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Door parallelle Kaagbaan de
Aalsmeerbaan overbodig?
Paar. “De Aalsmeerbaan overbodig maken en de Buitenveldertbaan
ontlasten, betekent dat de parallelle Kaagbaan op lange termijn ook
als startbaan gebruikt gaat worden.”
Het gebruik als startbaan betekent
niet alleen voor Rijsenhout maximale overlast, ook gaan waarschijnlijk
grotere delen van Nieuw-Vennep en
Hoofddorp meer hinder krijgen van
vliegtuiglawaai. “Aan verdeling van
geluidsbelasting in de totale omgeving van Schiphol wordt door de
aanleg van de parallelle Kaagbaan
en het sluiten van de Aalsmeerbaan
volledig teniet gedaan.” Ook de veronderstelde operationele voordelen
van een parallelle Kaagbaan worden
door de Dorpsraad Rijsenhout in
twijfel getrokken als de Aalsmeerbaan daadwerkelijk wordt gesloten.
Bij harde wind, zeker uit de richting
Noordwest, is de Kaagbaan volledig onbruikbaar vanwege de dwarswind. Bij deze wind zijn nu de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan

Inbreker gelijk weer actief
Aalsmeer - Onlangs had de politie in Aalsmeer van collega’s uit
Utrecht te horen gekregen dat
een 45-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats weer op
vrije voeten was.
De man had enkele jaren geleden diverse inbraken gepleegd
op de Uiterweg en diverse bewoners bedreigd. De waarschuwing
bleek niet voor niets, de 45-jarige was weer naar Aalsmeer gekomen. In de nacht van dinsdag
26 op woensdag 27 februari rond
drie uur was er een alarmmelding bij een opslagruimte aan de
Uiterweg. De eigenaar en mede-

werkers zijn ter plaatse gegaan
en troffen op het terrein een Ford
scorpio aan met daarin een slapende man. De politie werd gealarmeerd. Het bleek te gaan om
de 45-jarige inbreker. Hij is aangehouden, maar pleegde verzet.
Hij is in de boeien geslagen. Verder is proces-verbaal tegen hem
opgemaakt vanwege het beledigen van een agent.
In de Ford troffen de agenten diverse inbrekersgereedschappen
aan. De man is gehoord op het
politiebureau in Amstelveen. Er
is een dagvaarding uitgeschreven.

als landingsbaan beschikbaar en de
Polderbaan en Zwanenburgbaan als
startbaan. Indien de Aalsmeerbaan
gesloten wordt, blijft als landingsbaan alleen de Buitenveldertbaan
over. Geen ontlasting dus, maar een
grotere belasting voor omwonenden
in met name Amstelveen en Amsterdam. In de zienswijze stelt Paar
verder dat door de voortdurende reservering van een parallelle Kaagbaan het dorp Rijsenhout aan verpaupering ten onder zal gaan. Er zijn
plannen om de sterk verouderde
glastuinbouw nieuw leven in te blazen en deze herstructurering betekent ‘mooie dingen’ voor Rijsenhout,
waaronder woningbouw. “Het doet
er niet toe dat de baan pas na 2020
gerealiseerd gaat worden, want wie
wil nog investeren in een mogelijk
ten dode opgeschreven dorp?” De
Dorpsraad hoopt dat de Provincie
alsnog dat de reservering voor de
aanleg van de parallelle Kaagbaan
uit het streekplan wordt gehaald.
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‘Onze’ Jan Peterse 65 jaar
Aalsmeer - Hij is met bloemen verwelkomd en ‘gekroond’ tot Hertog,
‘onze’ Jan Peterse. Afgelopen dinsdag heeft de verslaggever de leeftijd van 65 jaar bereikt en dat betekent met pensioen mogen. Niet voor
dit bekende gezicht van de Meerbode, hij blijft verhalen schrijven
en Jan blijft zich inzetten voor radio Aalsmeer. Ongeveer vijftien jaar
geleden nam Jan de schrijverspen
ter hand voor de Nieuwe Meerbode. Eerst voor de edities Mijdrecht
en Uithoorn, de laatste jaren voor de

Aalsmeerse krant. Nu Jan 65 jaar is
geworden, mag hij het natuurlijk wel
iets rustiger aan gaan doen. De redactie van de Meerbode kan daarom best wel wat extra hulp gebruiken. Verhalen schrijven helemaal
jouw/uw ‘ding’, heb je interesse in
het verenigings- en zakenleven van
Aalsmeer, heb je een ‘neus voor
nieuws’ en heb je er geen moeite
mee om soms onder druk de laatste verhalen te schrijven? Neem dan
contact op met de redactie van deze
krant, telefoon 0297-341900.

Zie onze
advertentie
elders in de krant.

Glimlach in Aalsmeer, verontrusting in Rijsenhout

Aalsmeer - Gedeputeerde Staten heeft in februari besloten om
in het streekplan Noord-HollandZuid de reservering voor de aanleg van een parallelle Kaagbaan te
handhaven. GS heeft de argumentatie van de minister overgenomen
die zegt dat een parallelle Kaagbaan de Aalsmeerbaan overbodig
maakt en de Buitenveldertbaan kan
ontlasten. Het klinkt Aalsmeerders
vast als muziek in de oren, Rijsenhouters echter niet. Zij zijn verontrust, want gebruik van beide Kaagbanen, die circa 900 meter uit elkaar
komen te liggen, betekent maximale overlast voor het hele dorp. “Het
betekent dat Rijsenhout ongetwijfeld geheel binnen de 35 Ke contour komt te liggen”, aldus Dorpsraad-voorzitter Hans Paar in een
zienswijze aan de Provinciale Staten van Noord-Holland. In de Lange
Termijn Visie van Schiphol wordt de
parallelle Kaagbaan primair neergezet als landingsbaan, maar zo stelt
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Jarige Jan Peterse met bloemen met links redactielid van Nieuwe Meerbode
Aalsmeer, Jacqueline Kristelijn en rechts directeur Luuc van der Ouw.

Paardrijden op de kermis
Schade na
poging diefstal
benzine

Aalsmeer - De jaarlijkse kermis
is jl. dinsdag van start gegaan in
Aalsmeer. Het terrein aan de Dreef
in de Hornmeer staat vol met attracties. Er kan een ritje gemaakt worden in de botsauto’s, voor de durfals
zijn diverse snelle attracties waaronder de super hoog draaiende stoelen en er kan een gokje gewaagd
worden. De kermis presenteert dit
jaar een groot aantal nieuwe attrac-

ties. Voor de kleintjes is er een mini-achtbaan, touwtje trekken, eendje vissen en de draaimolen draait op
verzoek. Neem plaats in de auto of
op het paard, net als beide meisjes
op bijgaande foto. De kermis duurt
nog tot en met zondag 9 maart. De
laatste dag is eurodag en dit betekent dat in diverse attracties voor
slechts 1 of 2 euro plaatsgenomen
kan worden. Veel plezier!

Aalsmeer - Op woensdag 27 en
vrijdagnacht 29 februari is geprobeerd benzine te stelen uit een viertal in de Sportlaan en de Fuchsiastraat geparkeerde auto’s. Bij alle vier
de wagens is getracht de benzinekleppen open te wrikken. Benzine
stelen is niet gelukt. Alle auto’s hebben behoorlijke schade opgelopen.

Jongen krijgt mes op keel

Geld gepind met pas na
straatroof in Kudelstaart
Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 27 op donderdag 28 februari is een 18-jarige Kudelstaarter in de Copernicusstraat overvallen door een nog onbekende straatrover. Even voor half twee wilde de
jongen via de achterzijde naar zijn
huis lopen.
De 18-jarige werd aangesproken
door een onbekende die al dreigende met een mes de portemonnee
van de jongen opeiste. De jongen
heeft de portemonnee afgegeven.
Hij heeft nog gevraagd of hij zijn

identiteitskaart er uit mocht pakken
en hier gaf de dief toestemming voor.
In de portemonnee zat ook de pinpas van de 18-jarige. Het mes werd
op zijn keel gezet voor de pincode.
Deze heeft de 18-jarige gegeven. Er
is 600 euro gepind bij de bank. De
straatrover is een blanke jongen van
ongeveer 1.80 meter lang. Hij sprak
Nederlands, droeg een donkere jas
en had een donkere sjaal voor zijn
gezicht gebonden.
De politie heeft de straatroof in onderzoek.

de
Wijn van
maand
Zie advertentie elders in de krant.

gemberthee
verwarmende zwarte thee

met sinaasappelschilletjes,
kattepootjesbloemetjes en cacaobonen.
Vanouds een heerlijke verwarmer!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Ophelialaan 106 1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

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

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

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- -Einsteinstraat in Kudelstaart, een grote-zware- bruin/cyperse
kater (tijgerprint). Hij heet Benjamin.
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet
Bobbie.
- Verremeer in Rijsenhout, ongecastreerde kater,zwart met witte poten, witte snuit, witte plek in de nek en witte ring op de
staart. Zijn naam is Phill.
- Werven in Aalsmeer, een gecastreerde grote zwarte kater. Hij
draagt een vlooienbandje, wordt al bijna vier weken vermist,
en heet Indo.
- oosteinderweg 205a in Aalsmeer,een oude magere kater,zwart
met witte bef witte voorpoot en witte sokjes,hij heet Tommie.
- Karperstraar 54 in Aalsmeer,een één jaar oude siberische boskat, hij is crème-rood en hij heet Spiky.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg Rijsenhout, zwarte poes met witte bef, wit
neusje en witte sokjes. Haar rechter achterpoot is wat stijf en
ze loopt er al drie weken rond.
- Noordpolderweg in Aalsmeer, een ongecastreerde witte kater
met lichtgrijze/cyperse vlekken. Hij heeft een witte punt aan
zijn staart.
- Bachlaan, een schildpadpoes.
- Margrietstraat naast speeltuintje,schildpadpoes met licht
streepje over de neus.
- Zwarte weg thv de N201 een witte gecastreerde kater.
- Op de N201 zwarte kat.
Goed tehuis gezocht:
-		Rood-wit cyperse kater. Hij is acht jaar oud, gecastreerd, en
heet Mickey.

Dierenbescherming vergadert
Aalsmeer - Dierenbescherming
Aalsmeer & Omstreken nodigt haar
leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 18 maart in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur.
Na de opening volgen mededelingen en worden de ingekomen stukken behandeld. Daarna wordt gesproken over de jaarverslagen van
de diverse commissies en wordt
goedkeuring gevraagd voor de financiële stukken.

Ook staat een bestuursverkiezing
op de agenda. Aftredend en niet
herkiesbaar zijn Theo Peters, Anneke Spaargaren, Paula Pen en Gerry Baars. Door het bestuur worden
als bestuursleden voorgesteld: Hans
Paar, Leo Hoek, Mark Hogenboom,
Paula Pot, Veronica den Toom en
Renate Broxterman.
De vergadering wordt besloten met
de rondvraag.De financiële stukken
zijn opvraagbaar via de infolijn, tel.
0297-343618 of 0297-587095.

Wie heeft Spikey gezien?
Aalsmeer - Spikey is een oranje/
crème kleurige Siberische kater van
ongeveer een jaar en wordt sinds 28
februari vermist. Spikey is erg aanhankelijk en nieuwsgierig en zijn

baasjes zijn erg ongerust. Zij hopen
maar dat er niet iets ergs met hun
kater gebeurd is. Spikey gezien?
Bel dan de Dierenbescherming in
Aalsmeer, tel. 0297- 343618.

Collecte van Reumafonds
Aalsmeer - Het Reumafonds start
volgende week met de jaarlijkse collecte in uw regio. Ruim 60 000 vrijwilligers gaan van 9 tot en met 15
maart met een collectebus langs de
deur om geld in te zamelen voor de
reumabestrijding. Dat is hard nodig,
zeker nu uit onderzoek in samenwerking met TNO blijkt dat reuma
een ‘volksepidemie’ dreigt te worden. Eén op de vijf mensen in Nederland boven de twintig jaar heeft
last van een vorm van reuma. Tot
nu toe is aangenomen dat er ruim
1,5 miljoen mensen één of meerdere vormen van reuma, inclusief artrose hebben. Uit de nieuwe cijfers
blijkt dat het maar liefst 2,3 miljoen
mensen zijn boven de 20 jaar. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen last
van artrose of slijtage. Het Reumafonds vindt deze nieuwe cijfers verontrustend. Zonder zicht op behandeling of genezing wordt reuma een
epidemie en zoveel patiënten kan
de zorg straks niet aan. Omdat het

Reumafonds geen subsidie krijgt
van de overheid is het geld dat met
de jaarlijkse collecte wordt opgehaald hard nodig voor goed onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen om reuma zo snel mogelijk de
wereld uit te helpen. Het onderzoek
in Nederland is inmiddels van hoog
niveau. Nederlandse reumatologen
behoren tot de besten ter wereld.
U bent hard nodig!
Voor de collecte van 2008 zijn nog
steeds véél vrijwilligers nodig. Het
fonds krijgt namelijk geen subsidie
van de overheid en is daarom afhankelijk van giften van particulieren en
bedrijven. Wilt u zich een paar uur
vrij maken voor de bestrij-ding van
reuma? Meld u aan en help bijna 2,5
miljoen landgenoten. Geef uzelf op
als collectant of help met de organisatie van de collecte in de jaarlijkse collecte-week. Bel mevrouw Vastenhout 020-4973063, of mail collecte2008@reumafonds.nl.

Ledenvergadering Rode Kruis
Aalsmeer - De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de afdeling Aalsmeer van het Nederlandse Rode Kruis wordt gehouden op
dinsdag 18 maart en vindt plaats in
het eigen Rode Kruisgebouw aan
de Spoorlaan 5a. De aanvangstijd is
19.30 uur. Behalve de jaarverslagen
bevat de agenda ook een bestuursverkiezing. De kandidaten voor een

Vogelbeurs in
Rijsenhout

Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert weer een
vogelbeurs op zondaag 9 maart.
Voor het kopen van vogels zijn liefhebbers op de beurs aan het goede
adres, maar er mogen ook eigen vogels verkocht worden. Ook nu weer

bestuursfunctie zijn Manuella Meijer uit Kudelstaart en Paul Vloorhuis uit Aalsmeer. Tijdens de rondvraag is er gelegeheid tot het stellen
van vragen. Voor het verkrijgen van
de verslagen en de agenda kan gebeld worden naar de secretaris, tel.
326019.
De stukken worden dan na 8 maart
toegezonden.

zijn handelaren uitgenodigd met
een uitgebreide collectie vogels,
waaronder kanaries, grote en kleine
parkieten, en er zijn leden die vogels
te koop aanbieden. Ook voor vogelvoer en accessoires kunt u op deze
beurs terecht. De beurs wordt gehouden van 9.30 tot 13.30 uur in het
gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje. De entree is
50 eurocent.

KERKDIENSTEN
Zondag 9 maart

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. en 16.30u. ds.
K. Muller.
12/3 biddag 19.30u. ds. K. Muller.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u.
thema ‘feest’. Spreker Bram Flippo.
Crèche voor de kleinsten, speciaal
programma oudere kinderen.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. diensten ds. A. Jansen.
12/3: Biddag 15.30u. kinderdienst.
ds. A. Jansen.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst ds.
Gabe Hoekema. Extra collecte voor
Epafras. Oppas voor allerkleinsten
en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. G. Vochteloo, Vierhouten.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Zondag 10u. dienst ds. J. v. Popering
in Triumphatorkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst ds. C.A.E.
Groot, Barneveld. Avond: 10Rdienst.
Oost:. Zondag 10u. dienst, C. G.
Graafland. Koffiedrinken.
Woensd. 12 maart: Biddag v/h gewas 19u.-ca. 20u. met C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondagdienst 10u. ds. A. van Vuuren. ds. G. van Goch, Huizen.
Woens. 12 maart 14.30u. Biddag v/h
gewas 19.30u.

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

Oud papier in
Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 7 maart
haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oud papier op. Gaarne
na 18.00 uur het papier aan de weg
zetten 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 indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus verzamel ook het
papier voor de eerste vrijdagavond
van de maand.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst ds J. Vrijhof,
bid uur voor gewas en arbeid. Mmv
Hosanna in Excelsor. 10u. Kinderdienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. van der
Weg, Uithoorn. 5e lijdenszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zond. 10.30u.
dienst olv parochianen. Met damesen herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in De Meent, Orion 3-5. 11u.
kand. Theodoor Meedendorp.
Bijbelstudies
Maandag 10 maart 20u. Evang. Kees
Goedhart.
Evang. Kring Aalsmeer: dinsd. 4
maart in Meander, Clematisstr. 20.
‘De Profeet Elisa door P.A. Slagter.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether
105.9.
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Cadeau: Ritje in Hummer
Aalsmeer - Marieke van der Dool werkt al ruim 25 jaar bij café Sportzicht.
Ze heeft ooit tegen een klant gezegd dat zij wel eens in een Hummer zou willen rijden. Op haar verjaardag 1 maart was het dan zover. Een zwarte Hummer
kwam de Sportlaan ingereden met achter het stuur eigenaar Eric Markman.
Hij stapte uit en overhandigde de sleutels aan Marieke. “Veel plezier tijdens
het ritje.” Dat Marieke het cadeau van haar leven kreeg, was duidelijk. Helemaal blij en onder de indruk was ze na haar ritje in de Hummer.
Foto: Gerrit Kooij

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel. 10u. in Zorgc.
Aelsm. euc. viering met L. Seeboldt.
Zat. 17u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met vg. M. v. Zoelen.
Zat. dienst in Rijsenhout woordcomm. viering met vg. diaken J.
Snoek. mmv Soli Deo Gloria.
Zon. 10.30u. dienst olv parochianen.
mmv Karmelkoor.

Vergadering en
lezing PCOB
Hoofddorp - Op dinsdag 18 maart
begint om 14.00 uur de jaarvergadering van de PCOB in De Horizon in Hoofddorp. Na het verslag
zal door dominee A. van der Wal uit
Hoofddorp een inleiding gehouden
worden over het 60-jarig bestaan
van het huidige land Israël. Het belooft een zeer interessante middag
te worden. Ook gasten zijn van harte welkom. Geen vervoer? Bel dan:
023-5615740. De PCOB is nog dringend op zoek naar enkele bestuursleden. Belangstellenden kunnen
bellen naar het secretariaat: 0235579890.

Verspreiding/Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Editie 1
Oplage 15.625 ex.
LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en /
of tekstmateriaal NIET beschikbaar
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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officiële mededelingen
DefinitieVe Beschikkingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 11 en 25 maart. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.

