQAS3 ruimer aan kop
De mannen van FIQAS Aalsmeer 3, 
die vorige week al de topper won-
nen van Univé Achilles, hebben op-
nieuw goede zaken gedaan in de 
Hoofdklasse A. Het derde won zelf 
thuis van HVBS met ruime cijfers: 
33-18 en zag vervolgens hoe con-
current Achilles opnieuw een punt 
verspeelde; bij Celeritas werd het 
19-19. Het gat tussen de nummer 
één – FIQAS Aalsmeer – en de num-
mer twee in de Hoofdklasse – Univé 
Achilles – is nu vier punten en met 
nog vijf wedstrijden te gaan staan 
de Aalsmeerse mannen er dus pri-
ma voor. 
Komende zondag, 7 maart, speelt 
FIQAS Aalsmeer 3 zelf tegen Cele-
ritas. Die wedstrijd in de Bloemhof 
begint om 14.20 uur. 

FIQAS loot Loreal
Op het bondsbureau in Ooster-
beek is geloot voor de kwartfina-
les van het NHV bekertoernooi. Het 
lot koppelde de mannen van FIQAS 
Aalsmeer aan die van Loreal uit Ven-
lo, een club uit de Eerste Divisie. De 
Aalsmeerders spelen uit. De wed-
strijden staan gepland voor de peri-
ode 9-11 maart aanstaande.
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Weer winst voor RKAV!
Aalsmeer - De weg die RKAV in-
geslagen is, blijkt een goede keuze 
geweest te zijn. Na de 7-2 overwin-
ning tegen S.V.Bijlmer werd afge-
lopen zondag een andere Amster-
damse club op een nederlaag ge-
trakteerd. RKAV begon met Mar-
tin Bax voor Elton Shehu. In de ze-
vende minuut was het Bax die met 
een bijzonder mooi doelpunt RKAV 
op 1-0 zette, de tendens was gezet. 
De verdediging van RKAV kon weer 
beschikken over Fabian Waayman. 
Met Arno Schrama, Timo Peters en 
Eric Jansen is dat een heerlijke ves-
ting waar moeilijk door heen te ko-
men is. En als er een gaatje geval-
len is, dan staat altijd doelman Van 
Halm op zijn plaats. RKAV speelde 
vooral voor de rust goed gegroe-
peerd voetbal. De spelers wisten el-
kaar in haast alle gevallen blinde-
lings te vinden. Zo ook in de 20ste 
minuut, een heerlijke combinatie 
ging aan de 2-0 vooruit, Barry Sprin-
gintveld kreeg de bal op een pre-
senteerblaadje en had totaal geen 
moeite om de doelman van Spor-
ting Noord te passeren, 2-0. In de 

38ste minuut was het Stephan van 
Halm die een doelpunt wist te voor-
komen. Alexander Goes had de 3-
0 op zijn schoen, maar te gehaast 
schieten was er de oorzaak van dat 
het mis ging. 2-0 met de rust. RKAV 
ging er in de tweede helft vanuit 
dat Sporting Noord uitgeblust was, 
maar niets was minder waar. Van 
het begin af aan werd het RKAV 
doel bestookt, maar gelukkig stond 
Van Halm zijn mannetje. In de acht-
endertigste minuut was het Edwin 
van Maris die door goed doorlopen 
RKAV op 3-0 zette. Maar, er ging ei-
genlijk te veel fout bij de thuisclub. Er 
werd te mat gespeeld, terwijl Spor-
ting Noord juist de ‘beuk’ er in gooi-
de. Wat de ploeg conditioneel tekort 
kwam, werd met mankracht goed 
gemaakt. In de zeventigste minuut 
kwam Sporting Noord toch nog op 
3-1, door een doelpunt van Schrob-
be. De wedstrijd was gespeeld en 
de drie punten bleven verdiend in 
Aalsmeer. Komende zondag 7 maart 
staat de wedstrijd tegen BSM op het 
programma.
Theo Nagtegaal

De deelnemers van de eerste dag met trainer Sjaak Juffermans en topzwem-
ster Femke Heemskerk. V.l.n.r. Dennis Weening, Bart Sommeling, Anouk van 
Noord, Fabienne Vork, Ruben Griffioen, Ruben van Vierzen en Jorgos Skota-
dis.