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

Uitwegvergunningen
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunningen zijn
verleend:
• Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer, Lakenblekerstraat 2
• A.H.P. Kriebel, Clusiusstraat 40
• Het Behouden Huis VII, Uiterweg 19
Datum verzending vergunningen: 5 maart 2008.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen een besluit is genomen. Voor meer informatie kunt u tijdens de
openingstijden contact opnemen met de medewerkers van de afdeling
Vergunningen, Handhaving en Subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Clusiusstraat 40, het oprichten van een garage;
• Darwinstraat 6, het vergroten van een woning;
• Gemaalstraat 27, het plaatsen van een dakkapel;
• Maarse en Kroonhof 47, het vergroten van een woning;
• Oosteinderweg 129, het wijzigen van een gevel;
• Oosteinderweg 291, het vergroten van een kas;
• Rietwijkeroordweg 17, het oprichten van een warmteopslagtank;
• Ruisvoornlaan 16, het vergroten van een woning;
• Seringenstraat 2, het oprichten van een veranda;
• Uiterweg 287, het verplaatsen van een schuur;
• Vlinderweg 194, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderdijksloot, het vernieuwen van een gebouw;
• Zwarteweg 149, het plaatsen van drie vlaggenmasten.
Bouwaanvragen 2e fase
• Machineweg 205, het plaatsen van een woning en brug;
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Oosteinderweg 121, het plaatsen van een bootoverkapping.
Verzenddatum bouwvergunning: 11 maart 2008.
ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan
n201-zone uitwerking 2: VBa-noorD”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken op grond van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend dat
zij op 4 maart 2008 het ontwerp “Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde,

Boomgaard” heeft vastgesteld. In het ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 2: VBA-Noord” wordt de in het
vigerende bestemmingsplan “N201-zone” opgenomen globale bestemming “Uit te werken bedrijfsdoeleinden” nader uitgewerkt. Het
plan geeft o.a. bouw- en gebruiksvoorschriften voor de uitbreiding
van de fustage-opslag in VBA-Noord.
Het ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 2: VBA-Noord” en het besluit van Burgemeester & Wethouders
tot vaststelling liggen met ingang van 7 maart 2008 gedurende een
periode van 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.
De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 tot 17.00
uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30
tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak.
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder tegen dit ontwerpbesluit
een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college
van Burgemeester & wethouders.
BouwVerorDening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomgeving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de
volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Wilgenlaan 16, het slopen van een kas;
Dit besluit wordt verzonden op 11 maart 2008
ter inzage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 10
t/m 6 maart Kapvergunningen: Stommeerweg 38, 2 berken, 2 elzen; Van Cleeffkade 7a, 4 Italiaanse populieren; P.F.
von Sieboldlaan 34, 1 blauwspar; Uiterweg 192, 1
kastanje;
t/m 13 maart Kapvergunningen: Machineweg 139, 3 ceders, 7 berken, 5 lijsterbessen: Perceel Dijksloot H589 , 1 populier; Perceel Dijksloot H548, 13 elzen, 4 beuken;
Meervalstraat 1, 1 moerascypres; Stommeerweg 129,
10 larixen;
t/m 15 maart Wet bodembescherming: beschikking Aalsmeerderweg
146;
t/m 20 maart Uitwegvergunning: Haydnstraat 4;
t/m 20 maart Vastgestelde Evenementenkalender 2008;
t/m 20 maart Kapvergunningen: De Muzen 14, 1 eik; De Muzen 16,
1 eik; De Muzen 30, 1 meidoorn; Marsstraat t.o. nr.
6 1 es; Locatellihof 26, 2 meidoorns; Saturnusstraat
t.o. nr. 2, 1 kronkelwilg; Saturnusstraat t.o. nr. 20,
1 prunus; Legmeerdijk 331, 1 populier; Haydnstraat
52, 2 prunussen; Uranusstraat 1, 1 prunus; Sweelinckstraat achter 1-17, 2 essen en 1 esdoorns; Sweelinckstraat bij pompgemaal,3 abelen; Begoniastraat
5, 1 berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; Geraniumstraat naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjerhof
speelplaats, 4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 robinia; Zwarteweg 75, 1 es; Seringenpark, 1 treurwilg;
Uiterweg 401, 1 treurwilg; Hendrikstraat 40, 1 els;
Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; Oosteinderweg 288,1 els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oosteinderweg 318, 1 els; Oosteinderweg 319, 2 acers;
Oosteinderweg 320, 1 es; Oosteinderweg 322, 2 essen; Oosteinderweg 326,1 es; Oosteinderweg 330,1 es
en 1 acer; Oosteinderweg 332, 1 acer; Oosteinderweg
350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinderweg
380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oosteinderweg 523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen; Jac. P.
Takkade 4-5a, 1 wilg; Kerkweg 12, 1 kastanje; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 59, 1 kastanje;.Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Ravenstein, 1 po-

t/m 21 maart
t/m 27 maart
t/m 27 maart
t/m 27 maart
t/m 3 april
t/m 3 april
t/m 10 april
t/m 15 april
t/m 16 april
t/m 18 april

pulier; Starteiland, 2 wilgen en 1 els; Mijnsherenweg
104, 1 els; Cornelis Claasz Baas hof, 2 elzen; .Hoofdweg nabij stoplichten, Kudelstaart, 1 kastanje; Copernicusstraat 36, 6 kastanjes, Ampèrestraat t.o. nr 26,
3 kastanjes, Schweitzerstraat 107, 2 wilgen;
Ontwerpherziening planologische reservering banenstelstel Schiphol;
Kennisgeving ontheffing ingevolge artikel 4.1.5. lid 3
van de APV;
Kapvergunning: Linnaeuslaan 86, 1 es;
Uitwegvergunning: Waterhoenstraat 46;
Kapvergunning: Einsteinstraat 51, 16 leylandii;
Uitwegvergunning: Ranzijn, Aalsmeerderweg 436;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 277, 1 berk;
Uitwegvergunning: Lakenblekerstraat 2
Uitwegvergunningen: Clusiusstraat 40, Uiterweg 19
Ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201zone Uitwerking 2: VBA-Noord”

ter inzage BiJ De afDeling puBliekszaken, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 maart 2008
• Stommeerweg 75, het plaatsen van een dakkapel en pui;
• Stommeerweg 91, het veranderen van de aanbouw.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 maart 2008
• Copierstraat 40, het plaatsen van een schuur;
• Kerkweg 13, het oprichten van een schuur;
• Mr. Jac. Takkade 1, het plaatsen van een steiger.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 maart 2008
• Aalsmeerderweg 278, het bouwen van een berging;
• Baccarastraat 3, het vergroten van een schoolgebouw;
• Bilderdammerweg, Spilstraat en Spiegelstraat,
het bouwen van 75 woningen;
• Herenweg 23c, het bouwen van een berging;
• Moerbeistraat 8, het vergroten van het bijgebouw;
• Rozenhof 42, het plaatsen van dakkapellen en het
veranderen van het dak;
• Witteweg 3, het plaatsen van 2 reclamezuilen en
2 vlaggenmasten.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 maart 2008
• Bilderdammerweg nabij nr. 120, het plaatsen van een
aankondigingsbord;
• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van portocabins.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 april 2008
• Kudelstaartseweg t.h.v. 239, de Mijnsherenweg hoek Legmeerdijk
en de Bilderdammerweg t.h.v. 123, plaatsen van een
aankondigingsbord voor evenementen.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 11 april 2008
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Anne Frankstraat 36, het vergroten van de woning
aan de zijkant;
• Bilderdammerweg naast 120 (Wim Kandreef 1),
het vergroten van een gebouw;
• Oranjestraat 23 en 29, het bouwen van twee woningen;
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer en uitVoering
proVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Meezingen met zanger Cock

Optreden Jan Leliveld in
danscafé de Praam
Aalsmeer - Zaterdagavond 15
maart verzorgt de Aalsmeerder Jan
Leliveld een optreden in danscafé
de Praam in de Zijdstraat. De feestavond wordt verder muzikaal luister
bijgezet door dj Martijn. Jan heeft
twee grote passies, muziek en bloemen. De schoonheid van muziek en
de pracht van bloemen zijn moeilijk
met elkaar te vergelijken, maar ze
vullen elkaar perfect aan. Jan Leliveld heeft een extra dimensie gegeven aan deze combinatie.
Zonder zijn hartstocht voor muziek op te geven heeft hij kans gezien om in een relatief kort tijdsbestek een succesvol handelsbedrijf
in bloemen en planten op te bouwen. Gedurende de opbouw van
deze bloemrijke onderneming heeft
hij zijn muzikale passie nooit verloochend. Hij is opgegroeid in een
dorpscafé en daar werden regelmatig feesten en partijen gegeven. Als
klein jongentje vermaakte Jan al de
gasten in het dorpscafé van zijn ouders met zijn liedjes en toen hij 10
jaar was, leerde hij zichzelf gitaar
spelen. Met veel genoegen brengt
hij de jaren in herinnering van het
meedraaien in de kroeg met muziek maken tussen de schuifdeuren bij bruiloften en partijen. Meer
dan 17 jaar lang maakte hij deel uit
van het trio “De Pandora’s”, met covers van bekende songs, zowel Engels- als Nederlandstalig. Een band
die succesvol was binnen de regio.

Ledenvergadering
ANBO uitgesteld
Aalsmeer - De ledenvergadering
van de ANBO afdeling Aalsmeer

“Muziek is mijn passie. Bloemen zijn
mijn leven”, is een uitspraak van de
zingende Aalsmeerder die solo verder ging en ook keyboard en synthesizer leerde spelen. Tegenwoordig doet Jan het wat rustiger aan.
Overigens betekent dit niet dat hij
minder in de schijnwerpers staat.
Integendeel, muziek maken en optredens vormen nog altijd een belangrijke uitlaatklep voor de zakelijke beslommeringen. Ongeveer 15
keer per jaar geeft Jan een solo optreden en dat doet hij belangeloos.
Giften die hij voor een optreden ontvangt gaan in een fonds en dat is
bedoeld voor goede doelen.
Zijn repertoire heeft een lekker
meezing-gehalte en bestaat uit allerlei muziek zowel Nederlandstalige als popmuziek. Jan Leliveld nam
verschillende cd’s op. Zijn eerst cd
“Een roos voor jou” werd in 2000 uitgebracht. Vervolgens in 2002 “Flowering Music” met covers van nationale artiesten, maar ook met vier
nummers over bloemen uit zijn eigen repertoire. Zijn laatste cd “Kroegenhits” werd in februari 2006 uitgebracht. De opbrengst van deze cd
is geheel ten goede gekomen aan
de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Wat de muziek van Jan extra
aantrekkelijk maakt, is zijn prachtige kroegen-repertoire en dat is iets
wat bijzonder goed past in danscafé
de Praam. De toegang zaterdag 15
maart is gratis,
gaat donderdag 13 maart niet door.
Door omstandigheden is de vergadering nu verplaatst naar maandagmiddag 21 april in zorgcentrum
Aelsmeer aan het Molenpad. Aanvang 14.00 uur.

Eerste pooltoernooi in
The Fifties groot succes

Wervelende show Cirque du Soleil

Varekai: Adembenemend!
Streek - Zelfs iedereen die een
show van Cirque du Soleil gezien
heeft, zal verbaasd en verrast zijn,
de nieuwe show ‘Varekai’ is één
groot spektakel, adembenemend. In
zigeunertaal betekent Varekai ‘waar
dan ook’en dat is letterlijk wat er op
het podium gebeurd: De toeschouwers worden ademloos van act naar
act meegenomen in een magische
mengeling van toneel, humor, acrobatiek en muziek. Neem daarbij de
prachtige kostuums, speciaal voor
Varekai ontworpen door Eiko Ishioka, en het sprookje is compleet.
Diep in het bos, op de top van een
vulkaan, bestaat een bontgekleurde
wereld met onbegrensde mogelijkheden.
Het verhaal begint als een eenzame
jongen uit de lucht komt vallen en in
die wereld terecht komt. In een ma-

gisch bos, bewoond door wonderlijke wezens, beleeft hij een bijzonder
avontuur en de bezoekers ook! Bijna ogen en oren tekort. Het onmogelijke wordt mogelijk in een verbazingwekkend vertoon van vaardigheid en kracht tegen een achtergrond van live gespeelde muziek en
bovenaardse decors, verweven met
een levendige choreografie die iedereen zal aanspreken.
Varekai is geschreven en geregisseerd door Dominic Champagne en
is vanaf nu tot en met eind mei te
zien in het prachtige, witte Cirque
du Soleil tentencomplex naast de
Amsterdam Arena. Nieuwsgierig?
Ga naar cirquedusoleil.com en bekijk de videoclip. Voor informatie en
reserveren kan kaarten: 0900-0233,
groepen vanaf twintig personen
kunnen bellen naar 020-2061207.

Aalsmeer - Poolcafé The Fifties
heeft afgelopen zaterdag een succesvol pooltoernooi georganiseerd.
Tijdens de maandelijkse rookvrije
avond hebben de enthousiaste deelnemers zich sportief laten gelden op
de pooltafel. Na afloop was er een
optreden van zanger Cock Zwanenburg. Voor het pooltoernooi hadden zich de afgelopen weken tien
deelnemers aangemeld. Er werd
zaterdag in een rookvrij café fanatiek gepoold onder het genot van
een drankje. De avond leverde twee
prijswinnaars op. De eerste prijs is
gewonnen door Marco Vogelaar, de

tweede prijs door Yuri Multineddu.
Maar ook de andere deelnemers
gingen niet met lege handen naar
huis en kregen een troostprijs.
Na afloop van het pooltoernooi
werd het tijd voor de muziek van
Cock Zwanenburg. Deze IJmuidense zanger zingt overwegend Nederlandstalige muziek en treedt op bij
feesten en partijen in de omgeving
van Aalsmeer. Het publiek heeft tot
in de late uurtjes meegezongen en
gedanst op bekende hits. Het optreden was een gezellige afsluiting van
een geslaagd pooltoernooi.

Linda van The Fifties met prijswinnaars Marco Vogelaar en Yuri Multineddu.

Koffieochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 18 maart is er
weer een koffieochtend voor vrouwen in gebouw Irene aan de Kanaalstraat in het centrum. De aan-

vang is tien uur, maar vanaf half tien
staan de koffie en thee klaar.
Spreekster deze morgen is Nanny
Ketel en haar onderwerp is: ‘De vijf
talen der liefde’. De toegang is gratis
en er is oppa
s voor de kleintjes. Hierbij van harte
uitgenodigd!
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AGENDA

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer

Cabaretier Ted Griffioen
met ‘Blues’ in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8
maart is in cultureel café Bacchus
the blues te beluisteren in de vorm
van cabaret. Ted Griffioen is een natuurtalent. Zijn geboorte op 1 april
maakte hem in één klap de jongste cabaretier van Nederland. Met
een moeder die een tien voor zingen had en een vader die dat moest
aanhoren, was de liefde voor muziek geboren. Niet voor niets heeft
Ted’s eerste programma als titel
‘The blues’ gekregen. Zijn omgeving biedt inspiratie genoeg om de
blues van te krijgen. Zijn vriendin is
daarbij het stralend middelpunt. “Ze
is de vrouw van mijn dromen, maar
dankzij haar lig ik nachtenlang wakker.” Door zijn vriendin wist Ted welk
soort muziek hij wilde gaan maken: The blues. Ted is in zijn voor-

stelling niet altijd even aardig voor
haar, maar stiekem is hij dol op haar.
Want je kunt toch pas echt gelukkig
zijn als je weet wat ongeluk is? Op
19-jarige leeftijd won Ted Griffioen
de publieksprijs Cameretten 2004.
Hij is op het podium volledig in zijn
element. De eenvoud van zijn standupachtige verhalen en taalvaardige
liedjes, omlijst met een prachtige
zangstem, imponeren. Met verrassende wendingen blijft hij zijn publiek altijd twee stappen voor.
Een talent voor de toekomst! De
voorstelling begint zaterdag om
21.00 uur in Bacchus in de Gerberastraat, zaal open vanaf 20.30 uur.
De entree bedraagt 9 euro. Kaarten
in de voorverkoop bij Ans de Kruijf
via tel. 0297-342657, te bereiken na
18.00 uur.

Met muziek van Kees Markman

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

en begint om 20.00 uur. De feestavond krijgt ook een officieel moment. Het thema voor de pramenrace 2008 wordt namelijk bekend
gemaakt. Ook zal onthuld worden
wat het thema van alweer de vierde
juniorrace gaat worden.
Het thema nog niet via het roddelcircuit, de wandelgangen of via
een ander lek gehoord, dan zeker komen. Verhinderd, maar toch
nieuwsgierig naar het thema? Vanaf 9 maart is de geheel vernieuwde
website www.pramenrace.nl te bezoeken en uiteraard wordt hier het
thema genoemd.

Feest voor iedereen van 14 tot 17 jaar

Zaterdag Basic Night in N201
Aalsmeer - Elke drie weken is er
Basic Night in de N201. Hét feest
voor iedereen van 14 tot 17 jaar. Dj
Norman draait de heetste dance
hits van nu, urban, top40, jump,
après-ski alles komt voorbij. Samen met de rest van de N201-crew
wordt er voor gezorgd, dat in het altijd afgeladen jongerencentrum aan
de Zwarteweg een prachtavond beleefd wordt. Aanstaande zaterdag
8 maart is het weer feest voor de
jeugd van 21.00 tot 1.30 uur en de
entree is 5 euro, pasje of legitimatie verplicht.
Pasjes maken
Basic Night is al jaren een begrip in
Aalsmeer. De disco zit telkens weer
tot de nok toe gevuld, en vaak moeten er zelfs mensen naar huis gestuurd worden, omdat het er niet
meer in past. Dat is niet leuk, vooral niet omdat er vaak mensen uit
Aalsmeer niet meer in kunnen, terwijl er wel veel mensen van verder
weg binnen zijn. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling en daarom maakt
de N201 vaart met het invoeren van
een nieuw pasjessysteem. Van elke
bezoeker worden de persoonsgegevens ingevoerd in een computerdatabase. Ter plekke wordt een scherpe foto gemaakt tegen een witte
achtergrond. Hiervan word een pasje gemaakt op creditcard formaat.
Op het pasje staat op de voorzijde

het logo van de N201. Op de achterzijde staan de persoonsgegevens,
een pasfoto en een unieke barcode. De pasjes worden per post verstuurd om te voorkomen dat mensen een vals adres opgeven. Als je
met je pasje aan de deur komt, wordt
het pasje gescand en verschijnen
op een beeldscherm in de entree de
persoonsgegevens en of de betreffende persoon bijvoorbeeld een ontzegging heeft of heeft gehad, op de
gastenlijst staat, een kaartje heeft
gereserveerd, etc. Er kunnen dus
voor grote activiteiten kaarten vooraf gereserveerd worden op naam. Iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart
krijgt voorrang bij de voorverkoop,
zodat zij er in elk geval in kunnen.
De eerstkomende twee grote feesten, zaterdag 8 maart (Basic Night)
en zaterdag 29 maart (Only Urban)
is er extra inzet om voor alle bezoekers een pasje te maken. Het is de
planning om de periode daarna het
pasjessysteem actief te gaan gebruiken om via de juist omschreven
methode de drukte bij de N201 wat
in te dammen en zo teleurstellingen
te voorkomen. Ook worden de gegevens gebruikt in nauwe samenwerking met de politie om eventuele
raddraaiers te achterhalen en te bestraffen. De N201-crew doet er alles
aan om zoveel mogelijk mensen een
leuke avond te bezorgen, want daar
gaat het tenslotte om!

Oma’s Nachtkastje treedt
zaterdag op in De Walrus

Afscheidsfeestje bij ‘Rood’
Aalsmeer - In een goed gevuld
Bacchus verzorgde de Aalsmeerse
band Rood jl. zaterdag een optreden. In het culturele café brachten
de heren en dames van Rood zowel
oude als nieuwe nummers uit hun
hele repertoire. Rood brengt vooral poppy-liedjes met rockinvloeden. De zang wordt voornamelijk
verzorgt door de zussen Ingrid en

Sandra Zonneveld en muzikaal werden zij begeleid door gitarist Martijn
Stuiver, drummer Cees Tas, bassist
Ab Hansen en toetsenist Bas Middelkoop. Van laatstgenoemde muzikant werd zaterdag afscheid genomen. Bas stopt. Het was een mooi
en muziekvol afscheidsfeestje zaterdag. Het is nog niet bekend of Rood
een nieuwe toetsenist gaat zoeken.

‘Aalsmeer Helpt’ officieel van start

Openlucht après skiparty
zaterdag in Ophelialaan
Aalsmeer - De officiële start van
de stichting Aalsmeer Helpt vindt
op zaterdag 8 maart tussen 20.00 en
01.00 uur plaats in de Ophelialaan
met een openlucht Après Ski Party.
De entreeprijs tot het spectaculaire
muziekfeest bedraagt vijf euro en
de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting. De presentatie
van de Après Ski Party is in handen
van dj Le-on en dj Sidney en omdat
het een buitenevenement ter hoogte van grill-bar De Carnivoor betreft,
wordt aanbevolen voor passende warme kleding zorg te dragen
waarbij skikleding natuurlijk voor de
juiste sfeer zorgt. Niet onbelangrijk
is om te melden dat de leeftijdgrens
gesteld is op 18plus. Dogstar Tat-

toos heeft aangekondigd ook aanwezig te zullen zijn op het speciaal
voor deze avond uitgezette ‘feestterrein’ met een oppervlakte van duizend vierkante meter waarvoor overigens alle vergunningen verleend
zijn en er ook maatregelen zijn getroffen om ondermeer het openbaar
vervoer in goede banen te leiden.
Entreekaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij grill-bar De
Carnivoor en Ridder & Co in de Ophelialaan en bij Kapper Sander in
Winkelcentrum Kudelstaart. Wees er
snel bij want vol is vol. Voor algemene informatie kunt u mailen naar: info@AalsmeerHelpt.nl en voor sponsoring kunt u mailen naar: meehelpen@AalsmeerHelpt.nl.