Topprestaties minioren 
van zwemclub Oceanus 
Aalsmeer - Afgelopen weekeind 
werden in Leiden de Speedo Jaar-
gang zwemfinales gehouden. De-
ze wedstrijden kunnen worden be-
schouwd als de Nederlandse Kam-
pioenschappen voor de minioren (8 
tot en met 12 jaar). Het is een he-
le eer om aan deze wedstrijden te 
mogen meedoen en voor een aan-
tal kinderen van Oceanus kwam 
die droom uit. Sterker nog, ze de-
den zelfs mee voor de prijzen. Den-
nis Weening (2000) mocht op alle 
zes afstanden in zijn leeftijdsgroep 
starten. Dat deed hij bijzonder goed: 
Hij won ze allemaal! 
En sommige afstanden met een be-
hoorlijke voorsprong. Bart Somme-
ling mocht ook op zes afstanden 
starten, hij moest er zelfs nog twee 

laten vallen. Zijn mooiste resul-
taat was de winst op de 400 meter 
vrijeslag. Ook voor Jorgos Skotadis 
zes starts met zes medailles: Twee 
keer zilver en vier keer brons. Ru-
ben Griffioen zwom een sterke rug-
slag en wisselslag, beide goed voor 
de zesde plaats en eindigde ook op 
de schoolslag en vrijeslag bij de top 
tien. Ruben van Vierzen zwom on-
der andere naar een vijfde plaats op 
de 50 vlinder. Sander Kirillova moest 
helaas wegens ziekte verstek laten 
gaan. Anouk van Noord (zevende) 
en Fabienne Vork zwommen een dik 
persoonlijk record op de 200 wissel 
en voor Lianne Bouwmeester was er 
een mooi persoonlijk record op de 
halve afstand, waarmee ze twaalf-
de werd.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 10 maart 
is de volgende OVAK-soos in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
De aanvang is 14.00 uur en klaver-
jassen en pandoeren staan op het 
programma. Iedereen vanaf vijftig 
jaar is van harte welkom. Het klaver-
jassen op 24 februari is gewonnen 
door mevrouw Keller met 5464 pun-
ten, gevolgd door Jan de Boer met 
5021 punten en mevrouw Spring in 
’t Veld met 4281 punten. Bij het pan-
doeren behaalden Dora Wittebol en 
Wim Buskermolen de hoogste eer, 
beiden met 675 punten. 

Handbal
Opnieuw punten dames FIQAS 
Aalsmeer - In een wedstrijd met 
twee gezichten hebben de dames 
van FIQAS Aalsmeer opnieuw ge-
wonnen: het werd in de Bloemhof 
23-20 tegen Westlandia. En dus 
werden belangrijke punten behaald 
om de derde plaats in de Eerste Di-
visie te kunnen behouden. Die over-
winning had echter veel groter kun-
nen zijn; in de eerste helft speelde 
FIQAS Aalsmeer – op de wat ze-
nuwachtige begin-minuten na – ge-
weldig. De dekking stond als een 
huis, met een sterk keepende Bian-
ca Schijf daarachter, en van daar uit 
werd steeds een snel en afwisselend 
gespeelde aanval opgezet. Er wer-
den veel wissels gelopen en prach-
tige combinaties gespeeld. Het le-
verde meteen al een voorsprong 
op: van 6-1, via 10-2 naar de alles-
zeggende 15-4 ruststand. Westlan-
dia kwam niet in het spel voor, was 
weliswaar niet altijd even gelukkig 
in de afronding, maar bereikte ook 
weinig met de offensieve dekking 
waar de ploeg bekend om staat. De 
Aalsmeerse dames vonden name-
lijk steeds toch een gaatje in de de-
fensie. Enige vervelende moment in 
het eerste half uur was het uitval-
len van Robin Kenter; die vanuit de 
hoek prachtig vrij kwam op de cir-
kel. Ze scoorde ook, maar kwam bij 
haar landing zo ongelukkig terecht 
dat haar enkelbanden waarschijnlijk 
gescheurd zijn. In de rust werd ze 
afgevoerd naar het ziekenhuis. En of 
dat de Aalsmeerse ploeg toch wat 
had aangegrepen, feit was dat de 
concentratie in het vervolg van de 
wedstrijd, zeker in de dekking, een 
stuk minder was. Westlandia kon 
langzaam dichterbij komen en pro-
fiteerde dankbaar van de fouten aan 
Aalsmeer-kant. 