Vrolijke kwis over van alles

Bacchus Trivia in Bacchus

Aalsmeer - Welke vogel kan achteruit vliegen? Is Oenologie een wetenschap? Bestaan er vierkante meloenen? Deze en vele andere vragen
krijgen bezoekers beantwoord tijdens een avondje Bacchus Trivia en
vrijdag 14 maart is het weer zover.
Pubkwissen worden vaak gespeeld
in Amsterdamse café’s. De pubkwis moet niet verward worden
met een popkwis, waarbij alle vragen over muziek gaan, maar is eerder een vrolijke versie van Triviant,
De kwismaster stelt vragen die over
van alles kunnen gaan, maar vaak
is er een grote rol weggelegd voor
actualiteiten, muziek, film, reizen en
- uiteraard - drank. Bacchus Trivia

bestaat uit drie rondes, waarmee u
en uw teamgenoten per ronde ‘een
rondje van de zaak’ kunnen winnen
door de kwisvragen juist te beantwoorden. Het team met de meest
punten over drie rondes wint een
afzichtelijke wisselbeker. De teams
bestaan uit maximaal vijf personen
en er is ruimte voor een beperkt
aantal teams. Maar iedereen is welkom om de teams aan te moedigen.
Voorzeggen is overigens niet toegestaan. Bacchus Trivia duurt ongeveer van 22.00 tot 23.30 uur, deelname en toegang zijn gratis en geheel vrijblijvend. Aanmelden is niet
nodig. De presentatie is in handen
van Joran van Liempt.

Aalsmeer - De Amstelveense band
Oma’s Nachtkastje verzorgt aanstaande zaterdag 8 maart een optreden in café De Walrus aan de
Aalsmeerderdijk. De groep, bestaande uit gitarist en zanger Theo
van Teunenbroek, bassist André
Dienske, drummer André Sonneveld
en zanger Roel Tolner, is voornemens er een spectaculaire middag
van te maken.
Ooit begonnen als een eenmalige
act tijdens het trouwfeest van de
zanger is Oma’s Nachtkastje uitgegroeid tot een coverband die in
staat is om een zeer gevarieerde
setlist te spelen. Van Hendrix tot De
Dijk, van de Stones tot de Jazzpo-

litie, spelen met plezier, dat is het
motto! Lekkere, meestal herkenbare
nummers, maar wél op Oma’s manier gespeeld: rockin’. De gelouterde muzikanten staan voor kwaliteit,
maar vooral het plezier in het maken van muziek geeft deze band net
iets extra, het voelt goed, het klinkt
goed, het is goed!
Vanaf 17.00 uur is De Walrus het domein van Oma’s Nachtkastje. Rond
19.00 uur is er voor iedereen een lekker broodje, zodat de mensen die na
20.00 uur door willen naar het SPIEfeest in The Beach met een redelijk
gevulde maag door kunnen feesten.
Uiteraard is de toegang gratis en iedereen, jong en oud, welkom!

Kienavond Supportersclub
Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 6 maart, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een kienavond met vele mooie prijzen. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn kienblaadje
vol heeft mag als eerste een keuze
maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te winnen zijn.
Na vier ronden komt er een pauze

om even te genieten van een kopje
koffie of een drankje.
Als de acht ronden gespeeld zijn
komt de knaller van deze avond, een
superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. Dus ook voor u deze avond de kans om een of meerdere prijzen mee naar huis te nemen. Het kienen vanavond is in het
dorpshuis te Kudelstaart en begint
om 20.30 uur.

Muziek/cabaret
Vrijdag 7 maart:
* Foute karaokeshow in N201, Zwarteweg. Open vanaf 21.30u.
Zaterdag 8 maart:
* Jubileumconcert 50 jaar mannenkoor Con Amore in De Bloemhof,
Hornweg. Aanvang: 20u.
* Cabaret ‘The Blues’ van Ted Griffioen in cultureel café Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u.
* Feestavond SPIE met bekendmaking thema pramenrace in The
Beach, Oosteinderweg v/a 20u.
* Open lucht après skiparty in Ophelialaan voor stichting ‘Aalsmeer
Helpt’, 20-01u.
* Basic Night, disco voor 14-17jr. in
N201, Zwarteweg, 21-1.30u.
Zondag 9 maart:
* Blazers Kamer Collectief geeft concert in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* Spetterend optreden zanger en gitarist Hein Meijer in café Joppe, Weteringstraat v/a 19u. Gratis toegang.
Zaterdag 15 maart:
* KCA-jazzavond met The Extensionicers in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
* Optreden Aalsmeerse zanger Jan
Leliveld in de Praam, Zijdstraat.
Zondag 16 maart:
* Optreden Aalsmeerse band Wild
bij Racket Sport, Beethovenlaan.
Woensdag 19 maart:
* Concert Aalsmeerse Oratoriumvereniging in Triumphatorkerk, Ophelialaan. Aanvang: 20u.
Exposities
Tot en met 6 april:
* Expositie Toos Manders, Peter
Meijer en Bianca Schepers in galerie/beeldentuin Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en zondag 13-17u..
Tot en met 9 maart:
* Expositie popfotograaf Lex van
Rossen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u. Nieuwe expositie
vanaf 13 maart: Schilderijen en tekeningen Clara de Jong.
Vanaf 25 februari:
* Foto-expositie leerlingen Westplas
in bibliotheek, Marktstraat.
Diversen
Donderdag 6 maart:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Inloopavond voor 12+ers op Binding Zolder, Haya van Somerenstraat, Kudelstaart, 19-21u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dialezing Groei en Bloei over mooiste tuinen in Italië in Wellantcollege,
Linnaeuslaan v/a 20u.
* Kienavond Supportersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
Vrijdag 7 maart:
* Verkoop Rode Kruis bij AH Kudelstaart van 9 tot 17u.

* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Dartavond Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Klaverjasavond Supportersvereniging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 8 maart:
* Kinder- vanaf mt. 146 en volwassen-kledingbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 10.30 tot
12u.
* Crea-hobbybeurs in Dorpshuis Kudelstaart. Open: 10.30-16.30u.
Zondag 9 maart:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje te Rijsenhout. Open: 9.30-13.30u.
Dinsdag 11 maart:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 12 maart:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* ‘Boys only’ op Bindingzolder, Haya
van Somerenstraat, 14-17u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 13 maart:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos in buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Om 20u. start sjoelavond.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Paaskienavond Vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
* Jaarvergadering en speelavond
buurtver. DES in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 19.30u.
Vrijdag 14 maart:
* Bacchus Trivia, vrolijke kwis, in
Bacchus, Gerberastraat v/a 22u.
* Paaskien bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 15 maart:
* 25 Jaar Kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart. Verkoop dames- en
kinderkleding v/a mt. 140. Verkoop
van 10.30 tot 12.30u.
Woensdag 19 maart:
* Lezing Mensje van Keulen in bibliotheek, Marktstraat in kader boekenweek, 20-22u.
Vergaderingen
Woensdag 12 maart:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in
Dorpshuis.
Donderdag 13 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
Dinsdag 18 maart:
* Seniorenraad over leefbaarheid in
Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 13.30u.
* Ledenvergadering Rode Kruis in
egebouw Spoorlaan 5a v/a 19.30u.
* Ledenvergadering Dierenbescherming in Dorpshuis vanaf 20u.

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

Volgende week nieuwe expositie

Laatste weekend foto’s van
poppionier Lex van Rossen
Aalsmeer - Nog tot en met deze
zondag 9 maart zijn foto’s te zien
van de pionier van de popfotografie,
Lex van Rossen, in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Nog even
binnen lopen kan vandaag, vrijdag,
zaterdag en zondag tussen 14.00
en 17.00 uur. De toegang is gratis.
Na het weekend gaan vrijwilligers
van de stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer volop aan de slag voor de

volgende expositie. Van 13 maart tot
en met 20 april worden in het Oude
Raadhuis schilderijen en tekeningen getoond van Clara de Jong en
de vitrines worden gevuld met beelden van Jet Schep. De officiële opening is zaterdag 15 maart om 16.00
uur door gastcurator Ingeborg Peeperkorn. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Meer weten? Kijk op
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

In de grote zaal werd volop gezocht naar glaswerk en andere artikelen..

5 Euro-zak op rommelmarkt
Rijsenhout - In de Ontmoetingskerk vond jl. zaterdag de jaarlijkse
rommelmarkt plaats. Gelijk bij binnenkomst nodigden de stellingen
de aanwezigen uit om lekker rond
te snuffelen. Een mooie bloempot
of grappig beeldje nodig? Op zoek
naar platen en videobanden, tijd om
het glaswerk uit te breiden, alvast
boeken aanschaffen voor de vakantie, het kon allemaal. De keuze

was enorm. Voor kleine prijsjes gingen de artikelen de deur uit. En wie
op laatste moment binnenwipte, viel
met de neus in de boter. Koop een
zak van 5 euro en vul ‘m zelf. Het
werd door veel bezoekers gedaan.
Op een artikeltje meer of minder
hoefde niet meer gekeken te worden. De bezoekers blij en vrolijke
gezichten bij de organisatie. Er is tot
slot veel minder op te ruimen...
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Ouderdom centraal in Boekenweek

Lezing Mensje van Keulen
in bibliotheek Aalsmeer

Alsmar Popkoor repeteert
voor jubileumconcert
Aalsmeer - Al vanaf september
2007 is het Alsmar Pop Koor druk
aan het repeteren voor het grote
concert ‘Ten years after’ dat op 19
april aanstaande in de Bloemhof zal
plaatsvinden ter ere van het 10-jarig bestaan van het koor. Het belooft een feestelijke avond te wor-

den, waaraan niet alleen Aalsmeers
Harmonie en een band hun medewerking zullen verlenen, maar ook
de ‘Alsmar Poppys’, een kinderkoor
waarvoor zich maar liefst 45 kinderen hebben aangemeld. Noteer deze datum vast in uw agenda! Nadere
informatie volgt.

Aalsmeer - Op woensdag 19 maart
is Mensje van Keulen te gast in de
bibliotheek in de Marktstraat. Zij
verzorgt deze avond op uitnodiging
van de bibliotheek, KCA en Plantage
boekhandel een lezing. Deze lezing
wordt gehouden in het kader van de
boekenweek, waarbij het onderwerp
ouderdom centraal staat. Mensje
van Keulen is op 10 juni 1946 geboren in Den Haag als Mensje Francina van der Steen. Van 1970 tot
1972 was ze redacteur van Propria
Cures, waarvoor ze schreef en literaire en politieke cartoons tekende. Hierna maakte samen met onder andere Gerrit Komrij, Theo Sontrop en Martin Ros acht jaar deel uit
van de redactie van het literaire tijdschrift Maatstaf. Haar debuut ‘Bleekers zomer’ verscheen in 1972. De

roman wordt inmiddels tot de klassieken in de Nederlandse literatuur
gerekend. In het autobiografische
‘Olifanten op een web’ (1997), dat
Mensje schreef naar aanleiding van
de dood van haar moeder, is veel
over haar jeugd, latere belevenissen
en haar schrijverschap te vinden.
Met name dit boek sluit aan op het
thema van de boekenweek van dit
jaar: Van oude menschen… Naast
romans en verhalen heeft Mensje ook een aantal kinderboeken op
haar naam staan. De lezing op 19
maart is van 20.00 tot 22.00 uur en
de toegang bedraagt 7,50 euro inclusief een consumptie. In de voorverkoop wordt 1 euro korting gegeven. Kaarten reserveren kan via
aalsmeer@bibliotheekau.nl, of telefonisch 0297-325905.

Bijzonder blaaskwartet op
KCA-concertpodium
Aalsmeer - Zondagmiddag 9 maart
betreedt een heel bijzonder blaaskwartet het KCA-podium in de Oud
Katholieke Kerk. In 2003 is het Blazers Kamer Collectief op initiatief van
hoboïste Pauline Oostenrijk en klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer van start gegaan, in een
serie programma’s voor vier blazers.
Samen met twee andere topblazers,
fluitiste Barbara Deleu en fagottist Bram van Sambeek, hebben zij
een muzikale combinatie gevormd
die zijn gelijke in Nederland niet
heeft. Het Collectief speelt werken
van Mozart, Schulhoff, Villa-Lobos,
Carter en Françaix. In dit (soms bijna letterlijk) adembenemend pro-

gramma laten de vier topblazers
horen tot welke, totaal verschillende, meesterwerken deze combinatie
componisten heeft geïnspireerd. De
fluit, de hobo, de klarinet en de fagot gaan zich samen flink te buiten
aan virtuoze dartelheid; anderzijds
zijn het ook juist deze instrumenten
die kunnen ontroeren en meeslepen
met hun enorme lyrische mogelijkheden, om elkaar later weer te vinden in een sfeer van verstilde bezinning. Het concert in de Oud-Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg
begint zondagmiddag om half vier.
Losse kaarten à 10 euro zijn te reserveren bij KCA-muziekcoördinator Nico de Groot, tel. 0297-324160.

Ensemble Luci Serene geeft
concert in Urbanuskerk
Bovenkerk - Op zondagmiddag 9
maart verzorgt het ensemble Luci Serene een bijzonder passieconcert in de Bovenkerkse Urbanuskerk. Op het programma staat onder andere het beroemde Stabat
Mater van Pergolesi, waarin de grote smart van een moeder die haar
enige kind stervende ziet aan het
kruis wordt bezongen. Het ensemble Luci Serene is opgericht in 2005
en legt zich toe op het verkennen en
uitvoeren van bijzonder repertoire
voor sopraan en alt. Luci Serene bestaat uit sopraan Heleen Meijer, alt
Annette Stallinga en Andrew Clark
op klavecimbel, piano en orgel. Deze vaste combinatie wordt voor dit

concert uitgebreid met de celliste
Carla Rosenberg. Luci Serene trad
onder meer op tijdens de open monumentendagen in Amsterdam en
in het programma Spiegelzaal van
de AVRO. Het ensemble brengt zondag Salve Regina van Dominico
Scarlatti, sonate nummer drie voor
cello en orgel van Antonio Vivaldi en
Stabat Mater van Giovanni Pergolesi
ten gehore.
Het concert begint om 15.30 uur en
het programma, tevens toegangsbewijs, is vanaf 15.00 uur verkrijgbaar
in de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan. Toegangsprijs is 7,50
euro, inclusief een drankje na afloop
van het concert.

Feestelijk jubileumconcert
de Hint in De Bloemhof
Aalsmeer - Op zondag 30 maart
organiseert Kunstencentrum de
Hint het jaarlijkse Bloemhofconcert. Het concert staat dit jaar in
het teken van het 40-jarig jubileum.
Het belooft een groot spektakel te
worden met dans, muziek en theater. De voorstellingen vinden plaats
om 15.00 en om 18.00 uur. Vanaf 3
maart kunnen kaarten gerserveerd
worden via de website. Tijdens de
voorstellingen geeft het Groot Muziekschool Orkest een optreden
en staan er leerlingen van de Hint

op het podium in ensembles en
(dans)groepen. Achter de schermen
wordt er hard gewerkt om een spetterende show neer te zetten. Om
dit jubileum te vieren staan er een
aantal feestelijke activiteiten op het
programma. Na een geslaagde talentenjacht tijdens de H-factor begin deze maand, is het nu tijd voor
het Jubileumconcert. Van 14 tot en
met 19 april staat de feestweek op
het programma. Voor informatie
en reserveringen: www.dehint.nl of
0297 -520110.

Jazz-avond in Bacchus
met The Extensionicers
Aalsmeer - Zaterdag 15 maart presenteert Bacchus een jazz-avond
met een optreden van The Extensionicers. Het trio bestaat uit Elvis Sergo
op Hammond orgel, Bas van der Wal
op gitaar en Frank auf dem Brinke
op drums. Speciale gast is Han Litz
op dwarsfluit. Het Hammond orgel
trio met gitaar en drums is een ideale combinatie voor soul-jazz. Het
geluid is transparant, oorspronkelijk
en toch vet en funky. Eind zestiger
jaren en begin jaren zeventig werd
de toon gezet voor soul-jazz door
musici als Jimmy Smith, Horace Silver, Lou Donaldson en Grant Green.
Ze kwamen met dansbare ritmes en

catchy tunes met een bluesy twist.
Soul-jazz is weer hip! Het is eigenlijk
nooit weg geweest, maar heeft toch
een enorme comeback gemaakt.
Al vanaf het eerste moment dat The
Extensionicers samen waren, vlogen
de spaanders in het rond. Ze delen
dezelfde passie voor hun muziek
en zijn zeer aan elkaar gewaagd.
Hoofddoel is om muziek te spelen
die ‘lekker voelt’. Het optreden in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat volgende week zaterdag
begint om 21.30 uur. De toegang is
uw gift. Deze activiteit wordt geinitieerd door de stichting Kunst & Cultuur Aalsmeer.

Vrijdag karaoke show in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 7
maart een keer geen bands in de
N201, maar editie zoveel van de foute karaokeshow! Het jongerencentrum aan de Zwarteweg wordt omgeturnd tot karaoke bar en iedereen
kan meedoen. Er is keus uit diverse nummers met een karaoke set,
maar er kan ook gewoon meegezongen worden met nummers van

een cd. Het maakt niet uit wat, van
Slayer tot Jan Smit, of een foute disco-medley; alles mag. Tussendoor
kunnen de beentjes van de vloer
met alle leuke en foute, alternatieve en hippe muziek. Je kunt ook zelf
muziek meenemen, want de dj’s van
de N201 draaien alles.
De N201 is open om 21.30 uur en de
entree is gratis.

Spetterend concert van de
Young Continentals
Kudelstaart - Op zaterdag 1 maart
gaven de Young Continentals een
geweldig concert in De Spil.
Een groep van vijftien tieners tussen de 13 en 16 jaar verzorgden een
afwisselend, sfeervol programma,
waarbij ook de kinderen uit de zaal
betrokken werden.
Een kleine greep uit de liederen:
‘God is the same’ met medewerking van kinderen uit het publiek.
‘Dead serious’ het themalied: ik mag
dan jong zijn, maar ik ben wel vrij!
‘Higher purpose’ je bent gemaakt
voor een hoger doel, leef niet in een
droom en klungel niet langer rond.
‘You raise me up’, een gebedslied.
‘We can make a difference’ open
je ogen voor de nood van mensen. ‘Getaway car’ soms zou je een
vluchtauto willen hebben om uit de
nachtmerrie van het leven te vluchten om Uw vrede te vinden. Als toegift: ‘Trust in you’ over het vertrouwen in god.
Tijdens de pauze en na afloop was
er een ongedwongen contact tussen koorleden en bezoekers.
Tijdens het concert is een collec-

te gehouden voor het Oost-Europa project; deze heeft ruim 330 euro opgebracht, goed voor een halve
dag concertkosten in Oost-Europa.
De ZWO-commissie van de Samenop-Weggemeente Kudelstaart houdt
echter niet van halve dagen, dus zij
hebben het bedrag verdubbeld! Een
verrassing voor de organisatie!
Tijdens de kerkdienst op zondagmorgen zongen de Young Continentals nog een aantal liederen,
waarna toch het afscheid naderde.
Tegen half een stonden organisatie
en koor in een kring voor de ingang
van De Spil te zingen: Dit is de dag,
die de Heer ons geeft en werd er
voor elkaar gebeden.
Daarna werd de groep uitgezwaaid,
op weg naar het volgende concert
in Rotterdam.
De organisatie wil alle vrijwilligers,
voorverkoopadressen en sponsors
bedanken voor hun inzet en bijdrage.
Mede dank zij hen is het concert
een fantastische ervaring geworden
voor zowel deelnemers, organisatie
als bezoekers.

Jouw talent voor een tent

Talentenveiling in De Binding
Aalsmeer - De Binding en de
Doopsgezinde gemeente organiseren op zaterdag 19 april een talentenveiling voor de jeugd in De Binding in de Zijdstraat. Heb jij een talent waarmee je een ander blij kunt
maken?
Bijvoorbeeld een kunstwerk maken,
cake bakken, klussen of oppassen.
Meld dan je talent aan op veiling@
debinding.nl.
De talentenveiling is voor jeugd tot
en met twaalf jaar van 16.00 tot 18.00
uur en voor jeugd van twaalf jaar en
ouder van 19.00 tot 22.00 uur.
De opbrengst van de veiling wordt
besteed aan de aanschaf van nieuwe tenten voor Almen.

Team weer compleet
Overigens is het team van De Binding sinds 1 maart weer compleet.
Het vertrek van jongerenwerker
Wendy maakte een vacature vrij.
Brendan Langan is het team komen
versterken.
Hij is voor twintig uur als jongerenwerker aangenomen. Naast Brendan bestaat het team uit Kim Verschueren voor kinder-tiener-jongerenwerk Kudelstaart, Lenneke Heiijer voor kinder-tienerwerk Aalsmeer
en Clazien van Dam voor de administratie.
De Binding is telefonisch bereikbaar op 0297-326326, webadres is
www.debinding.nl.

Muziek voor de lijdenstijd

Concert ACOV 19 maart
in Triumphatorkerk
Concert 25 jaar ‘Caritas’
Aalsmeer - - Interkerkelijk Koor
Caritas bestaat dit jaar 25 jaar en dit
jubileum wordt groots gevierd met
een feestelijk concert op 24 mei.
Caritas is een christelijk koor en bestaat uit ongeveer 45 leden. Het koor
brengt een gevarieerd repertoire en
verleent voornamelijk medewerking
aan kerkdiensten in de omgeving.
Maar Caritas schuwt het grotere

werk niet. Het koor heeft diverse
musicals uitgevoerd en doet op 30
maart voor de derde keer mee aan
The Jerusalem Passion in De Doelen in Rotterdam. Het jubileumconcert wordt gegeven in de Triomphatorkerk aan de Ophelialaan, begint
om 20.00 uur en zal duren tot ongeveer 21.30 uur. De kaartverkoop
start op 24 april.

Bibliotheekactie tijdens
landelijke Boekenweek
Aalsmeer - Van 12 tot en met 22
maart vindt de landelijke Boekenweek plaats. Het motto van deze Boekenweek is ‘Van oude menschen’, de derde leeftijd en de letteren, ontleend aan het welbekende
boek van Louis Couperus. Tijdens
de boekenweek heeft de bibliotheek
een aantal leuke acties voor nieuwe
leden. Iedereen vanaf 18 jaar die
zich in de Boekenweek inschrijft bij

Paaskien bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 14 maart organiseert buurtvereniging Oostend
een paaskien.
Er worden enkele ronden gekiend

de bibliotheek krijgt een boekenbon
van 5 euro cadeau. Deze is onbeperkt geldig en vrij te besteden in
iedere boekwinkel. Bovendien krijgen nieuwe leden een bon waarmee u het boekenweekgeschenk
van Bernlef ‘De Pianoman’ af te halen is in de boekwinkel. Met dit boekenweekgeschenk kan op zondag
16 maart vrij gereisd worden met
de NS.

en er zijn leuke prijsjes te winnen.
Zin in een onbezorgd en gezellig
avondje uit, nieuwe gezichten ontmoeten?
Dan naar buurthuis ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, om
20.00 uur start de kienavond.
U bent van harte wekom.

Aalsmeer - In de stille week,
op woensdag 19 maart, geeft de
Aalsmeerse Christelijke Oratoriumvereniging onder leiding van dirigent Herman Paardekooper een
kort concert met als motto ‘Muziek
voor de lijdenstijd’.
Te beluisteren zijn koren en aria’s
uit Der Tod Jesu van Graun, het Stabat Mater van J. Haydn en uit de Johannes-Passion van Bach. Sopraan
Wendy Roobol en organist Niek van
der Meij verlenen hun medewerking;
zij deden dit ook al met veel succes in eerdere korte concerten van
ACOV. Carl Heinrich Graun (17041759) was een Duits barokcomponist en tenorzanger. Samen met Johann Adolf Hasse maakte Graun de
opera in Duitsland populair.
Hij schreef vele opera’s, maar ook
veel religieuze composities, waaronder het ontroerende De Tod Jesu.
Er zijn meer dan 400 componisten
die het Stabat Mater op muziek
hebben gezet, waaronder Joseph
Haydn (1732-1809). Haydn krijgt
vanaf 1760 grote bekendheid, als hij
in dienst treedt van de familie Esterhazy. Hij componeert ruim honderd
symfonieën, meer dan tachtig strijkkwartetten, concerten voor verschillende solo-instrumenten, missen en
oratoria en veel kamermuziek. Het
Stabat Mater dateert uit 1767 en behoort nog tijdens zijn leven tot zijn
meest uitgevoerde stukken. Het
Stabat Mater is een van oorsprong
liturgisch gedicht.
Het ontstond in de Middeleeuwen
in de marge van de officiële kerkelijke liturgische gezangen. De tekst
van de hymne beschrijft het leed
van Maria bij de kruisdood van Jezus. Het concert wordt afgesloten
met enkele delen uit de JohannesPassion van Johann Sebastian Bach
(1685-1750). Bach heeft erg veel
gecomponeerd, onder andere 189

koralen voor koor, liederen en aria’s,
en kerkmuziek: honderden cantates
en vier passionen, waarvan de Matthäus en Johannes de meest bekende zijn.
Voor deze passie gebruikte Bach de
tekst van het bijbelverhaal zoals dat
door de apostel Johannes, een van
de volgelingen van Jezus, werd opgeschreven.
Ondanks het tragische verhaal eindigt Bach optimistisch, met de gedachte aan de wederopstanding uit
de dood en de belofte van het eeuwige leven.
Het concert van ACOV op woensdag 19 maart is in de Triumphatorkerk aan de Ophelialaan 247 en begint om 20.00 uur. Kaarten kosten
10 euro, jongeren tot 18 jaar betalen 5 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Plantage Boekhandel in de Zijdstraat, the
Read Shop in de Ophelialaan, bij de
leden en op de avond zelf aan de
zaal. Informatie: tel. 0297-329443,
www.acov.nl of email: secretaris@
acov.nl.

Sopraan Wendy Roobol verleent medewerking aan concert ACOV.
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Aanstaande zaterdag in Bloemhof

Alcoholcontroles
in Aalsmeer

‘Con Amore’ viert halve
eeuw met groots concert
Aalsmeer – Op 6 januari 1958 gingen Aalsmeers Christelijk Mannenkoor en het Dubbelmannenkwartet Con Amore samen verder als
Aalsmeers Mannenkoor Con Amore.
Vanaf dat moment groeide het koor
sterk, er was duidelijk behoefte aan
een vierstemmig zingend mannenkoor. Het aantal leden steeg van zevenentwintig in 1958 tot zevenentachtig nu met een piek van honderdtien leden in 1994. De trouw
aan het koor was en is groot. Vele
zangers zijn al tientallen jaren lid,
sommige hebben zelfs het samengaan van de twee koren nog meegemaakt.
Dit is nu vijftig jaar geleden en dit
jubileum gaat aanstaande zaterdag
8 maart gevierd worden met een
groots concert in De Bloemhof aan
de Hornweg. Con Amore heeft op
zijn repertoire vele tientallen liederen uit bijna alle werelddelen. Er zijn
enkele lp’s en vijf cd’s uitgebracht
met geestelijke liederen en kerstrepertoire, met populaire songs uit de
twintigste eeuw, met songs uit musicals en koren uit opera’s van met
name Giuseppe Verdi en Charles
Gounod.
Accordeons en saxofoons
Tijdens het jubileumconcert trakteert het mannenkoor op een selectie uit haar geschiedenis van
zingen en dat doet zij niet alleen.
Accordeonensemble Mozaïek uit
Zandam komt optreden, evenals
het Aalsmeers saxofoonkwart. Het
accordeonensemble heeft een uitstekende naam opgebouwd door
de mooie samenklank en de variëteit in uitvoering op de accordeons.
Het in 1991 uit Aalsmeers Harmonie ontstane Aalsmeers Saxofoonkwartet heeft al vaker opgetreden

met Con Amore. Medewerking verleent verder de sopraan Carine van
den Brule. Zij zorgt voor een sprankelend aandeel in het concert, solistisch en samen met het mannenkoor. Voor het jubileumconcert heeft
het mannenkoor gezocht naar een
speelse en tegelijk fraaie begeleiding en deze is gevonden met Miranda Jansen en Nico van der Meulen op trompet, Moniek Eigenhuis
op fluit, Elles de Koning op hobo,
Ingrid de Rooy op klarinet, Peter
Broertjes op bas en Alwin de Ruyter op slagwerk. Sinds 2004 begeleidt Rob Goudkuil het mannenkoor
en tijdens het jubileumconcert zal
hij ook laten horen wat hij solistisch
op vleugel in zijn mars heeft.
Vier dirigenten
Con Amore staat sinds augustus
1987 onder leiding van Theo van de
Hoorn. Hij is de vierde dirigent in de
halve eeuw van het mannenkoor. De
eerste dirigent was Sander van Willegen, daarna kwamen Dick van de
Berg en Frans Kocx en is alweer 21
jaar Theo van der Hoorn de frontman. Het programma voor het jubileumconcert belooft een gevarieerde avond met ook enkele, bekende Nederlandse liedjes, zoals Mooi
Aalsmeer, Als ik toch eens rijk was
en Het Dorp. Con Amore nodigt u
allen uit te komen kijken en luisteren. Het concert zaterdag in De
Bloemhof begint om 20.00 uur en
de entreeprijs is, inclusief koffie of
thee, elf euro. De kaartverkoop loopt
overigens prima, dus wie verzekert
wil zijn van een stoel schaft kaarten
aan in de voorverkoop bij de Plantage boekhandel in de Zijdstraat, de
Readshop in de Ophelialaan of Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg.

Aalsmeer - Op donderdag 28 en
vrijdag 29 februari zijn in de avonduren op de Van Cleeffkade en op
het Raadhuisplein in het centrum
en op de Kudelstaartseweg en de
Lakenblekerstraat alcoholcontroles
gehouden door de politie. In totaal
hebben 250 automobilisten moeten
blazen. Eén automobilist, een 32jarige Aalsmeerder, bleek te diep
in het alcoholglaasje gekeken te
hebben. Het ademanalyseapparaat
stokte bij 305 Ugl. (0,70 promille). Er
is proces-verbaal opgemaakt.

112 Kilometer op
Aalsmeerderweg
Eén van de vele belangstellenden die de notarissen Kees Bakker en Mathijs van Gaalen de hand kwam schudden, was
oud-burgemeester Hoffscholte.

Superdruk in gemeentehuis...

In de rij voor notarissen
Aalsmeer - In de burgerzaal van
het gemeentehuis werd jl. vrijdag
29 februari afscheid genomen van
notaris Kees Bakker en kon kennis
gemaakt worden met zijn opvolger,
Mathijs van Gaalen.
Het was superdruk in het gemeentehuis. Een lange rij wachtenden
die allen ‘hun’ notaris de hand wilde
schudden, nog even bedanken voor
de geleverde hulp, en natuurlijk zijn

opvolger zien en spreken. De receptie was prima verzorgd. Ondanks de
grote belangstelling kon iedereen
voorzien worden van een hapje en
een drankje.
Bij Koninklijk besluit van 3 december
vorig jaar is aan mr. C.B. Bakker op
zijn verzoek eervol ontslag verleend
uit het ambt van notaris te Aalsmeer
per 1 maart. Dezelfde dag vorig jaar
is mr. M.A. van Gaalen benoemd

tot notaris in Aalsmeer met ingang
van 1 maart als opvolger van notaris
Bakker. In de praktijk was reeds notaris Carel Boswijk actief. Hij is een
samenwerkingsverband aangegaan
met Mathijs van Gaalen. De praktijk
wordt uitgeoefend onder de naam
Boswijk & Van Gaalen. Het kantoor
blijft gevestigd aan de Stommeerweg 35, ingang hoek Hadleystraat.
Telefoonnummer is 0297-329421.

Leefbaarheid in Rijsenhout verbeterd?

Bijeenkomst seniorenraad
Rijsenhout - Bent u tevreden met
de verbeteringen van de voorzieningen in Rijsenhout, zo vraagt de seniorenraad Haarlemmermeer zich
af. Het betreft tevredenheid over
onder andere bereikbaarheid, veiligheid en milieu, sociale voorzieningen, woonplezier/ comfort, zorg,
voorlichting gemeente, voorlichting
provincie, enz. Er zal meer dan voorheen aandacht worden gegeven aan
verbetering van de voorlichting en
hoe daarmee om te gaan. De leden
van de seniorenraad hebben de nodige expertise in huis. De dames en
heren hebben namelijk alle wijken
en kernen in de Haarlemmermeer al
een keer bezocht. Niet alleen luisteren naar opmerkingen vinden zij

Kudelstaart - Op woensdag 12
maart vergadert de Dorpsraad in
het dorpshuis Kudelstaart. De vergadering is openbaar, dus mocht u
dit eens willen meemaken, komt u
dan eens kijken. Ook de politiek en
politie zijn aanwezig. Er zijn genoeg
items waar we het bestuur zich, op
verzoek van inwoners, over buigt,
van verkeer tot het groen. Ergernissen, oplossingen? De Dorpsraad wil
graag helpen. De vergadering begint
20 uur en wordt voorafgegaan door

een inloop-halfuurtje voor vragen
en/of suggesties vanaf 19.30 uur.
De Dorpsraad is overigens op zoek
naar nieuwe, enthousiaste leden die
zich willen inzetten voor ‘hun’ dorp.
Kom naar de vergadering of vraag
een van de onderstaande leden voor
meer informatie. Voorzitter is Robert
Uytenbogaardt, tel. 06-53153252 en
het secretariaat wordt beheerd door
Ria Boon, tel. 0297-328169. E-mailen
kan naar: dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com.

Themabijeenkomst TCA over
Keurmerk Veilig Ondernemen
Aalsmeer - Trade Centre Aalsmeer,
de belangenvereniging van de bedrijventerreinen Hornmeer, Molenvliet, Zwarteweg en Witteweg, heeft
op woensdag 27 februari een themabijeenkomst over het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) georganiseerd. Samen met politie, brandweer en gemeente werden de aandachtspunten voor de hercertificering van het keurmerk besproken.
Tijdens de themabijeenkomst werden de actiepunten voor het KVO in
2008 onder de aandacht gebracht.
In januari 2007 hebben de ondernemers de eerste ster van het keurmerk behaald. Eind 2008 wordt beoordeeld of zij ook in aanmerking
komen voor de tweede ster.
Voor deze hercertificering moet nog
een aantal afspraken worden nage-

komen en actiepunten worden uitgevoerd. Naast aandacht voor het
keurmerk was er ook een presentatie van de brandweer van Aalsmeer.
Op deze manier probeert de brandweer vrijwilligers te werven van bedrijven, om een bijdrage te leveren
aan de veiligheid. De avond werd
informeel afgesloten met een hapje
en een drankje.
TCA houdt zich als belangenvereniging onder andere bezig met voorzieningen en uitstraling van de terreinen. Daarnaast worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen.
Bent u ondernemer op één van de
bedrijventerreinen en nog geen lid
van TCA? Bel met het secretariaat:
Cor Zomer, tel. 0297-380095 of email, c.zomer@hbagbloemen.nl.

Inbreker gepakt
na tip getuige
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart
rond kwart voor twaalf in de avond
zagen getuigen een man een ruit
van een taxibus inslaan. De wagen
stond geparkeerd op een terrein bij
de Zwarteweg. De politie is gebeld
en deze heeft de 21-jarige man uit
Amsterdam in de kraag kunnen vatten. De hoofdstad-bewoner had het
voorzien op het navigatiesysteem in
de bus. De 21-jarige was zwaar onder invloed van alcohol. Hij is meegenomen naar het politiebureau en
de volgende dag gehoord. Er is een
dagvaarding uitgeschreven.

Inbreker blijkt een
sleutelloze bewoner

van groot belang, maar daar ook
naar handelen, is het motto. De Seniorenraad was in februari 2006 te
gast in Rijsenhout. Daarvan werd
een rapport gemaakt dat werd gezonden aan aanwezigen, gemeente
en belanghebbende organisaties.
Dit wordt de leiddraad in de volgende bijeenkomst die gaat plaatsvinden op dinsdag 18 maart in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat
van 13.30 tot 16.00 uur.
Iedereen die verbetering van de
leefbaarheid in Rijsenhout een
warm hart toedraagt is welkom. Wilt
u meer weten? Bel gerust het secretariaat van de SSH: mevrouw C.
Bierman, tel. 023-5642337. Ook zijn
er brochures beschikbaar .

Dorpsraad Kudelstaart
vergadert 12 maart

Aalsmeer - Op maandag 3 maart
om tien over negen in de avond is
een snelheidscontrole gehouden op
de Aalsmeerderweg. Een bestuurder, een 26-jarige Aalsmeerder,
passeerde met wel heel hoge snelheid de radarapparatuur. De automobilist werd ‘geklokt’ op 112 kilometer op een weg waar een maximum van 50 kilometer geldt. De 26jarige heeft zijn rijbewijs in moeten
leveren. Nog acht andere bestuurders zijn bekeurd. Zij reden harder
dan 70 kilometer.

Aalsmeer - Op woensdag 27 februari rond half vijf in de middag kreeg
de politie een melding dat er ingebroken werd in een woning aan de
Hornweg. Voorbijgangers hadden
een man gezien die via een raam
probeerde het huis in te klimmen.
De politie is ter plaatse gegaan en
heeft de 20-jarige man aangehouden. De man was van buitenlandse
afkomst en niet duidelijk werd wat
hij zocht bij de woning. Rond kwart
over zes was er opheldering. Het
bleek niet om een inbreker te gaan,
maar om een sleutelloze bewoner.
De 20-jarige is door een medebewoner opgehaald.

Vakmannen Nico (links) en Ben en (zijn) vakvrouw Emma van de firma Bekkers. Aanstaande zaterdag is er Open Huis.
en is van 16.00 tot 19.00 uur zowel de werkplaats als de showroom te bekijken.

Meubelstoffeerderij en autobekleding

Aanstaande zaterdag
Open Huis bij Bekkers
Aalsmeer - Ambachtelijk handwerk met grote precisie, dàt is het
werk dat wordt verricht bij Bekkers. Het echtpaar Bekkers en vaste
medewerker Nico zorgen dat oude
meubels een tweede leven krijgen
door ze op verfijnde wijze te stofferen. Alweer twintig jaar wordt door
velen een beroep gedaan op de firma, die het stofferen als geen ander kan. Nieuwe bekleding voor
uw bank of stoelen nodig of bootkussens? Bekleding van autostoelen? Iedereen weet dan wel waar
hij moet zijn: bij Bekkers. Sinds kort
niet meer aan de Molenvlietweg,
maar op het adres Aalsmeerderweg
285 F. Op 8 december is het bedrijf
verhuisd naar dit nieuwe pand dat
op een klein bedrijventerrein staat.
Aanstaand weekend, op zaterdag
8 maart, is het tijd voor een officieel Open Huis. Firma Bekkers heet
iedereen van harte welkom om de
nieuwe behuizing te bekijken. Dat
kan tussen 16.00 en 19.00 uur.

ben daar veel jaren ‘liggen’ en het
beroep van meubelstoffeerder altijd met plezier uitgeoefend. Zij hebben natuurlijk enorm veel ervaring
opgedaan. Ook na jaren denken ze
er niet aan te gaan stoppen Sterker
nog: het was tijd voor een grotere
stap. Want toen de kans zich voordeed om een nieuw pand aan de
Aalsmeerderweg te betrekken grepen zij die met beide handen aan.
“Dit is lekker nieuw en we hebben
nu meer ruimte, zo’n 60 vierkante
meter”, legt Ben uit. “We zijn er heel
blij mee”, zegt ook Ella. Een rondleiding laat zien dat de showroom beneden meteen gevolgd wordt door
een zeer ruime, lichte werkplaats
met naaimachines en andere faciliteiten om te stofferen. Aan de wand
hangen diverse soorten stukken leder. Boven bevindt zich echter de
voorraad stof. Er is ook een lift speciaal voor banken en stoelen, want
om die nu zelf met de trap omhoog
te tillen...