In eerste instantie werd de voor-
sprong nog even geconsolideerd: 
20-7, daarna verloren de Aalsmeer-
de dames de grip op de wedstrijd 
en kon Westlandia op stoom komen. 
Via 21-13 en 22-16 werd het vijf mi-
nuten voor tijd zelfs 22-19, mede 
doordat het FIQAS Aalsmeer bijna 
tien minuten niet lukte om te sco-
ren. De ban werd gelukkig gebro-
ken door Cindy Hofman – terug in 
de ploeg – die 23-19 maakte en Bi-
anca Schijf die nog een fantastische 
redding verrichtte. Zo werd de ver-
diende overwinning veilig gesteld. 
De basis ervoor was al gelegd in een 
zeer sterk gespeelde eerste helft; de 
tweede zullen de dames waarschijn-
lijk liever snel willen vergeten. 
Aanstaande zaterdag 6 maart wacht 
FIQAS Aalsmeer de lastige uitwed-
strijd bij Kiddy World SEW 2. De aan-
vang is 20.30 uur. Op 13 maart staat 
een thuiswedstrijd tegen Wings op 
het programma. Deze wedstrijd in 
De Bloemhof aan de Hornweg be-
gint om 18.45 uur.            

Jaap en Piet op 
1 in Hornmeer
Aalsmeer - In een geweldige sfeer 
werd bij buurtvereniging Hornmeer 
de eerste plaats behaald door het 
koppel Japie Combee en Piet van 
Zuiverden met 5989 punten. De 
tweede plaats was voor George 
Lemmerzaal en Theo Nagtegaal met 
5163 punten. Op drie zijn Jan Me-
ijer en Nico geëindigd, op vier Thuis 
Fokker en Willem Buskermolen en 
op vijf Paul van Aalst en Meindert 
Terp. De poedelprijs was voor het 
koppel Straathof met 3663 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Nel 
Schouten met 93 punten. De poe-
delprijs was voor Trudy Knol met 
514 punten. Vrijdag 5 maart is de 
volgende speelavond. Kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Aanvang is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur.

Jaarvergadering 
DES Rijsenhout
Rijsenhout - Op donderdag 11 
maart houdt buurtvereniging DES 
haar jaarvergadering. Om 19.30 uur 
verricht ad interim voorzitter Ruud 
Samshuijzen de opening in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Op de agenda staan behan-
deling van de verslagen van het se-
cretariaat, de penningmeester en 
de kascommissie. Vervolgens vindt 
een bestuursverkiezing plaats. Aan-
gemeld voor nieuw bestuurslid is 
Klaas Tensen. Aftredend en herkies-
baar zijn secretaris Nel Spaargaren, 
penningmeester Ali Bart en Hel-
ma Hoogedam van ondersteunen-
de zaken. Tussentijds afgetreden en 
niet herkiesbaar is Nico Sneeuw. De 
vergadering wordt besloten met de 
rondvraag. Na afloop staan klaver-
jassen en domineren op het pro-
gramma.