Vele jaren ervaring
Ben Bekkers begon zo’n twintig jaar
geleden met een eigen zaak in stoffering. Dat deed hij samen met een
compagnon die nu nog steeds in
de Ophelialaan te vinden is: Reeker
wonen. Oplettende lezers van de
Meerbode weten het: om de week
prijkt Bekkers met de bekende advertentie op de voorpagina van de
krant; de andere week is dat... juist,
de firma Reekers. Na vijf jaar splitste het tweetal zich en koos Bekkers zijn eigen weg. Meubelstoffeerderij Bekkers was een feit. Een
pand werd betrokken aan de Molenvlietweg en daar zou het bedrijf
de komende vijftien jaar te vinden
zijn. Ben en zijn vrouw Emma heb-

Weer als nieuw
Het laten bekleden van de bank of
stoelen wordt grofweg het meest
gedaan door de leeftijdsgroep van
40 jaar en ouder. Jonge mensen die
net beginnen kopen vaak een goedkope bank en die laat je niet zo snel
stofferen, dat is het meestal niet
waard. Maar een prachtig bankstel
met een beetje schade aan de stof
is het zeker wèl waard om te behouden en dus van een nieuwe stof te
laten voorzien.
Ben inspecteert eerst wat er precies
moet gebeuren met een bank of
stoel. “De offerte die ik doe is vrijblijvend. Ik bekijk dan of het opknappen het wel waard is en zo ja, dan
halen we zelf de bank op. De wacht-

tijd is meestal drie maanden”, aldus
Ben. Dat is korter dan de meeste levertijden van een nieuwe bank!
“Het mooie aan ons werk is dat de
stoel of bank helemaal als nieuw
weer naar de klant gaat”, zegt Emma. En daar heeft men meestal best
wat voor over. Emma doet het voorbereidend werk, demonteert de zitting, schuurt de stoelleuningen en
levert het meubel dan af bij Ben of
Nico die er verder mee aan de slag
gaan.
Autostoelen en bootkussens
Bekkers werkt voor particulieren
alswel voor een groot aantal autodealers. Stoelen in de showroom?
Misschien ook, maar waar Bekkers
‘groot’ in is, is het stofferen van autobekleding. Dealers in de regio roepen de hulp in van het stoffeerbedrijf als de stoelen er weer puntgaaf
uit moeten zien. Elke soort stof is leverbaar en zowel voor de autobekleding als stoffen van lederen en stoffen banken geldt dat precies de gewenste stof wordt besteld alvorens
Ben of Nico gaat stofferen. Handig
te weten is dat zij tevens stoelen
aanpassen bijvoorbeeld voor mensen met lange benen.
Op dit moment komt het watersportseizoen naderbij en op dit vlak
ligt eveneens het werkterrein van
de firma Bekkers. “Bootkussens van
zeer goede kwaliteit worden bij ons
veel besteld”, geeft Ben aan, “en dat
geldt ook voor buitenkussens of
kussens voor in de caravan.”
Meer weten? Kom aanstaande zaterdag langs op het Open Huis. Er
is ruime parkeergelegenheid. Adres:
Aalsmeerderweg 285 F, telefoon:
0297-342963.

Naar ziekenhuis
na aanrijding

Aalsmeer - Op maandag 3 maart
even voor half tien in de ochtend
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Legmeerdijk. Twee auto’s reden achter elkaar richting
Amstelveen. De voorste bestuurder,
een 76-jarige man uit Amstelveen,
wilde linksaf een bedrijfsterrein oprijden. De achter hem rijdende 36jarige automobilist uit Aalsmeer zag
dit te laat en botste op de auto van
de Amstelvener. De Aalsmeerder is
met nekklachten overgebracht naar
het ziekenhuis. Hij heeft moeten
blazen omdat het vermoeden bestaat dat er alcohol in het spel was.
In het ziekenhuis is een bloedtest
afgenomen.

Opvallende
diefstal fiets

Aalsmeer - Op maandag 3 maart
rond elf uur is in de Ophelialaan een
40-jarige man aangehouden zonder
vaste woon- of verblijfplaats die op
een wel heel opvallende manier een
fiets probeerde te stelen. Getuigen
zagen de man een op slot staande
fiets oppakken en er mee weglopen.
Het bleek te gaan om een fiets van
een medewerker van een bedrijf. De
politie werd gealarmeerd. De 40-jarige, die eerst beweerde dat het ging
om zijn eigen fiets, is ingesloten.

Nominatie voor
Flower Direct

Streek - De tweede Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland
2007 bereikt op donderdag 13
maart in Bob’s Ondernemings Plaza te Uitgeest haar hoogtepunt tijdens het gala waarbij de winnaar
bekend wordt gemaakt. De jury, die
een doorsnee vormt van het NoordHollandse bedrijfsleven, staat onder
voorzitterschap van Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie. Genomineerd is o.a. Flower Direct uit de
regio Amstelland en de Meerlanden.
De uitreiking vangt aan om 19.30
uur en duurt tot 21.30 uur. Kaarten
zijn te bestellen via www.ovnh.nl.
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Crimineel voor een uur…
Aalsmeer - 29 Februari, best een
bijzondere dag. Een dag waarvan je
denkt: Er zou iets bijzonders, iets onvergetelijks moeten gebeuren, iets
wat je maar zelden meemaakt. Twee
recepties achter elkaar, twee grote
feesten tegelijk? Nee, in Aalsmeer
bijna ‘gewoon’. Komende zaterdag
weer twee best grote evenementen op dezelfde dag, terwijl volgend
week weinig actie geeft. Er zou toch
beter gepland moeten worden tussen alle organisaties… Het bijzondere is overigens wel gebeurd, echt
iets wat je zelden meemaakt, iets
wat je eigenlijk zelfs niet om de vier
jaar wilt meemaken. Lekker uit eten
geweest, twee rosétjes op, alcoholcontrole op het Raadhuisplein. Blazen, meter positief. Uitleggen heeft
geen zin, over een lijntje laten lopen geen optie. Nee, de apparatuur
wijst het uit. Mee naar het politiebureau voor een ademanalysetest.
Oké, dat is niet niets. Aangehouden,
rijbewijs inleveren, evenals sleutels, geen meter meer mogen rijden.
Oeps. Drie agenten en één verdachte op weg naar het politiebureau.
Ben ik echt zo crimineel? In het bureau een celletje in, de officier wijst
je op je rechten. Tas inleveren. Zit er
nog iets bijzonders in? Ja, een mes
en een pistool. Grapje, de agent vertrok geen spier… Een wachtruimte
in, met bankjes, maar de deur is dik.
Tjee, ik voel me steeds meer een crimineel. Gelukkig geen handboeien
om. Na een kleine tien minuten naar
het verlossende (niet voor iedereen)
apparaat, de ademanalysetester.
Oei, de zenuwen groeien. Toch echt
maar twee wijntjes op. Ondertussen
hilariteit. Bekenden tegen komen,
jij hier? Het apparaat warmt op. Ja,

blazen. Het gaat net goed, vet eng en
het lijkt vet lang. Twee keer blazen is
de procedure. Serieuze gezichten,
de spanning stijgt. De tweede test
mislukt. Gewoon blazen is echt heel
anders. Diep ademhalen, oké, maar
dan niet gelijk al die adem er uit
blazen, het is tijdsgebonden. Derde keer lukt, gelukkig klaar. De zenuwen laaien weer op. Nog steeds
serieuze gezichten, een groter ‘crimineel zijn’ gevoel. Dan opluchting,
weet niet bij wie het meest, onder
de grens. Inderdaad niet teveel gedronken. Aanhouding negatief. U
mag gaan. Tas komt weer uit de
kluis. Zou ie stiekem gekeken hebben of er echt een mes of pistool in
zat? Rijbewijs wordt teruggegeven,
ook de sleutels, maar de auto staat
op het Raadhuisplein. De lift terug
wordt geregeld. Met twee agenten
de politieauto in. Nog even de twijfel bij de agenten in opleiding of één
van hen achterin moet gaan zitten.
Nee, natuurlijk niet: Aanhouding
was negatief. Al met al een klein
uurtje later thuis. Wat een ervaring:
Crimineel voor een uur. Dom, twee
wijntjes bij het eten en dan achter
het stuur kruipen? Voor de één wel,
voor de ander niet, laten de agenten
weten. Het is dus echt per persoon
verschillend. Oké, er van geleerd,
voortaan (g)één wijntje bij en koffie
na het eten. Maar zou een en ander
iets menselijker kunnen, iets minder bureaucratisch? Het gevoel van
‘crimineel’ was onterecht. Jammer,
dat de apparatuur niet iets gespecialiseerder is, dat agenten niet iets
meer mensenkennis mogen uiten.
Tja, alcoholcontroles prima, maar…
29 Februari, een bijzondere dag, één
om niet snel te vergeten!

ingezonden
Plannen maken we toch samen?
“Plannen maken we samen” was
het credo van PACT Aalsmeer in de
afgelopen twee jaar. Tot onze spijt
moeten wij vaststellen dat ook dit
laatste principe door de fractie inmiddels opzij is geschoven. Bij de
behandeling van het bestemmingsplan Kudelstaart heeft PACT een
knieval gemaakt voor CDA en VVD
en toegestaan dat de gemeente opnieuw de Aalsmeerse burger buitenspel zet. De burger mag in het
kader van de Aalsmeerse Gebiedsvisie straks nog wel ‘participeren’
en meepraten over de toekomst
van Aalsmeer maar het besluit over
weer een grote, nieuwe bouwlocatie in Kudelstaart (bijna 300 woningen) heeft PACT samen met CDA en
VVD alvast voor ons genomen. Wat
het nog wranger maakt, is dat wethouder Nijmeijer naar aanleiding
van vragen van de AB-fractie al had
aangegeven dat de noodzaak van
woningbouw in het gebied tussen
Herenweg en Bilderdammerweg in
de Aalsmeerse Gebiedsvisie eerst
nog moet worden aangetoond. Niks
definitiefs dus. Puur om partijpolitieke redenen heeft de PACT-fractie
een motie ingediend die dit gebied
onnodig toch definitief voor woning-

bouw aanwijst. Waarom? Omdat de
fracties van CDA en VVD dat persé
wilden, ofwel om een coalitie te redden waarin PACT door haar partners
toch al heel weinig of niets gegund
wordt en het derde wiel aan de wagen van CDA en VVD is geworden.
De fractie van Aalsmeerse Belangen
stelt vast dat nu ook de natuurlijke
steun van PACT op een belangrijke
thema als burgerparticipatie is weggevallen. Voor uw herinnering: ook
op het gebied van de omlegging van
de N201, de Noordvork en de Knip is
PACT al van standpunt veranderd en
inzake het gezondheidscentrum op
het Praamplein hielden slechts twee
fractieleden vast aan hun mening.
Dat ging dus nog net goed. Maar
hoe moet dat nou verder? Wat blijft
er nog over voor de Aalsmeerse Gebiedsvisie en het Verkeers- en Vervoersplan? En wat gaat er gebeuren
met het Surfeiland? Weer een bloedeloos politiek compromis of gaan
we nu echt voor het inhoudelijke
resultaat dat onze burgers vragen?
Wij hopen het van harte en werken
graag samen. De Aalsmeerse burger heeft daar immers recht op.

Van de hak
op de tak

“Vrouwentroost”...

De heer Streijl demonstreerde de toerit naar de watertoren: “Goed bevonden!” De opritten zijn een geschenk van fa.
Stieva. Links Dirk van Leeuwen namens stichting Aalsmeer 2000, rechts Rien Stieva.

Fa. Stieva maakt en schenkt opritten

Watertoren toegankelijk voor

rolstoelers door ‘beursmatch’
Aalsmeer - Rien Stieva en Dirk van
Leeuwen kwamen elkaar tegen tijdens de ‘Beursvloer’, die in het najaar van 2007 succesvol werd georganiseerd bij Endemol. Op deze
beursvloer kan het bedrijfsleven iets
betekenen voor lokale, maatschappelijke doelen. Er worden zogeheten matches gemaakt tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Verenigingen, clubs, instellingen die op
vrijwilligers draaien kunnen vaak allerlei zaken goed gebruiken, maar
missen de benodigde middelen voor
aanschaf. Je kunt het via sponsoring
proberen maar een middag naar de
‘beurs’ is ook een goed alternatief.

Deze Beursvloer (opgezet door o.a.
Fortis) heeft niets te maken met de
financiële wereld maar is juist een
gebeuren waar het nu eens niet
om geld draait. Vrijwilligers en bedrijfsleven vinden elkaar daar en
een beetje bedrijf vandaag de dag
wil graag het lokale verenigingsleven of andere organisatie steunen.
Zij moeten dan wel aangeven wàt ze
precies nodig hebben anders valt er
geen ‘match’ te maken.
Op de vorige Beursvloer was Dirk
van Leeuwen aanwezig namens
stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000, de beheerder van de Watertoren. De stichting gaf aan graag op-

ritten voor rolstoelers te willen. Rien
Stieva van het gelijknamige metaalbewerkingsbedrijf aan de Molenvlietweg viel deze aanvraag op. Na
een goed gesprek was de match gemaakt. Stieva draagt de watertoren
een warm hart toe.
Het zou jammer zijn dat lichamelijk gehandicapten en mensen die
slecht ter been zijn niet eens de toren in kunnen, al is het alleen de
benedenverdieping. Zeker nu er dit
jaar optredens in de toren zijn gepland wegens het 80-jarig bestaan
van het monument, zou de watertoren voor iedereen toegang moeten
bieden. En dat is nu gerealiseerd:
Stieva heeft gezorgd voor een drietal stevige opritten die op openingsdagen neergelegd kunnen worden
en die met de rolstoel ‘goed’ te berijden zijn. De heer Streijl namens OLGA (Organisatie Lichamelijk Gehandicapten Aalsmeer) demonstreerde
dat afgelopen donderdag.

Plastic ook ondergronds!
Aalsmeer - De oranje bollen voor
inzameling van plastic gaan weer uit
het straatbeeld verdwijnen. In ieder
geval van het Raadhuisplein en de
Ophelialaan. Niet dat het plastic niet
meer opgehaald gaat worden, integendeel. De inzameling is zo’n suc-

ces dat gekozen is voor bakken ondergronds, net als al het geval is bij
de glasbakken.
Makkelijker...
Een stuk mooier en het geeft een
uniform beeld. De bakken staan

klaar om de grond in te gaan. Dus,
denk niet: Oh, oranje bollen weg,
geen plastic meer. Jawel, de inzameling gaat door. Het wordt nog
makkelijker gemaakt om plastic en
glas tegelijkertijd in de daarvoor bestemde bakken te werpen.

De bakken voor inzameling van plastic staan klaar om de grond in te gaan. Ook in de Ophelialaan gaan de bakken ondergronds. Woensdag 5 maart was men daar druk mee bezig.

Fractie Aalsmeerse Belangen

ingezonden
Niet te beschermen tegen
mist vanuit gemeentehuis
Aalsmeer - De afgelopen week heb
ik me afgevraagd hoe het mogelijk
is dat het college en de ambtenaren steeds weer in staat zijn om de
Aalsmeerse burgers op het verkeerde been te zetten. Columbiahof, Bilderdammerweg, Hornweg. Er worden maatregelen uitgewerkt - zonder de burgers er bij te betrekken -,
gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode, maar dusdanig dat geen burger
reageert! Misschien zijn wij dom,
nonchalant of hebben de ambtenaren een manier gevonden om de
burgers bewust buiten de procedures te houden?
Columbiahof: publicaties op de
Vuurdoornstraat met een heel andere postcode dan het pand waar

de verbouwing gaat plaats vinden.
Hornweg: bomen kap. Vergunning
aangevraagd op de Legmeerdijk.
De wethouder geeft aan in de Gemeentekrant dat er bij de behandeling van de Streekplannen overleg
gevoerd gaat worden met de burgers. Het wordt allemaal beter en
mooier. Hoe kunnen wij als burgers
onze belangstelling tonen en mee
denken, als je op de Gemeentepagina niet duidelijk kunt lezen waar
het één en ander gebeurd? Wij willen ons wel beschermen, maar tegen de mist die vanuit het gemeentehuis opgetrokken wordt kun je je
niet beschermen!

Slot van deur geforceerd maar
geen inbraak

probeerd in te breken in een bovenwoning in de Ophelialaan. Getracht
is het slot van de voordeur te forceren. Het is niet gelukt. De bewoner heeft een nieuw slot aan moeten
schaffen. De poging heeft plaatsgevonden tussen acht uur ’s avonds en
zeven uur in de ochtend.

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 februari is ge-

Joop Teunen, Aalsmeer

Ophef rond vernielde schutting
Rijsenhout - De politie heeft twee
Rijsenhoutse jongens van 9 en 11
jaar oud en twee Amsterdamse jongens van 12 en 15 jaar oud aangehouden. Het jonge viertal wordt ervan verdacht donderdag 28 februari
rond 19.15 uur een schutting te hebben vernield aan de Regenboogstraat. De politie heeft alle ouders
geïnformeerd. Het viertal moest zich
een dag later komen verantwoorden
op het bureau. Vlak voor midder-

nacht is een 31-jarige vrouw aangehouden in de Regenboogstraat. De
vrouw, moeder van twee broers die
eerder werden aangehouden in verband met de schutting, wordt ervan
verdacht een steen door een raam
van een woning aan deze straat te
hebben gegooid.
De politie heeft de vrouw ingesloten. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen in de
Regenboogstraat.

Gemiddeld wordt te hard gereden

Bewoners Bilderdammerweg
controleren de snelheid
Kudelstaart - Aanwonenden van
de Bilderdammerweg en de politie
hebben, onafhankelijk van elkaar,
op 19 februari een onderzoek gehouden met betrekking tot de snelheid van het autoverkeer vanaf de
rotonde bij de Ambachtsheerweg
tot Robend. Aanwonenden hebben
op 19 februari tussen 6.15 en 8.33
uur in totaal 81 auto’s gecontroleerd
in zowel de 50km/uur (28) als de 30
km/uur-zone (53).
De weersomstandigheden waren
mistig en in het 50 km/uur gedeelte lag de gemiddelde snelheid op 74

Politie neemt
neppistool in

Aalsmeer - Op maandag 3 maart
om twee uur in de middag heeft
de politie op een school in de Jac.
Thijsselaan een 13-jarige jongen uit
Ouderkerk bekeurd.

kilometer per uur en dat is 74 procent te hoog. De hoogst gemeten
snelheid bedroeg 90 kilometer per
uur en dat is 80 procent te hoog. In
het 30 km/uur gedeelte lag de gemiddelde snelheid op 54 kilometer per uur en dat is 81 procent te
hoog. Hier bedroeg de hoogst gemeten snelheid 80 kilometer per uur
en dat is 167 procent te hoog. Ook
het wijkteam Aalsmeer van de Politie Amsterdam-Amstelland heeft op
19 februari een controle gehouden
en dat vond plaats binnen de 30 km/
uur-zone tussen 13.45 en 14.30 uur.

Gezien was dat de jongen een pisstool in zijn rugzak had.
Het bleek te gaan om een neppistool, maar wel een exemplaar dat
verboden is vanwege de gelijkenis
met een echt wapen. Het pistool is
in beslag genomen. De jongen is
geschorst.

In totaal werden 79 auto’s ‘geklokt’
en de gemiddelde snelheid bleef
steken op 46 km/uur en dat betekende een overschrijding met 53,3
procent. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 65 kilometer per uur.
De weersomstandigheden waren
droog en het was niet mistig. De inmiddels aangekondigde maatregelen (het aanbrengen van verkeersgeleiders) lijken dan ook geen overbodige luxe te zijn.

Stel betrapt op
vernielen paal
Rijsenhout - De politie heeft zaterdagmiddag 1 maart even na 4.00
uur een 23-jarige man en een 18-jarige vrouw uit Aalsmeer aangehouden, omdat zij bezig waren een flitspaal langs de Aalsmeerderdijk te
vernielen. Het bleef tot blikschade,
omdat de agenten er op tijd bij waren. Het bezige duo was namelijk
van plan de snelheidscamera in de
brand te steken. In de auto van de
23-jarige Aalsmeerder trof de politie een jerrycan en een betonschaar
aan. Reden voor hun actie was volgens de vrouw ‘het voorkomen van
een bekeuring’.