Bingo-avond 
in ‘t Baken
Aalsmeer - Buurtvereniging De 
Pomp organiseert op woensdag 10 
maart weer een gezellige en prijs-
volle bingo-avond in ‘t Baken in 
de Sportlaan. Er wordt gestart om 
20.00 uur met tien speelrondes in-
clusief een hoofdprijzenronde met 
twee superprijzen! Alle aanleiding 
voor een gezellige avond. Neem 
vriend en/of familie mee. Telefoni-
sche informatie bij Caroline Ramp, 
tel. 344107.

Succes AVA-jeugd bij NK Indoor!
Aalsmeer - Afgelopen weekein-
de is in Apeldoorn in het mooie in-
door sportcentrum het Nederlands 
Kampioenschap indooratletiek ge-
houden. Een drietal AVA jeugdat-
leten nam deel en wist een aan-
tal zeer goede prestaties te leve-
ren. Jordi Baars, afgelopen jaar als 
tweedejaars B junior succesvol met 
twee gouden plakken, wist ditmaal 
als eerstejaars A junior wederom 
een medaille te behalen. Een ster-
ke wedstrijd op de 1.500 meter zag 
hij beloond met een zilveren plak en 
een persoonlijk indoorrecord van 
4.07.97 minuten. 
Enkele uren later bleek hij deze 
wedstrijd nog in de benen te heb-
ben, want op de 3.000 meter miste 
hij net de bronzen medaille. Enigs-
zins teleurgesteld moest hij genoe-
gen nemen met een vierde plaats in 
9.03.60 minuten. Bij de meisjes B op 
de 3.000 meter liet Marit Plat we-
derom zien een bijzonder talentvol 
loopster te zijn. Tussen meisjes, die 
gemiddeld twee tot drie keer meer 
trainen per week, wist zij een prach-

tige vijfde plaats te behalen. En met 
een tijd van 11.24.73, wat niet alleen 
een persoonlijk record, maar tevens 
een clubrecord bij de meisjes B, 
meisjes A en dames senioren bete-
kende, mocht zij meer dan tevreden 
zijn! Tomas Baars tenslotte, luister-
de zijn debuut op een Nederlands 
Kampioenschap op met een prima 
race over 1.500 meter. Ook hij mocht 
met een vijftiende plaats en een tijd 
van 4.46.08 (net geen persoonlijk 
record) zeker tevreden zijn.

Clubrecord Nick Smit
Ook aanwezig voor AV Aalsmeer bij 
het NK Indoor van afgelopen week-
einde was kogelstoter Nick Smit. 
Nick, die als hoofdonderdeel speer-
werpen heeft maar het kogelsto-
ten er indoor graag bij doet, lever-
de een puike prestatie door met de 
kogel 11.83 meter ver te stoten. Dit 
betekende tevens een keurige der-
tiende plaats in een sterk veld! De-
ze prestatie leverde hem niet alleen 
een persoonlijk record op, maar ook 
nog eens en clubrecord.

Kledingbeurs in 
de Hornmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 6 maart 
organiseert buurtvereniging Horn-
meer een kinderkledingbeurs. De 
beurs is open van 10.30 tot 12.00 uur 
en wordt gehouden in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. 
Kleding inbrengen kan tussen 9.30 
en 10.00 uur en uiteraard dienen de 
broeken, truien en shirts schoon en 
heel te zijn. 
Een verkoopnummer aanvragen kan 
telefonisch bij Thea van Aalst, tel. 
0297-327541 of Plony de Langen, 
tel. 0297-329527.
 