Aalsmeer - Buiten is het grijs. De
bomen zijn nog kaal. Een mevrouw
achter een rollator loopt langs. Ze
heeft een bruine regenjas aan en op
haar hoofd zit een plastic regenkapje. Verder blijft het stil. De mensen
die niet naar buiten hoeven, blijven
binnen. Ik hou niet van dit weer. Het
is saai en somber. Kaal en kleurloos.
Ik mis een zonnetje.
Nu het maart is, wordt de kans op
een beetje voorjaarsgevoel beter.
Maart roert zijn staart. Er kan dus nog
van alles gebeuren met het weer in
maart. In elk geval blijft het nog even
jassen weer met de kans op storm,
vorst of een zonnetje. Bij het zonnetje denk ik onwillekeurig aan het surfeiland ‘Vrouwentroost’, gelegen aan
de Westeinderplassen en onder de
schaduw van de watertoren. Het recreatieseizoen schiet alweer op. Van
april tot oktober zou het surfeiland
‘Vrouwentroost’ na een drastische
opknapbeurt weer volop toegankelijk zijn voor zonaanbidders en iedereen die daar wil vertoeven. Niets is
minder waar. Vorig jaar werd er een
(dure) tekening en (duur) plan gepresenteerd met de onwerkelijke titel: “Voorlopige ontwikkeling van de
baai Aalsmeer” (1:1000). Baai. Bah.
Echt een titel voor niet-Aalsmeerder.
Dat klopt ook wel, een projectbureau
uit Amersfoort ontwikkelde het plan.
Baai. Hóu op, het surfeiland heet
sinds jaar en dag ‘Vrouwentroost’. De
plek is ooit vernoemd naar de boerderij ‘Vrouwentroost’ die daar ooit in
de nabijheid bijna een eeuw gestaan
heeft.
Het stuk Kudelstaartseweg, ter hoogte vanaf de watertoren tot het fort
werd destijds aangeduid als ‘Vrouwentroost’. Dus die naam bewaren
we. Het is een herinnering. ‘Vrouwentroost’, ook surfeiland genoemd is al
járenlang een prima recreatiepunt
voor surfers, zwemmers, zonners,
vissers, spelevaarders, wandelaars
en picnickers. En eerlijk is eerlijk: dit
recreatie eiland had al jarenlang niet
de beste aandacht van de gemeente wat onderhoud betreft. Dat is slordig van de gemeente. Vooral als je
ziet dat er zoveel mensen naar toetrekken en van de plassen en de recreatiemogelijkheden genieten. Dat
de voorzieningen en het onderhoud
daar niet optimaal waren drong dus
eindelijk door bij de gemeente. Het
plan kwam op tafel. Ik schrok er van.
Ik vond het plan te groots en niet
vanuit de gebruikers, de doelgroep,
gezien. Dit is dan ook niet de eerste
keer dat ik commentaar lever op de
gang van zaken omtrent ons recreatiebeleid Vrouwentroost.
Jammer genoeg is het nodig. Vorig jaar beloofde wethouder Ronald
Fransen nog dat ‘Vrouwentroost’ dit
seizoen, 2008, verbeterd open zou
gaan. Wat is er terecht gekomen van
zijn belofte? Nou. Niks. Overigens
werd deze toezegging gedaan nadat er een soort strijd ontstond rond
het plan surfeiland. In het plan werd
rekening gehouden met een restaurant met aanlegsteiger aan de kopse kant van het eiland. Kennelijk zijn
er in het vorige college toezeggingen
gedaan aan een bepaalde ondernemer waadoor het plan klem zit. Ik
ben van mening dat de aanpak van
het recreatie eiland niet, onder andere door die toezegging van een voormalig college, dan maar niet door
gaat. Het gaat niet om de ondernemers, het gaat wel om al die mensen, jong en oud, die hier willen recreëren. Het plan dat er nog ligt, is
teveel bedacht vanuit de ondernemers en niet vanuit de echte klant. Ik
wil best begrijpen dat alles te maken
heeft met geld. Maar wethouder, doe
het dan toch anders!
Inmiddels weet je dat er vanuit de
bevolking, vanuit de wijkraad Hornmeer en eveneens vanuit mijn opmerkingen in deze column, andere
gedachten zijn over het surfeiland
‘Vrouwentroost!’ Natuurlijk kost het
geld om de boel in en op orde te krijgen. Het is echter een logische investering die zelfs al jaren eerder had
moeten gebeuren, maar dat terzijde:
het gaat om nu. En het is allang bekend welke aanpak er nodig is. Toch?
Denk aan de mensen die graag op
dit recreatie eiland vertoeven, zorg
ervoor dat het strandje schoon is en
genoeg zand heeft, er voldoende afvalbakken staan, dat de rotzooi tijdens drukke dagen op tijd wordt opgeruimd en ga in het seizoen het terrein vaker onderhouden. Zet er een
stenen toiletgebouw neer met invalidetoilet en watertap. Zet er ook een
prima snackbar/eetcafé met terras
neer. Het parkeerterrein in het midden moet eveneens voor de recreatie bestemd worden. Hou op met dat
theoretische gezwam over baai, restaurant, boulevard en hangmatten.
Doelgericht aanpakken, dát heeft
zien. En schiet ook eens op, wethouder: binnenkort breekt de zon weer
door!
Coq Scheltens

Niemand te hard

Aalsmeer - Vorige week donderdag heeft de politie een snelheidscontrole tijdens de avondspits gehouden op de Hornweg. Niemand
overschreed de maximum snelheid.
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Van boer
tot vreugd
Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 2008
15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique
van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilliger)
geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, de
bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Nieuwste technieken en apparatuur

Laserbehandeling spataderen
nu volledig vergoed
Amstelveen - Half februari heeft
het College voor Zorgverzekeringen
(CVZ) bepaald dat de laserbehandeling bij spataderen voortaan onder de dekking van de Zorgverzekeringswet valt. Deze nieuwe techniek
is een patiëntvriendelijk alternatief
voor de klassieke operatieve spataderbehandeling. In het Ziekenhuis
Amstelland werken twee vaatchirurgen al drie jaar met de endoveneuze
lasertherapie (EVLA). Deze methode
is minder pijnlijk en laat nauwelijks
littekens na, waardoor de patiënt
vrijwel onmiddellijk na de behandeling zijn activiteiten kan hervatten. Tot nu toe werd deze geavanceerde behandeling door de zorgverzekeraar niet bij iedereen vergoed, maar gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Elke patiënt
met een basispakket en duidelijke
klachten komt voor een dergelijke
behandeling in aanmerking. “Een
zeer verheugende ontwikkeling”, aldus de vaatchirurgen in Ziekenhuis
Amstelland, dr J.A. Lawson en dr P.J.
van Aken. “Want het is al geruime
tijd niet meer in alle gevallen nodig
om spataderen te ‘strippen’. Als na
een echo- of duplexonderzoek blijkt
dat het mogelijk is kunnen wij deze nieuwe EVLA-techniek toepassen. Voor de patiënten is dit een he-

le verbetering. De behandeling kan
onder lokale verdoving gedaan worden en het dragen van een kous is
beperkt tot enkele dagen”. Op de
afdeling Vaatchirurgie van het Ziekenhuis Amstelland zijn al meer
dan 900 van deze procedures uitgevoerd . De vaatchirurgen werken
met de allernieuwste generatie laserapparatuur (de ELVeS 1470 nm endolaser). Door de hogere golflengte van het laserlicht wordt de vaatwand zorgvuldiger bewerkt. Er treden daarom minder complicaties en
bijverschijnselen op dan bij de oude
Endoveneuze Laserbehandeling.

Jaarvergadering
D.E.S. Rijsenhout
Rijsenhout - Op donderdag 13
maart houdt buurtvereniging D.E.S.
haar jaarvergadering. Deze vindt
plaats in buurthuis De Reede aan
de Schouwstraat en begint om 19.30
uur. Voorzitter Martien Koek nodigt
leden en belangstellenden uit hierbij aanwezig te zijn. Na afloop is er
gelegenheid om te klaverjassen en
te domineren.

Nieuw oefencentrum Brandweer
Amsterdam-Amstelland

Ode aan Jantje
Aalsmeer - Deze week lopen voor
Jantje. Een simpele kwestie van ereschuld inlossen. Want Jantje heeft
zich 15 jaar geleden sterk gemaakt
voor Boerenvreugd. Zonder Jantje geen Stolp, geen geiten, cavia’s,
kippen en schapen. Geen activiteiten, speeltuin, kruidentuin of bijenstal. Natuurlijk heb ik het over
Jantje Beton, symbool van het Nationaal Jeugdfonds. Want toen in
1992 de Stichting Kinderboerderij
Aalsmeer (in oprichting?) met hulp
van vele tientjesleden (4,50 euro)
van de grond kwam, werd één van
de grootste financiële injecties gedaan door dit fonds.
Het Nationaal Jeugdfonds vond
Boerenvreugd het mooiste project van Nederland in het jaar van
haar 75-jarig bestaan. Hare Majesteit was en is beschermvrouwe van
het Nationaal Jeugdfonds. Dat was
ook de reden waarom zij de boerderij kwam openen.
Voor mij persoonlijk de eerste en
toen voorlopig laatste kennismaking
met de kinderboerderij (ik was net
uit Heerhugowaard geïmporteerd
en had nog even tijd om tussen de
verbouwingen door even wat Royalty te spotten).
In de geest van het Jeugdfonds,
heeft Boerenvreugd al jaren de
grootste
buitenspeeltuin
van
Aalsmeer. Trouwens ook de veiligste, en de schoonste. En dat is geen
toeval. Want zoals het zo mooi heet:
één van de doelstellingen van onze stichting is grote en kleine mensen met elkaar in contact brengen.
Daarom hebben we vorig jaar enkele mensen gevraagd om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud
aan de speeltuin op zich te nemen.
Dus zijn nu alle speeltoestellen genummerd, hebben we een heus
speeltuinlogboek en een onderhoudsplan. Joop en Herman zorgen

ervoor dat de toestellen jaarlijks gekeurd worden volgens de richtlijnen
van de NUSO. En als er wat stuk is,
zorgen ze voor afzetting en snelle
reparatie of vervanging. Zo zijn vorig
jaar de poten van een klimtoestel op
betonnen sokkels gezet en hebben
we een maand geleden een nieuwe schommel in gebruik genomen.
Is het u wel eens opgevallen dat de
speeltuin logisch is opgebouwd van
jong naar oud?
De zandbak en de toestellen voor
de kleintjes liggen in de buurt van
het terras. Pa en ma kunnen rustig
een kopje koffie drinken, terwijl het
kroost tevreden zandtaartjes bakt
en van de kleine glijbaan glijdt. Verderop staan de schommels en klimtoestellen voor de oudere kinderen.
Er is trouwens recentelijk ruimte gemaakt voor een groot klimtoestel
voor deze leeftijdsgroep. De oude,
vermolmde Arena is geruimd en de
bodem is geëgaliseerd. Wanneer
we een sponsor hebben, komt daar
weer een leuk groot klimding.
Deze week dus de collecte voor
Jantje Beton. Dat doe ik al jaren met
veel plezier. Kom ik ook weer eens
bij de mensen thuis. De helft van de
opbrengst is voor de eigen stichting of vereniging, in mijn geval dus
voor de kinderboerderij. In Aalsmeer
voert Leo de Jong al sinds jaar en
dag de coördinatie voor de collectanten van de verschillende. Helaas
de laatste jaren een weinig dankbare taak, hij ziet een terugloop in animo om te lopen voor Jantje.
Ook binnen onze organisatie is het
steeds moeilijker om vrijwilligers te
vinden om in de eerste week van
maart langs de deuren te gaan.
Maar als het aan mij ligt zal de kinderboerderij altijd meedoen aan de
collecte.
Huub van Schaik

Amstelland - Maandag 3 maart jl.
heeft minister Ter Horst het nieuwe opleiding- en oefencentrum van
Brandweer Amsterdam-Amstelland,
genaamd BOCAS, geopend. Het opleiding- en oefencentrum is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject van Brandweer Amsterdam-Amstelland met Amsterdam Airport Schiphol en TNO. Het
samenwerkingsverband met TNO is
een wereldwijde primeur, nergens
ter wereld werkt een onderzoeksinstituut zo nauw samen met een opleidingscentrum op dit vakgebied.
Mede daardoor staat BOCAS vooraan in de ontwikkeling en vernieuwing op het gebied van brandveiligheid en incidentbestrijding.
Fieldlab TNO
TNO heeft dezelfde dag het permanente fieldlab in gebruik genomen.
Het fieldlab wordt gebruikt voor realtime onderzoek en het ontwikkelen en in gebruik nemen van vernieuwingen voor hulpverleners in de
dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan
onderzoeken van intelligente kleding of nieuwe brandbestrijdingsmethoden. TNO beschikt op de locatie onder andere over een videosurveillancessysteem waarmee de
hulpverleners gedurende hun acties
kunnen worden gevolgd. Een permanent onderzoekslab in het veld,
om in het heetst van de ‘strijd’ onderzoek te doen, maar ook om de
vragen en knelpunten uit de dagelijkse praktijk direct te kunnen verwerken bestaat nog nergens ter wereld op dit terrein.
Veel mogelijkheden
Het opleiding- en oefencentrum
wordt aangeduid met de naam BOCAS, wat staat voor Brandweer Opleiding Centrum Amsterdam-Amstelland Schiphol. BOCAS is een
modern complex, waar het mogelijk is om volgens de laatste technieken en methodes realistisch te
oefenen. Er kan worden geoefend
met zeer diverse brandscenario’s,
maar ook auto te water, auto-ongevallen, reddingen verrichten in puin
en werken op hoogte behoren tot de
mogelijkheden. Er komt een oefengebouw waarin branden computer-

gestuurd worden gesimuleerd. De
branden worden op gas gestookt,
waardoor de brand ook met één
druk op de knop uit zijn in geval van
nood. Maar als er tijdens de oefening op een verkeerde manier wordt
geblust, kan het ook gebeuren dat
de brand zich uitbreidt of overslaat
naar een ‘naast gelegen woning’ in
het oefengebouw. Doordat de oefeningen computergestuurd zijn, zijn
ook de mogelijkheden om de inzet
te evalueren sterk verbeterd. Na afloop kan de hele ploeg de oefening
nog eens via de computer bekijken
om te zien wat goed ging en wat er
nog beter zou kunnen. In het nieuwe
complex staat de veiligheid van de
mensen die oefenen centraal. Iedere
ploeg wordt altijd begeleid door een
instructeur van het oefencentrum,
die met behulp van een afstandbediening een oefening op ‘pauze’ kan
zetten, of direct kan beëindigen. In
dat geval is het hele pand binnen
zestig seconden rook- en hittevrij.
Dit is een belangrijk voordeel ten
opzichte van het huidige oefencentrum, waar nog met pallets wordt
gestookt en er dus echt brand ontstaat. In het huidige centrum zijn de
branden daardoor veel minder goed
te controleren en komt er ook echte rook vrij, in tegenstelling tot het
nieuwe centrum waar oefenrook het
gebouw in wordt geblazen. Deze
oefenrook is niet schadelijk, echte
rook is dat wel.
Oud oefencentrum
Met de komst van het nieuwe oefencentrum komt een einde aan het
oefenen in de oude gasfabriek aan
de Spaklerweg te Amsterdam. Sinds
1969 hebben duizenden brandweerlieden hier hun opleiding gevolgd
en extra oefeningen gedraaid. Niet
alleen vanuit de regio Amsterdam
en omstreken, ook korpsen buiten deze regio maken al jarenlang
dankbaar gebruik van het oefenterrein aan de Spaklerweg. Brandweer Amsterdam-Amstelland is er
trots op om het nieuwe oefencentrum in de gelederen te hebben en
zal zich ook in de toekomst steeds
blijven ontwikkelen om zo oefenen
volgens de laatste technieken mogelijk te maken.

Zonnebloem zoekt bestuurslid
Aalsmeer - De regio Amstelland
van de Zonnebloem is dringend op
zoek naar een bestuurslid activiteiten. “Een bestuurslid activiteiten is
onmis-baar binnen onze regiobestuur. Naast bestuurstaken omvat
de functie ook het organiseren van
grote regionale activiteiten. Daarnaast is het begeleiden en ondersteunen van de lokale activiteiten
van de afdelingen een onderdeel
van de werkzaamheden,” zegt Peter van Hout, voorzitter van de regio.
“We zoeken iemand die de Zonnebloem een warm hart toedraagt en
daarnaast over goede contactuele
eigenschappen en organisatorische
kwaliteiten beschikt. Het gaat voor
alle duidelijkheid om een vrijwilligersfunctie”. De Zonnebloem richt
zich met name op mensen met een
lichamelijke beperking door leeftijd,
ziekte of handicap en voor wie sociaal isolement dreigt. Naast het ontvangen van huisbezoek door vrijwilligers kunnen de deelnemers meedoen aan allerlei activiteiten. “Met
het huisbezoek brengen we de wereld als het ware bij hen binnen.
En met de activiteiten en vakanties
brengen we de mensen juist naar

de wereld toe. Vrijwilligerswerk is
een zinvolle vrijetijds-besteding. En
je krijgt er ook veel voor terug. De
Zonnebloem biedt goede begeleiding in de vorm van cursussen en
themabijeenkomsten,” zegt Van
Hout tot slot. Wilt u meer informatie
over de bestuurs-functie? Bel 0653202154 of email naar amstellandzonnebloem@hotmail.com.

Crea en hobbybeurs
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 8 maart wordt in het dorpshuis
van Kudelstaart een crea en hobbybeurs gehouden. In diverse stands
laten hobbyisten zien wat zij maken
met ijzer, hout, steentjes, kralen en
stoffen. Naast kijken en ideeën opdoen, is het mogelijk hobbymaterialen aan te schaffen. De beurs is
open van 10.30 tot 16.30 uur en de
entree is 2,50 euro. Kinderen tot 10
jaar hebben, alleen onder begeleiding, gratis toegang. Voor informatie: 06-24213931.

Jeugdbrandweerkorpsen
strijden om Ton Tieken bokaal
Streek - Zaterdag 8 maart vinden
de jaarlijkse kringwedstrijden van
de jeugdbrandweer plaats in Heemstede. Dit jaar zijn de kringwedstrijden met een speciaal tintje. Er wordt
dit jaar voor het eerst gestreden om
de Ton Tieken bokaal. Deze bokaal
wordt uitgereikt aan de beste bevelvoerder van de aspiranten ploegen. Aan de kringwedstrijden zullen
de jeugdbrandweerkorpsen Amstelveen, Haarlemmermeer (de posten
Badhoevedorp, Lisserbroek, NieuwVennep, Rijsenhout en Zwanenburg), Hillegom, Texel meedoen en
uiteraard zal het korps HeemstedeBennebroek ook niet ontbreken. In
totaal zullen er 10 aspiranten ploegen en 5 junioren ploegen strijden
om als beste te eindigen bij de wedstrijden in Heemstede. De Ton Tieken bokaal is een eerbetoon aan de
oud jeugdbrandweerleider van het
korps Heemstede-Bennebroek die

afgelopen jaar is overleden na een
lang ziektebed. Ton heeft zich vele jaren met veel enthousiasme ingezet voor de jeugdbrandweer. Het
korps Heemstede-Bennebroek wil
zijn naam mede in blijvende herinnering houden door zijn naam te
verbinden aan deze bokaal. Naast
de Ton Tieken bokaal zal bij de junioren gestreden worden om de Muller bokaal die eveneens zal worden
uitgereikt aan de beste bevelvoerder, maar dan van de junioren. Om
de Muller bokaal wordt al een aantal jaren gestreden, vorig jaar greep
de juniorenploeg van HeemstedeBennebroek net naast deze bokaal
en dit jaar is men vastberaden om
de bokaal in Heemstede te houden.
De Muller bokaal is vernoemd naar
de mede oprichter van de jeugdbrandweer Heemstede, de heer
Henk Muller, die van 1974 tot 1999
als (hoofd)jeugdleider actief was.