Weer winst meiden RKdes 
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond voor de RKdes C1 handbal-
meiden de wedstrijd tegen TOB De 
Vriendschap op het programma. 
Door blessures is het team op dit 
moment niet compleet en kan ge-
lukkig gebruik gemaakt worden van 
Jennifer, Celine en Roos uit de C2. 
De wedstrijd begon goed voor RK-
des. Al snel stonden de Kudelstaart-
se meiden voor. 
De conditie van de tegenpartij was 
niet optimaal, zodat RKdes vrij snel 
een voorsprong kon opbouwen. 
Daarna was het tijd om de reser-
ve speelsters op te stellen. Er was 

duidelijk te zien dat zij de afgelo-
pen periode meegetraind hebben 
met het C1 team, want de wissel-
tjes en breakouts gingen onvermin-
derd door en werd er regelmatig ge-
scoord. De tegenpartij verdedigde 
heftig, wat regelmatig resulteerde 
in penalty’s. Roos van de C2 benut-
te ook zo’n penalty met een schit-
terend schot in de rechter boven-
hoek. Mede door goed keeperswerk 
van Jesse, was de eindstand 15-6. 
De C2 van RKdes moest ook aan-
treden tegen een team van  TOB. 
De speelsters uit Kudelstaart wisten 
met liefst 11-1 te winnen.
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Nieuwe leider of leidster voor 
het jeugdschaatsen gezocht
Aalsmeer - De leiders en leidsters 
van het Jeugdschaatsen Aalsmeer 
hebben een nieuwe outfit. Na zo’n 
twintig jaar met de felgekleurde 
jacks gedaan te hebben, werd het 
tijd voor nieuwe exemplaren. Euro-
parts autoaccessoires en onderde-
len op de Oosteinderweg 589 heeft 
de nieuwe zwart met witte jacks 
gesponsord. Het Jeugdschaatsen 
Aalsmeer heeft negen trainers die 
iedere zaterdagmorgen belangeloos 
91 kinderen in de leeftijd van 7 tot 
12 jaar op de Jaap Edenbaan in Am-
sterdam leren schaatsen. Het is een 
hechte groep leiders, waarvan de 
meesten al zo’n twintig jaar ervaring 
hebben. Voor de voortgang is nu wel 
een enthousiaste leider of leidster 

nodig voor de jongste groep kinde-
ren om ze spelenderwijs het schaat-
sen bij te brengen. Lijkt het je leuk 
om ongeveer tien kinderen te bege-
leiden? Meld je aan of bel eerst voor 
meer informatie naar Marijke Maar-
se, tel. 0297-325635. Bekijk ook de 
website met gezellige foto’s: www.
jeugdschaatsenaalsmeer.nl. Dit sei-
zoen gaat de groep op zaterdag 6 
maart voor de laatste maal trainen 
op de Jaap Edenbaan. 
Op 13 maart om 9.30 uur zullen 
de kinderen schaatsen voor hun 
KNSB-diploma met als afsluiting di-
ploma-uitreiking en traktatie in de 
Skeeve Skaes. Iedereen is welkom 
om langs de baan de vorderingen 
te bekijken.

Tennissen, zwaaien, klimmen 
en kleuren op spelinstuif
Kudelstaart - Het was ‘volle bak’ 
afgelopen maandag 1 maart in de 
Proosdijhal. Zo’n 150 kinderen ge-
noten tijdens hun eerste vakantie-
dag van allerlei sporten en spelle-
tjes in de sporthal. Jeugd tussen de 
zes en twaalf jaar wordt nagenoeg 
iedere vakantie uitgenodigd om 
naar de sport- en spelinstuif te ko-
men om op speelse wijze kennis te 
maken met allerlei sporten en zich 
heerlijk uit te leven op allerlei toe-
stellen. In de touwen klimmen be-
hoort tot de mogelijkheid, evenals 
ringen zwaaien, springen op en over 

de bok en koprollen maken over de 
mat. Verder staat een springkus-
sen klaar en kunnen onder ande-
re rackets ter hand genomen wor-
den voor een ‘potje’ badminton en 
is een hoek ‘omgetoverd’ tot voet-
balveld. Even bijkomen kan in de 
gang aan de kleur- en tekentafel. 
Vandaag, donderdag 4 maart, is de 
tweede sport- en spelinstuif in de 
Proosdijhal van 9.30 tot 12.00 uur. 
Verder is er deze vakantie de gehe-
le week extra vrij zwemmen voor al-
le jeugdige inwoners in De Waterle-
lie aan de Dreef. 