Cursus Kwetsbare aarde
Amstelveen - Regelmatig wordt
de mensheid opgeschrikt door grote rampen. Tsunami’s in Azië, tornado’s in Amerika en Al Gore doet
sombere voorspellingen. Wat betekent dit voor Nederland? De cursus
Kwetsbare aarde van het ROC Nova
College, locatie Notenlaan 4 in Amstelveen gaat over de kwetsbaarheid van de wereld en hoe risico’s
kunnen worden beperkt. De cursus is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor natuurrampen en veranderingen die de mens
veroorzaakt. Voorkennis is niet nodig. Docent Anky Franken gaat in
op de oorzaken, het voorkomen van
rampen en het opvangen van de gevolgen. Moeten we in Nederland

overstromingen vrezen? Kunnen
we ons daartegen wapenen? Is de
aarde zo’n kwetsbaar systeem? Wat
kan de mens doen om het tij te keren? Deelnemers krijgen inzicht in
de laatste ideeën op dit gebied. De
zesdelige cursus begint op 12 maart
van 19.30 tot 21.30 uur op de Notenlaan 4. Deelname kost 75 euro.
Wie ook de middagcursus ‘Japan
en het westen’ volgt, die start op 19
maart, betaalt totaal 100 euro. Cursisten krijgen toegang tot de elektronische leeromgeving van het Nova College, zodat zij cursusmateriaal
en overzichten ook thuis kunnen inzien. Voor meer informatie: telefoon
(023) 530 29 15 en website www.novacollege.nl

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

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

NCRV zoekt deelnemers
voor nieuw tv-programma
Aalsmeer - Voor het nieuwe tvprogramma ‘Uitgedokterd?!’ (vanaf
zondag 23 april, Nederland 2) zoekt
de NCRV Nederlanders die letterlijk
zijn ‘uitgedokterd’. Patiënten die zijn
uitbehandeld in het reguliere medische circuit. Patiënten die buiten
de gangbare paden van de geneeskunde op zoek gaan naar alternatieve of experimentele geneeswijzen, die hoop op genezing of verbetering kunnen bieden. In Uitgedokterd?! volgt presentator Ghislaine Plag patiënten die van hun artsen te horen hebben gekregen dat
zij daar niet verder behandeld kunnen worden. Zoals het jongetje Emile van anderhalf, die last heeft van
eczeem. Met zijn ouders bezoekt
hij een acupuncturist om te kijken

of die zijn jeuk kan verlichten. Of de
40-jarige Frank, die al tien jaar lang
last heeft van de Ziekte van Crohn.
Franks arts raadt hem aan de situatie maar voor lief te nemen. Maar
Frank besluit, op zoek naar verlichting van zijn pijn, bij een homeopaat
zijn heil te zoeken. Of de vijftiger
Sylvia die diabetes heeft en bijna insuline moet gaan spuiten. Om dit te
voorkomen probeert zij een ayurvedische behandeling om zo haar
bloedsuikerspiegel omlaag te krijgen. Bent u ook ‘uitgedokterd’ in het
reguliere medische circuit? Denkt u
erover om uw heil te zoeken in een
alternatieve geneeswijze? Neem
dan contact op met de redactie van
Uitgedokterd?! via e-mail: uitgedokterd@ncrv.nl.
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Pijn in je buik van het lachen!

Middagje mannen onder elkaar

Boy’s Only op Bindingzolder

Succesvolle Lama avond
op De Binding Zolder
Kudelstaart - Donderdag 28 februari was het Lama avond voor tieners
op De Binding Zolder. De avond
stond geheel in het teken van het
programma op BNN met vier cabaretiers, die het publiek laten huilen
van het lachen om hun grappen en
sketches. Ook op De Binding Zolder
was het donderdagavond lachen
geblazen.
Een grote groep van twintig tieners hadden zich verzameld om een
avond in de huid te kruipen van de
Lama’s. Natuurlijk werd er eerst inspiratie op gedaan met de dvd’s van
de Lama’s en daarna was het echt
tijd om zelf aan de slag te gaan. Vier
teams streden tegen elkaar bij on-

Kudelstaart - Veel meidentieners
kennen de maandelijkse meidenmiddag op De Binding Zolder. Een
middag georganiseerd voor tienermeiden vanaf 10 jaar, met elke
maand een leuke activiteit. Natuurlijk konden de jongens niet achter
blijven.
Op woensdag 12 maart wordt de
eerste Boy’s Only georganiseerd,
een jongensmiddag voor tienerjongens vanaf 10 jaar.
Tijdens deze eerste middag voor
jongens gaan allerlei leuke activiteiten met elkaar bedacht worden om
te gaan doen.
Natuurlijk is er ook tijd om lekker

der andere Verboden te Lachten en
Vraag en Wedervraag. Ook werd het
moordspel gespeeld waar de meest
onmogelijke opdrachten werden
bedacht door de tegenstanders. De
avond werd afgesloten met een datingshow.
De avond was zo’n succes dat er
door de tieners om herhaling is gevraagd. Dus, hou de krant goed in
de gaten, want de Lama avond gaat
zeker herhaald worden! Voor meer
informatie over de Binding Zolder
kunt u contact opnemen met Kim
Verschueren via kim@debinding.
nl of via 0297-892091 op dinsdag,
woensdag en vrijdagmiddag tussen
13.00 en 18.00 uur.

even een potje te gaan voetballen
of lekker even achter de computer
te kruipen.
Heb jij zin in een middag met mannen onder elkaar? En ben jij 10 jaar
of ouder? Geef je dan op voor de
eerste Boy’s Only.
De middag start om 14.00 uur en
om 17.00 uur is het afgelopen. Aan
deze middag zijn geen kosten verbonden?
Opgeven kan via kim@debinding.
nl mail dan even je naam, adres en
leeftijd. Bellen kan ook naar 0297892091 op dinsdag- woensdag en
vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00
uur.

Kersvers bibliotheek-lid Roy Meekel met het boek ‘Kleine Muis’.

Afsluiting Nationale Voorleesdagen

Boek ‘Kleine Muis’ voor
nieuw lid Roy Meekel
Vanavond inloop voor 12-plus
tieners op De Binding Zolder
Kudelstaart - Elke week bezoeken
heel wat tieners de inloopmiddagen op dinsdag- en vrijdagmiddag
van 14.30 tot 18.00 uur op De Binding Zolder in Kudelstaart. De inloopmiddag is bedoeld voor tieners
om gewoon even binnen te lopen en
te doen waar zij zin in hebben. Dat
kan dus van alles zijn zoals het lezen
van een boek, een spelletje spelen
of om gewoon even met vrienden bij
elkaar te komen.
Ook is er een aparte ruimte om
huiswerk te maken en vaak is er wel
iemand aanwezig om je daarmee te
helpen.
Op 6 maart start de eerste inloopavond speciaal bedoeld tieners van
12 jaar en ouder.
Elke eerste donderdagavond kunnen tieners vanaf 12 jaar tussen

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

Man van de wedstrijd: Milton Cooman

Joris van Willegen pupil
van de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd
van v.v. Aalsmeer is een E-junior van
de voetbalvereniging te gast bij de
selectie. Deze pupil maakt dan een
hele dag mee en krijgt zodoende
een beetje inzicht wat er zoal rond
de wedstrijd van het hoogste elftal
gebeurt.
Deze week was v.v. Aalsmeer gastheer en dus een pupil van de week
bij v.v.a: Joris van Willegen. Het eerste elftal van Aalsmeer moest het
thuis opnemen tegen koploper Amstelveen.
Maar eerst even kennis maken met
Joris van Willegen. Zijn favoriete club is Feyenoord en zijn favoriete speler is Dirk Kuyt. Joris heeft
twee zusjes Kim en Anne en gaat

naar school op de Brug waar hij les
krijgt van juffrouw Anke en meester Jaap en vindt handenarbeid en
gym de leukste vakken. Van lekker
eten houdt Joris ook en zijn lievelingskostje is pannekoeken.Buiten
schooltijd heeft hij geen echte hobby’s, alleen voetballen en dat doet
Joris bij v.v.Aalsmeer in de E2. Hij
speelt in de verdediging.
De wedstrijd werd helaas verloren
door het eerste elftal van Aalsmeer.
Maar toch mocht Joris dé man van
de wedstrijd te kiezen en dat werd
spits Milton Cooman.
De pupil van de week werd beloond
met de door sponsor aannemersbedrijf W. van der Laarse & zn te
Aalsmeer beschikbare trofeeën.

Pupil Joris van Willegen met zijn man van de wedstrijd, Milton Cooman.

Aalsmeer - De Nationale Voorleesdagen in de bibliotheken van
Aalsmeer en Kudelstaart waren een
succes. In peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen
en natuurlijk de bibliotheken kreeg
voorlezen extra aandacht. Vooral het
bekroonde boek ‘Kleine Muis zoekt
een huis’ van Petr Horàek stond in
de schijnwerpers en werd veelvul-

dig voorgelezen. Het aantal nieuwe leden tot en met 6 jaar steeg
met 153 in de bibliotheken. Uit deze
nieuwe leden werden drie gelukkige
winnaars van het bekroonde prentenboek gekozen. In Aalsmeer Per
Franken en in Kudelstaart Roy Meekel. De boeken zijn beschikbaar gesteld door de Plantage Boekhandel
uit Aalsmeer.

Schoolkorfbaltoernooi bij VZOD
Kudelstaart - Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op de velden van
VZOD wordt dit jaar weer als vanouds gehouden op de dinsdag- en
woensdagavond. Ondanks het succes van vorig jaar, toen het toernooi op zaterdag werd georganiseerd, ziet VZOD geen kans om dit
jaar een zaterdag volledig vrij te krijgen in de competitie. Vanwege het
grote aantal leden en vrijwilligers
die nodig zijn om dit toernooi te organiseren is de vereniging dus genoopt weer te kiezen voor een doordeweeks toernooi. Het evenement
zal daarom dit jaar plaatsvinden op
dinsdag 22 en woensdag 23 april.
De bovenbouw zal van 17.30 tot circa 20.00 wedstrijden spelen, waarbij
ook de kruisfinales niet worden vergeten. Voor de onderbouw (groep 3
en 4) start het programma om 15.00
uur en duurt tot 17.30 uur. Zij zullen
worden bezig gehouden met leuke
spelletjes, waarbij een korf en een
bal zeker niet zullen ontbreken. Zal
OBS Kudelstaart de titel verdedigen
en weer voor de wisselbeker gaan
of gaat er dit jaar een andere school
mee aan de haal? De inschrijfformulieren zijn inmiddels al door de
schoolkorfbalcommissie onder de
scholen verspreid. Doet je school
niet mee, dan kan je je evenals vorig
jaar gewoon individueel (per team
van 4) opgeven. Dit kan tot 15 maart
door een mailtje te sturen naar
schoolkorfbal@vzod.nl. Hier kan je
ook terecht voor meer informatie.
Uiteraard hoopt VZOD dat het net
zulk mooi weer wordt als de vorige
jaren. Alle vrijwilligers zullen er alles

aan doen om er een mooi toernooi
van te maken.
Speciale training
Op woensdag 16 april van 15.30
tot 16.30 uur kan iedereen naar de
velden aan de Wim Kandreef 2 komen voor een speciale training, welke wordt verzorgd door de eigen
VZOD-jeugdtrainers. Misschien wil
je wel een keertje meetrainen om te
ervaren of korfbal iets voor jou is?
Voor meer informatie of trainingstijden, zie de website www.vzod.nl.

Voetballen voor
5-jarigen DES

Lente op Boerenvreugd
Aalsmeer - Dat de lente in aankomst is, is nog niet altijd in de huidige
temperaturen te merken. Wel wat betreft nieuw leven op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. De eerste jonge lammetjes zijn
afgelopen weekend op de kinderboerderij geboren. Ze hebben de
namen Rosalien en Annelotte gekregen en zijn te bewonderen gedurende de openingstijden van Boerenvreugd.

‘Diederik Varken’ in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - In haar moderne
poppenkast speelt poppenspeelster Trudy Kuiper van Poppentheater Dibbes op zaterdag 8 en zondag
9 maart om 14.30 uur haar succesvolle klassieker ‘Diederik Varken’.
De belevenissen van Diederik en
een kleine pinguïn spelen zich af in
een slim gebouwd poppenhuis. Diederik heeft samen met zijn broertjes
een huis gebouwd. Om dit te vieren

koopt hij taart. Maar zijn broertjes
komen niet. Dan ziet Diederik iemand onder de lantaarn staan met
een hele grote mand.
De poppentheatervoorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439
of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Kudelstaart - Elke zaterdag staan
de vijfjarigen of kinderen die voor
1 juli vijf jaar worden te trappellen
om te trainen bij RKDES. De topvoetballers in spé staan onder leiding van trainer Gerrit. De trainingen beginnen rond de klok van half
tien. Het eerste half uur staat in teken van de bal. Er wordt dan veel
gedribbeld met links en/of rechts,
balletje hooghouden en schieten op
doel: een keer met links en een keer
met rechts. Tussendoor effe limonade drinken en tot slot een partijtje.
Dit alles gebeurt met veel enthousiasme.
Heeft uw kind interesse in voetbal?
Kom dan een keer langs op zaterdagmorgen bij sportvereniging RKDES aan de Wim Kandreef.

Verdienstelijk optreden
AVA-jeugd bij NK Cross
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
werd in het Brabantse Gilze Rijen
onder zeer pittige omstandigheden, veel wind en een zeer zwaar
parcours, het NK Cross gehouden.
Ondanks de zware omstandigheden werd er door de AVA jeugd een
aantal verdienstelijke resultaten behaald. Jordi Baars behaalde als eerstejaars B junior een mooie achttiende plaats in een sterk veld van
ruim zestig deelnemers.
Hiermee mocht hij zeker tevreden
zijn en volgend jaar behoort een
toptien klassering zeker tot de mogelijkheden.
Ook zeker het vermelden waard is
de twaalfde plaats van Bas Bakker
bij de C jongens. In een veld van
ruim zeventig jongens begon Bas
zijn wedstrijd helaas met een valpartij, waardoor hij flink achterop
raakte. Dat hij zich toch nog wist op

te werken naar een twaalfde plaats
mag dan ook een prestatie van formaat genoemd worden. Bij de meisjes junioren C liep Shannon Lakerveld een degelijke wedstrijd en finishte als vijfenveertigste. Bij de
meisjes junioren D waren er twee
prima klasseringen van Sharona
Plasmeijer en Eva van Ee. Zij eindigden respectievelijk als veertiende en
zestiende, waarbij wel vermeld mag
worden dat Eva, normaal gesproken
goed voor een toptien klassering, de
wedstrijd met een blessure aan haar
knie moest uitlopen.Ook bij de pupillen waren er nog een aantal goede prestaties te noteren. Zo werd
Julia van Ee keurig achtste bij de
meisjes pupillen C, was er en veertigste plaats voor Kim Okkerse bij de
meisjes pupillen A en een achtenveertigste plaats voor Derk van Ee
bij de jongens pupillen A.

Familievoorstelling ‘Binnenpret’
in Schouwburg Amstelveen
Amstelveen - Schouwburg Amstelveen presenteert zondag 9 maart de
familievoorstelling ‘Binnenpret’ van
Peter Zegveld. Ken je die regenachtige dagen waarop je niets te
doen hebt? Ken je die mensen die
maar doorpraten terwijl jij er helemaal niets van snapt? Ken je die dagen dat je zin hebt om iets leuks te

doen? Hoogste tijd voor ‘Binnenpret’. Peter Zegveld knutselt al bijna twaalf jaar slapstickachtige kindervoorstellingen in elkaar. Het komische ‘Binnenpret’ is een feest om
te zien.
De voorstelling begint zondag om
15.00 uur en is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.
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Het Strandpaviljoen presenteert
vernieuwde menukaart

Nog enkele plaatsen vrij

Creatieve paasworkshops
in galerie Coq Scheltens
Aalsmeer – In galerie Coq Scheltens worden van 14 tot en met 18
maart zeven creatieve lenteworkshops gegeven met als thema pasen. De workshops duren twee uur
en zijn te volgen door iedereen met
of zonder creatieve ervaring. In elk
geval zijn de workshops gezellig
om aan te doen. Tijdens de workshop wordt gewerkt met ongeglazuurd, handvervaardigde keramiek
van Carla Huson. Er zijn verschillende keuzes in keramiek mogelijk en
alles heeft te maken met de lente en
de pasen. Het keramiek wordt met
speciaal materiaal met de hand beschilderd en tenslotte van een beschermende glanslaag voorzien. De
deelnameprijs is 16,50 euro per per-

soon en dit bedrag is inclusief professionele begeleiding, materialen
en consumpties. Er wordt in kleine
groepen gewerkt. Enkele workshops
zijn al volgeboekt, maar er kan nog
ingeschreven worden voor vrijdag
14 maart van 14.00 tot 16.00 uur of
van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag
15 maart van 10.00 tot 12.00 uur of
van 13.00 tot 15.00 uur. De workshops op zondag en dinsdag zitten
vol. Deelname is mogelijk via telefonische opgave: 0297-343246 of
via mail: info@coqscheltens.nl. Het
adres van galerie Coq Scheltens is
Chrysantenstraat 44, in het centrum.
Genoemd telefoonnummer kan ook
gebeld worden voor meer informatie.

Op de openingsavond van de Oude Veiling, vrijdag jl., was het druk. Menigeen
kwam de nieuwe eigenaar, Leo van Erp, succes wensen en feliciteren met het
mooie interieur.

Felicitaties voor ‘nieuwe’
Oude Veiling in Marktstraat
Aalsmeer - Op Schrikkeldag, afgelopen vrijdag 29 februari, vond de
officiële heropening plaats van de
Oude Veiling. Een nieuwe eigenaar
en een nieuwe inrichting, dat was
de insteek van Leo van Erp, die het
stokje overnam van Gert de Weerdt.
Vrijdag tijdens de receptie kon menigeen de vernieuwde inrichting bewonderen en het moet gezegd: Leo
is met succes geslaagd om de horeca-gelegenheid om te toveren tot
een pand waar de sfeer van vroeger op te snuiven is. Het pand is tenslotte al in 1912 gebouwd en kende
een rijke historie. Anno 2008 staat
het nog steeds maar er is van veilingactiviteiten al een hele tijd geen
sprake meer!
Door de jaren heen is er veel culturele actie geweest in het pand en
die wil Leo zeker weer terug door
het organiseren van muziek en andere optredens.
De nostalgische sfeer is vertaald
in mega-grote wandfoto’s die een
beeld geven van werk in de tuinbouw in het begin van de vorige

eeuw. Wat verder in het oog springt
is de bar die Leo weliswaar in grote lijnen ongemoeid heeft gelaten,
maar waar veel nu kleur in de achtergrond is verwerkt. De spiegels
hebben plaatsgemaakt voor panelen van zeegroen en zonnegeel. Een
moderne ‘touch’ dus tussen de nostalgie van de fotowanden. Modern
is ook de bijzondere verlichting aan
het plafond en deze speelde een
rol tijdens de opening. De tientallen lampjes sprongen aan nadat Leo
het woord tot de aanwezigen van de
feestelijke opening had gericht.
Hij dankte hierin iedereen die mee
had geholpen aan de metamorfose
van de uitgaansgelegenheid in de
Marktstraat. Een van de belangrijkste veranderingen is wel dat Leo de
bovenverdieping van de veiling bij
de activiteiten heeft betrokken. Daar
is ruimte voor optredens van bands
of andere culturele activiteiten.
Beneden kunnen mensen een hapje eten. Wie de menukaart wil inzien
kan de website even aanklikken:
www.deoudeveiling.nl

Drukte door vrouwendag
bij bloemenveilingen
Aalsmeer - Na Valentijnsdag is het
deze week bij de bloemenveilingen
van FloraHolland extra druk in verband met Internationale Vrouwendag (8 maart).
Met name voor de exporteurs naar
Rusland en andere Oost-Europese landen is dit een topweek. Veel
vraag is er naar rozen, chrysanten,
tulpen en lelies, maar ook bloeiende planten zijn in trek. De snijbloemenomzet bij de veilingen is deze
week ongeveer 25% hoger dan in
een normale winterweek.
Op Vrouwendag worden vooral
grootbloemige bloemen in sprekende kleuren gegeven.
Op de zes bloemenveilingen van
FloraHolland (Aalsmeer, Naaldwijk,
Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk en Eelde)
gaat het bij de rozen om rood, oranje en geel. Chrysanten worden deze

week vooral in de kleuren wit, groen,
roze/paars en pastel gevraagd. Ook
lelies in wit, geel en pasteltinten en
tulpen in een heel breed kleurenpalet vinden hun weg naar de voornamelijk Oost-Europese vrouw. Internationale Vrouwendag bestaat sinds
begin 1900 en werd in 1978 door de
Verenigde Naties erkend. Aanvankelijk georganiseerd om kiesrecht
voor vrouwen af te dwingen, ontwikkelde 8 maart zich tot een dag
van strijdbaarheid en solidariteit. In
veel landen worden vrouwen op Internationale Vrouwendag verwend
met bloemen en bloeiende planten.
Traditioneel wordt de dag vooral gevierd in Oost-Europa, van Polen tot
in de Oekraïne. Ook in de nieuwe
EU-landen en in Zuid-Europa (Italië) wordt vrouwendag steeds populairder.