Pizza eten op Binding Zolder
Aalsmeer - Woensdag 24 febru-
ari konden de kinderen direct uit 
school terecht bij Binding Zolder 
voor een overheerlijke lunch. Op het 
menu stond pizza. De kinderen kon-
den zelf kiezen welke ingrediënten 
ze op hun pizza wilden. Zo was er 
voor ieder wat wils. Salami, ham, ui-
en, maïs, kaas en ga zo maar door. 
De kinderen hebben zelf de uien, 
paprika, champignons en dergelij-
ke gesneden. Vervolgens de pizza’s 
in de oven gedaan om daarna boven 
op de zolder gezellig met z’n allen 

aan tafel te eten. Het was een gezel-
lige middag. 
De Binding Zolder organiseert nog 
meer activiteiten. Zo kunnen tie-
ners die het leuk vinden bijvoor-
beeld meedoen aan toneelspelen. 
Want dinsdag 9 maart gaan korte 
toneelstukjes ingestudeerd en ge-
speeld worden. Het toneelspelen op 
de Binding Zolder in de Haya van 
Somerenstraat 35c begint om 19.00 
uur. De activiteit is gratis. Voor meer 
informatie en een overzicht van alle 
activiteiten: www.debinding.nl

Jeugdorkest Flora repeteert 
voor Musicals in Concert
Aalsmeer - Zaterdag 13 maart 
wordt het jaarlijkse donateurcon-
cert van muziekvereniging Flora uit 
Kudelstaart gehouden in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Tij-
dens dit concert kunnen bezoekers 
luisteren naar melodiën uit bekende 
muscials, ten gehore gebracht door 
muziekvereniging Flora, het Jeugd-
orkest van Flora, beide onder lei-
ding van Dick Jan Veerbeek, en jon-
gerenkoor Fiore uit Kudelstaart met 
dirigente Fleur Buskermolen. Flora 
heeft een jeugdorkest, bestaande 
uit jongens en meisjes die na hun 
blokfluitlessen een instrument zijn 
gaan bespelen, dat past in een fan-
fareorkest. 
Instrumenten die passen binnen 
een fanfareorkest zijn koperen in-
strumenten, zoals bugels, trompet-
ten en hoorns, saxofoons en natuur-

lijk ook slagwerk. In december 2009 
stond het kerstconcert op de agen-
da waarbij de jeugd voor het eerst 
zou meespelen in het ‘grote’ orkest. 
Helaas ging dat vanwege de barre 
weersomstandigheden niet door. 
Echter op 13 maart is er nu voor hen 
een plaats ingeruimd om te laten 
horen wat zij de afgelopen tijd heb-
ben geleerd. In navolging van het 
thema ‘Musicals in Concert’ zal de 
jeugd de bezoekers muzikaal mee-
nemen naar muziek uit onder an-
dere de Lion King en The Sound of 
Music. Het concert 13 maart begint 
om 20.00 uur, de burgerzaal is open 
vanaf 19.30 uur. Donateurs hebben 
gratis toegang. 
Wie geen donateur is, kan bij de in-
gang een kaartje kopen. Volwasse-
nen betalen 7,50 euro, kinderen en 
65-plussers 5 euro.

Veel te doen in Binding Oost
Aalsmeer - De maand februari is 
al weer voorbij, dus de nieuwe ka-
lender voor maart is bekend! In 
maart kan er getimmerd worden, de 
nieuwste film van Spangas gaat ver-
toond worden en tieners mogen aan 
de slag met brooddeeg. 
Verder wordt ook een gave fotos-
hoot georganiseerd met een profes-
sionele fotograaf! De inschrijvingen 
zijn al begonnen, dus schrijf je snel 
in, want er zijn nog maar een paar 
plekjes over. 

Bij Binding Oost kunnen tieners 
vanaf groep 6 op dinsdag- en 
woensdagmiddag komen binnenlo-
pen. De inloop is van 15.00 tot 17.30 
uur en is geheel gratis. Er staat altijd 
wat drinken met iets lekkers voor 
je klaar. Zo kun je op internet, te-
levisie kijken, maar knutselen mag 
ook. De nieuwe voetbaltafel wordt 
ook veel gebruikt. Kom gerust een 
keer binnen om te kijken. Op de site  
www.debinding.nl kan een voor-
proefje genomen worden.

Elke dinsdag en woensdag een 
activiteit op de Binding Zolder
Kudelstaart - De Binding Zolder 
wordt opgeknapt. Er wordt hard ge-
werkt om er een gezellige en frisse 
ruimte van te maken. De verbouwing 
is nog niet helemaal klaar, maar één 
ding is zeker: vanaf nu is er elke 
dinsdagavond en woensdagmiddag 
een activiteit! De dinsdagavondac-
tiviteit begint altijd om 19.00 uur en 
op woensdag start de activiteit stee-
vast om 14.00 uur. Verder wordt elke 
dinsdagmiddag een inloop gehou-
den van 14.00 tot 18.00 uur. Tieners 
en jongeren kunnen lekker hangen 
op de banken, knutselen of iets an-
ders doen. Ook deze inloop gaat ál-
tijd door. Ook is er vrijwel elke don-

derdagavond en vrijdagmiddag een 
inloop of een activiteit op de Binding 
Zolder. Wil jij een prijs winnen? Kom 
dan zeker in de maand maart naar 
de Binding Zolder en doe tijdens de 
inloop op dinsdag mee aan een rode 
draadspel. Elke dinsdag wordt het 
spel gespeeld. Dinsdag 6 april volgt 
de prijsuitreiking. De BindingZ older 
is voor jeugd van de groepen zes, 
zeven en acht van de basisschool en 
voor jongeren die zitten in de eerste 
of tweede klas van het voortgezet 
onderwijs en is te vinden in de Haya 
van Somerenstraat 35c. Voor meer 
informatie kan een kijkje genomen 
worden op www.debinding.nl.

Kindermatinee met film 
‘Up!’ vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Ook deze voorjaarsva-
kantie presenteert Bacchus weer 
een kindermatinee-middag. De film 
Up! gaat op vrijdag 5 maart vertoond 
worden in het culturele café in de 
Gerberastraat. Carl is een 78 jarige 
chagrijnige ballonnenverkoper. Zijn 
hele leven droomt hij er al van om 
eens een groot avontuur te beleven. 
Op een dag bindt hij al zijn ballon-
nen aan zijn huis en vliegt weg naar 
Zuid-Amerika. Maar dan ontdekt hij 
een verstekeling aan boord: de 8 ja-
rige Russel. Samen gaan ze op een 
hilarische reis en beleven doldwaze 
avonturen met de meest gekke die-
renvrienden. 
Het kindermatinee begint om 13.30 
uur, zaal open vanaf 13.00 uur, en 
de toegang bedraagt 3,50 euro voor 
volwassenen en 1 euro voor kinde-
ren, uitsluitend onder begeleiding. 

Kids Zevensprong bij burgemeester
Voetballen het hele jaar door!
Aalsmeer - Kinderen mogen dro-
men. Maar komen dromen ook uit? 
De kinderen van obs De Zeven-
sprong weten inmiddels: Als je iets 
héél graag wilt en je zet je ervoor in, 
dan gaat het lukken! De kinderen 
willen heel graag voetballen op het 
openbare sportveld achter de gym-
zaal aan de Pampusstraat. Maar ’s 
winters is het zompig en drassig. De 
kinderen hebben dit probleem be-
sproken met juf Donja Maerten en 
zij nam het probleem mee naar de 
IBB-vergadering met Hannie v.d. 
Bosch, de gebiedsmanager van het 
Integraal Buurtbeheer in Rijsenhout. 
Er is een subsidiefonds dat ingezet 
kan worden: Het fonds Wijken en 
Kernen. 
“Samen zijn we sterk”, dacht Peter 
Rethans van de stichting Meerwaar-
de en hij zette zijn schouders ook 
onder het idee. Binnen een week 
werden 2200 handtekeningen op-
gehaald van medestanders, Nikita 
v.d. Veld werd de recordhouder met 
een score van 224, en de kinderen 

uit groep 6 benutten hun taalles om 
een persoonlijke brief te schrijven 
naar de burgemeester.
Eerste burger Weterings bleek on-
der de indruk van deze grote wens 
en nodigde de kinderen uit om de 
handtekeningen en brieven zelf te 
komen overhandigen. En dat is op 
de middag van 1 maart een he-
le happening geworden! In het ge-
meentehuis werd de delegatie van 
9 kinderen ontvangen en onthaald 
door chique gemeentebodes. Even 
later volgde de overhandiging van 
de 2200 handtekeningen, de brie-
ven van groep 6 en de toelichting 
van de kinderen. De kinderen toon-
den geen spoortje verlegenheid, 
maar wel grote trots op de gelever-
de prestatie. 
Dat het in orde gaat komen met 
het voetbalveldje achter De Zeven-
sprong lijdt geen twijfel.
‘Iets wat je heel graag wilt, waar ie-
dereen zich gezamenlijk voor inzet, 
dat gaat lukken!” Is er een leukere 
levensles te bedenken op school?

Wegwijzer in bibliotheek
Aalsmeer - Groep 3 van basis-
school De Wegwijzer is afgelopen 
week op bezoek geweest in de bi-
bliotheek. Op de zolder van de bieb 
in de Marktstraat las juffrouw Cor-
rie een verhaal voor aan de jongens 
en meisjes. En uitleg werd gegeven 
hoe boeken opgezocht kunnen wor-
den in de bibliotheek. Daarna werd 
getest of de leerlingen wel goed ge-

luisterd hadden naar het verhaal, 
want ze moesten wel vijftien vragen 
invullen. 
De ochtend in de bibliotheek werd 
afgesloten met een ‘rondje’ langs de 
kids. Iedereen mocht zelf kort ver-
tellen over het boek waar uit voor-
gelezen is. “Het was een leerzaam 
en leuk bezoek”, aldus de leerlingen 
en ouders.

Voorstelling ‘Sneeuwwitje’ in 
het Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen van-
af 4 jaar brengt Virga Lipman op 
zaterdag 6 maart de voorstelling 
‘Sneeuwwitje, wat ben je mooi’ in 
het Amstelveens Poppentheater. 
Een vrolijke voorstelling met een 
knipoog van het bekende sprook-
je naar deze tijd van make-overs en 
bling bling. 
Een verhaal vol visuele grappen, 
een schoonheidswedstrijd, doldwa-
ze dwergen, een gemene stiefmoe-
der en een prachtige prinses met 
sneeuwwit haar en haar vriendje en 
paleiskokkie Alfred.

TV-ster Raaf 
Op zondag 7 maart komt Raaf 
van het televisieprogramma Huis-
je, Boompje, Beestje, voor iedereen 
vanaf 6 jaar tot leven in het thea-

ter in zijn eigen voorstelling: RAAF, 
geen kip! In het nest is Raaf het eni-
ge witte kuiken tussen alle zwarte 
raven. Al snel ontdekt Raaf dat hij 
bijzonder is, maar ook dat hij niet 
het enige speciale dier in het bos 
is. Hij wordt vrienden met de super-
snelle Jet IJsvogel en Billy Bever die 
verschrikkelijk goed kan bouwen. 
Maar waar is Raaf eigenlijk goed in? 
Hij is onhandig, kan een beetje flad-
deren en omdat hij wit is noemt ie-
dereen hem ‘kip’. Raaf wil laten zien 
dat hij een slimme en dappere Raaf 
is. Geen kip! 
Aanvang voorstellingen 14.30 uur. 
Toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.