Rode Kruis verkoop vrijdag
bij AH Kudelstaart
Kudelstaart - Op vrijdag 7 maart
staat de verkoopstand van het Rode
Kruis Aalsmeer weer bij Albert Heijn
in Kudelstaart. Met de winter wilde
het ook dit jaar niet vlotten en of er
nog koude dagen komen dit jaar is
de grote vraag. Maar mocht dat wel
het geval zijn dan kunt u vrijdag 7
maart weer bij het Rode Kruis terecht voor warme sjaals, truien, geitenwollen sokken etc, allemaal gebreid tijdens de handwerksoosmiddagen van het Rode Kruis afdeling
Aalsmeer. Maar komen die koude
dagen echt niet meer, dan kunt u

vrijdag ook zeker bij het Rode Kruis
terecht voor artikelen als babykleertjes, babyslofjes, gehaakte en geborduurde tafelkleden, pannenlappen, bijzondere felicitatiekaarten
en nog veel en veel meer. En ook
nu weer is er veel keus en voor elk
wat wils. Zoals altijd wordt er van de
opbrengst van deze verkopen weer
nieuw handwerkmateriaal gekocht,
zodat het sociale werk van het Rode Kruis kan worden voortgezet.
De verkoop bij Albert Heijn in Kudelstaart begint vrijdag om 9.00 uur
en zal duren tot 17.00 uur.

Donatie De Meerwinkel aan
Dierenopvang Haarlemmermeer
Rijsenhout - Kringloopwinkel De
Meerwinkel heeft op donderdag 28
februari 2.000 euro aan Stichting
Dierenopvang Haarlemmermeer gedoneerd. Het bedrag is onder meer
een deel van de opbrengst van de
opgeknapte en verkochte fietsen in
De Meerwinkel. Erik de Reus van De
Meerwinkel overhandigde namens
de vrijwilligers de cheque aan asielbeheerster Renée Robben van Dierenopvang Haarlemmermeer. Dat de
keus deze keer is gevallen op Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer
deed Renée Robben goed: “Wij zijn
erg blij met deze donatie, vooral omdat het door vrijwilligers aan vrijwilligers wordt geschonken. De Dierenopvang is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van giften, zowel in natura
als in geld. Wij kunnen dit geld erg
goed gebruiken!”. Tijdens een rondleiding konden de vrijwilligers direct
zien waar het geld naartoe gaat. De
Dierenopvang Haarlemmermeer beheert als onderdeel van de Stichting Samenwerkende Dierenhulp

Organisaties (SDO) een dierenasiel in Hoofddorp. In de dierenopvang worden allerlei (huis)dieren
en zwerfdieren verzorgd, die zonder hulp geen dierwaardig bestaan
meer kunnen hebben.
Bij de Meerwinkel zijn veel vrijwilligers actief. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met de inrichting van de
winkel of het sorteren van bruikbare
kleding en andere artikelen. Daarnaast knapt een vast team van vrijwilligers fietsen op. Alle vrijwilligers
dragen hun steentje bij vanuit twee
overwegingen. Allereerst vinden zij
hergebruik van tweedehands artikelen belangrijk, maar nog belangrijker vinden zij het om door middel van hun vrijwilligerswerk goede
doelen te steunen. Dit goede doel
wisselt en wordt op voorstel van de
vrijwilligers van De Meerwinkel bepaald. Nieuwe vrijwilligers als fietsenmaker zijn van harte welkom.
De Meerwinkel is gevestigd aan de
Daalmeerstraat 9 te Hoofddorp, telefoonnummer is 023-5546920 en email: info@meerwinkel.nl.

Aalsmeer - Maart roert zijn staart,
dat is ook wat chef-kok Edwin Hoogeveen dacht bij het samenstellen van de vernieuwde menukaart
van restaurant Het Strandpaviljoen
van The Beach. Bij bedenken van
de vernieuwde menukaart hebben
de chef en eigenaar Ruud Vismans
rekening gehouden met een breed
publiek. De uitgebreide kaart is voor
iedereen toegankelijk. Naast de vertrouwde gerechten als de fameuze
Beach (spare)ribs en de roergebakken ossenhaasreepjes, zijn er ook
verrassende nieuwe gerechten op
de kaart verschenen als de tournedos Milano met pesto-saus
en een heerlijke runderentrecôte
in een rode wijn/knoflook jus. Het
Strandpaviljoen richt zich dit jaar
nog meer op het ‘bewuster’ eten.
Zo kan er gekozen worden uit maar
liefst zeven gezonde maaltijdsalades. Deze frisse salades zijn ook
nog eens verkrijgbaar in een aparte

‘ladies size’. Restaurant Het Strandpaviljoen staat verder bekend om
haar kindvriendelijkheid. De kinderen vermaken zich namelijk uitstekend op de indoor beachvelden en
in de ballenbak van The Beach. Op
zaterdag en zondag is er zelfs een
kidswatch aanwezig die een oogje
in het zeil houdt, zodat de ouders
rustig kunnen genieten van hun diner. De chef heeft daarom ook speciaal rekening gehouden met de
kleine eters. Zo is er een spannende
kinderkaart en kan er op dinsdag tot
en met zondag van 12.00 tot 18.00
ook nog eens genoten worden van
een heerlijk assortiment pannenkoeken. Nieuwsgierig geworden?
Restaurant Het Strandpaviljoen is
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a en is geopend van dinsdag tot
en met zondag. Reserveren is gewenst en dit kan door te bellen naar
0297-347444. Surf voor meer informatie naar www.beach.nl.

Kinderen vermaken zich prima op de indoorbeachvelden en in de ballenbak
van The Beach.

“Effect van Aloë Vera is krachtig”

Beauty Special 21 jaar

Open dagen bij boten aan de wal
Aalsmeer - Drie aan de Oosteinderweg 132 gevestigde watersportbedrijven organiseren van vrijdag
7 tot en met zondag 9 maart open
dagen om hun activiteiten onder de
aandacht te brengen.
Dupon Watersport toont de vernieuwde Petticrows Draak, groter
drijfvermogen en een nieuw interieur; de nieuwe aluminium Oranjeboot 840; de TRUC 12 een Italiaanse designprijs-winnaar in Laser
formaat; de Brightlingsea One Design een daysailer/racer met polyester romp en teak dek; uitgebreide
informatie over de prachtige Brenta 30, 38, 42 en 60 en de drijvende
steigers van Versadock inclusief een

drive-on-dock demonstratie.
Pol en Oosterbroek bouwen houten
schepen, getoond worden de Whitehall en de Coquina (ontwerp Herreshoff). In aanbouw is de Brightlingsea. De Graaff Marine levert
bouwpakketten voor diverse houten schepen, de klant bepaalt zelf in
welk stadium van afbouw gekocht
wordt.
De Walliser vlet 625 en het roeivletje
280 zijn te bewonderen.
Een aantal schepen is direct leverbaar, bovendien is er aanbod tweedehands schepen.
De open dagen zijn vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken tussen
10.00 en 18.00 uur.

Zaterdag 10 mei voor Moederdag

Geraniumjaarmarkt en
braderie in centrum
Aalsmeer - Op de zaterdag voor
moederdag, 10 mei, vindt de jaarlijkse geraniumjaarmarkt plaats in
het centrum.
Een unieke combinatie wordt, net als
vorig jaar, gepresenteerd. Een geraniummarkt op het Raadhuisplein/
en op het Drie Kolommenplein en
een braderie in de Zijdstraat en
op het Molenplein. De braderie in
de Zijdstraat en op het Molenplein
wordt net als vorig jaar georganiseerd door het organisatiebureau
Natural Solutions van Kudelstaarter
Theo van der Hoek. Het bedrijf gaat
zorgen voor een grootse en geweldige jaarmarkt in het centrum.
Naast de winkeliers zullen ook
standhouders op de markt staan,
waardoor het aanbod heel divers zal
zijn. Inschrijven voor de kramen op
de jaarmarkt kan via www.naturalsolutions.nu.
Een plaats inclusief kraam kost 60
euro exclusief btw en een plaats ex-

clusief kraam kost 45 euro exclusief btw. Voor non-profitorganisaties als verenigingen geldt een aangepast tarief. Let op: er zijn slechts
70 plaatsen beschikbaar en de inschrijving sluit op 1 mei 2008.
De geraniummarkt op het Raadhuisplein en Drie Kolommenplein
wordt georganiseerd door de KMTP
Groei & Bloei. Op deze markt gaan
vele kwekers allerlei verschillende
soorten geraniums en andere tuinplanten en –decoraties aan de man/
vrouw brengen.
De KMTP staat ook met een stand
op deze markt. Een deskundige jury
zal de verschillende deelnemers beoordelen op de kwaliteit van de producten en de presentatie.
De geraniumjaarmarkt begint zaterdag 10 mei om 09.00 uur en duurt
tot 17.00 uur.
Voor meer informatie over evenementen in het centrum: www.
aalsmeercentrum.nl.

Kudelstaart - “Schoonheid komt
van binnenuit. Ik kan de mensen op
weg helpen om die schoonheid te
ontdekken”, zegt schoonheidsspecialiste Kitty van Rijn. Jarenlange ervaring geeft haar recht van spreken.
Haar salon Beauty Special bestaat
21 jaar, en dit heuglijke feit wil ze
graag met u delen.
Voor elk jaar dat de schoonheidssalon bestaat ontvangt de klant
een eenmalige korting op de behandeling: in totaal dus 21 procent!
Het succes van Kitty van Rijn als
schoonheidsspecialiste is haar persoonlijke aandacht voor het algehele welzijn van haar klanten. Ze luistert naar hun wensen en bespreekt
met hen de mogelijkheden op het
gebied van huid- en conditieverbetering. “Beauty Special behandelt de
gehele mens. Een betere huid begint
bij balans in je lichaam”, verklaart ze.
Eigenlijk dekt de term schoonheidsspecialiste niet helemaal meer de
lading. Van Rijn heeft zich ontwikkeld tot een gedegen huidtherapeute en vitaliteitscoach. Ze raakte
overtuigd van de positieve werking
van Aloë Vera op de mens, en heeft
de wetenschap over deze plant eigen gemaakt.
,,Aloë Vera is al eeuwen bekend als
een natuurlijk product dat een gunstige invloed heeft op de gezondheid”, vertelt ze. “Niemand minder
dan Alexander de Grote nam op zijn
veroveringstochten grote hoeveelheden Aloë Vera mee om zijn gewonde soldaten te verzorgen. Cleopatra, de legendarische Egyptische
koningin, gebruikte de plant als ondersteuning van haar natuurlijke
schoonheid. Die kennis is door de
eeuwen heen verfijnd en verbeterd.
De moderne mens kan nu optimaal
gebruik maken van de gunstige invloeden van deze bijzondere plant.”
Wat doet Aloë Vera? De plant is rijk
aan voedingsstoffen waarvan de gezamenlijke werking en balans een
krachtiger effect produceren dan
wanneer de stoffen apart gebruikt
zouden worden.
Van Rijn: “Je zou het moeten zien als
een voetbalelftal. De stoffen werken
als een team, ze versterken elkaars
effect. De plant bezit eigenschappen die de weerstand van organismen doet toenemen tegen vijandige invloeden zal als infecties en
stress.’’
Daar zorgt Aloë Vera op een gemakkelijke en rustige manier voor.

De plant bevat meer dan 75 ingrediënten waaronder vitaminen, mineralen, aminozuren en enzymen.
De natuurlijke en ontstekingsremmende en anti-microbische werking
van de Aloë Gel gecombineerd met
de voedzame bestanddelen, werken
in het belang van de celgroei en het
herstel van de cellen.
Aloë Vera is niet alleen nuttig voor
mensen met aandoeningen. Van
Rijn: “De meeste mensen die Aloë
Vera gebruiken, melden een groter
gevoel van welzijn. Ze voelen zich
gewoon beter of ze geven aan zich
rustiger te voelen. Dit komt door het
goede effect van Aloë op het immuunsysteem.’’ Zoals bekend is het
immuunsysteem tamelijk complex;
de elementen van het systeem zijn
zo op elkaar afgestemd dat het lichaam tegen schadelijke indringers
beschermd wordt.
“Om zoveel mogelijk voordeel uit de
rijke voedingsstoffen van Aloë Vera
te halen, kan de gel gedronken worden, of je kunt het combineren met
crèmes of lotions om zo de kwaliteit
van de huid te verbeteren,’’ doceert
de huidtherapeute, die nog een persoonlijke tip meegeeft.
“Gun jezelf een uur de tijd, en in
ruil daarvoor krijg je een topadvies.
Neem nu de stap naar een betere
gezondheid. Bel voor een gratis intake.’’
Beauty Special is gevestigd aan
de Midvoordreef 32 en bereikbaar
vanaf de Mijnsherenweg, telefoon:
0297-340233

AWP weer op de HISWA
Aalsmeer – De stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie staat deze week weer op de HISWA in de
Noordhal, samen met VVV Hollands
Midden.
Onder andere is alweer het elfde
Aalsmeer Magazine in de stand af
te halen. Het is een prachtig blad
geworden boordevol met informatie

over het prachtige Westeinderplassengebied en de directe omgeving.
In de stand op de Hiswa kunnen
bezoekers zich volledig laten informeren over de recreatie in het algemeen en de watersportmogelijkheden in het bijzonder. De Hiswa duurt
nog tot en met aanstaande zondag
9 maart in de Amsterdam RAI.
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Jongeren tot en met 16 jaar gratis toegang

HISWA 2008: Evenement voor het hele gezin
Ieder jaar biedt de HISWA in Amsterdam RAI een indrukwekkend overzicht
van boten in alle soorten en maten. Natuurlijk valt er nog veel meer te
zien en te beleven. Met dit jaar ook nieuwe activiteiten speciaal voor de
jeugd. Zoals de HISWA Virtual Experience, waar watersport op virtuele
wijze beleefd kan worden. Grootste publiekstrekker gaat ongetwijfeld de
Water Fun Zone zijn met groot bassin en springschans. Wakeboard jumps,
gratis zeillessen, kanopolo, bungyroeien… het gaat letterlijk spetteren
op de HISWA.

Start vaarseizoen
Nu het voorjaar zich weer aan
kondigt, gaat het bij de meeste
watersportliefhebbers weer
kriebelen. De boten gaan uit de
stalling, opknapbeurten worden
gepland en watersportkleding
tevoorschijn gehaald. En wat past
er beter bij al deze voorbereidingen
dan een bezoek aan de HISWA?
Traditiegetrouw vormt deze grootste
watersportbeurs van de Benelux
de start van het vaarseizoen. Op
de HISWA 2008 vindt u honderden
boten in alle soorten en maten en
duizenden accessoires voor op en
rond het water. De grote jachten
liggen aan een steiger in Hal 1,
zodat u de schepen goed kunt
bekijken en eenvoudig kunt
betreden. Over de andere hallen
verspreid kunt u rekenen op een
uitgebreid aanbod van sloepen,
sportboten, rubberboten, open
zeilboten, catamarans en bijboten.

professionals bekijken, clinics van
topsporters bijwonen en meedoen
aan diverse wedstrijdjes. Een unieke
kans dus voor kinderen om te ont
dekken hoe leuk watersporten is.

Virtuele watersport
Nieuw op HISWA 2008 is de HISWA
Virtual Experience. Op een draaibare
simulator met windventilator kunnen
de bezoekers op het droge het zeilen
op verschillende boten uitproberen.
Ook kunnen zij de surftechniek onder
de knie krijgen of in de eskimoteer
machine voelen hoe het is om in een
kano om te slaan. Zelf virtueel door
de grachten racen op supersnelle
sportboten of surfen over de golven
van Hawaï? Dat kan ‘aan boord’ van
de computerconsoles met diverse
games en races.

Doe-het-zelf

Nog niet toe aan een nieuwe boot?
Ook dan is de HISWA zeker de moeite
waard. U vindt er ook de nieuwste
Sloepenparadijs
navigatieapparatuur, dekbeslag,
Met ruim tachtig verschillende en
buitenboordmotoren, technische
fonkelnieuwe sloepen kan de HISWA accessoires; kortom alles voor aan
met recht bestempeld worden als het boord en op en rond het water.
Klussers en doehetzelvers komen
sloepenparadijs. Diverse jachtbou
wers tonen wereldprimeurs, waarbij
volop aan hun trekken op het Mijn
binnen dit segment twee trends te
Boot Plein. Niet alleen vindt u hier
bespeuren zijn: terug naar de basis,
de nieuwste producten voor het
met (reddings)sloepen zonder franje optimaal onderhouden van uw schip,
en aan de andere kant sloepen met
u kunt ook persoonlijk advies krijgen
meer design, snelheid, luxe en com van professionele jachtbouwers en
fort. Dus wilt u deze zomer nog in uw restaurateurs. Diverse exposanten
eigen sloep varen, dan is de HISWA
verzorgen hier demonstraties
de ideale plek om u te oriënteren.
op het gebied van onderhoud,
refit, restauratie, doehetzelf en
Water Fun Zone
innovatie.
Zeilen, surfen, roeien, kanopolo,
freestyle kano, wakeboarden en
Volvo Ocean Race
modelzeilen. Al deze takken van wa Met de start van de Volvo Ocean
tersport komen in de Water Fun Zone Race in oktober, geeft de HISWA
aan bod. Kinderen kunnen hier gratis bezoekers alvast een voorproefje
lessen krijgen, demonstraties van
van deze loodzware race om de

Honderden boten in alle soorten en maten.
wereld. U kunt aan boord stappen
van de VO70 simulator om te
ervaren hoe het zeilen op zo’n
supersnel wedstrijdjacht voelt. Of
meedoen aan de lierwedstrijd en
leuke prijzen winnen. En natuurlijk
kunt u uitgebreide informatie over
de nieuwe route, de stopovers,
de deelnemende teams en de
spectaculaire inportraces krijgen.

Historie

HISWA Boot van het Jaar 2008
Welke zeilboot en welke motorboot mogen straks de eretitel HISWA
Boot van het Jaar 2008 voeren? Zes boten zijn in de race voor de
eindoverwinning. De uitslag wordt bekendgemaakt op de openingsdag
van de HISWA.

Categorie Motorboten:
• Linssen 33.9, Linssen Yachts uit Maasbracht
• Fjord 40 Open, Fjord Boats uit Loosdrecht
• Intercruiser 27 Cabin, Interboat Sloepen & Cruisers uit Loosdrecht

Het Zeehistorisch Paviljoen (ZHP)
Categorie Zeilboten:
staat te boek als het culturele hart
• Dehler 34, Dehler Benelux uit Monnickendam
van de beurs. De hoofdthema’s zijn
• Ranger 9.9, Bood Yachting uit Grou
navigatie en jachtclubhistorie.
• Sunbeam 34, Sunbeam Benelux uit Almere
Diverse lezingen van deskundigen
staan op het programma. Van his
torische wherry tot zonneboot, het
ZHP neemt u mee naar het maritie
me, culturele heden en verleden van
Nederland.
Spectaculaire videobeelden, profes
sionele commentaren op zeilraces,
presentaties door bekende zeilers:
dit staat de toehoorders te wachten
in de Zeilen Jachtclub waar de
redactie van het blad Zeilen invulling
geeft aan het programma. Heeft u
plannen om zelf een grote zeilreis te
gaan maken? Dan is dit ook de plek
Gratis zeillessen voor kinderen.
op de beurs om de nodige tips te
krijgen van zeilers die u voorgingen. Kenniseiland
matie over in en outboard producten
Het Kenniseiland, georganiseerd door en geven ook diverse demonstraties.
HISWA Vereniging, staat dit jaar in
het teken van ‘Service en Onderhoud’ Gratis kinderopvang
en ‘Vaarklaar maken’. MBOleerlingen Lekker onbezorgd de beurs over?
win een rubberboot
met buitenboordmotor krijgen ter plekke tijdens de HISWA In het weekend zijn uw kinderen
een training over deze onderwerpen. in veilige handen bij SKON
Koop nu uw kaartje via
Vervolgens zullen zij deze kennis
Kinderopvang. Professionele leidsters
www.hiswa.nl en ontvang niet
in het weekend overbrengen op de
vangen de kleintjes op in de
alleen een flinke korting op de
bezoekers van de HISWA. Yamaha en kindercrèche, die te vinden is boven
toegangsprijs, maar maak ook
Vetus voorzien bezoekers van infor
de ingang van hal 7 op de HISWA.
kans op een Yamaha rubberboot
met buitenboordmotor. Uit
alle aanmeldingen wordt op de
HISWA iedere dag om 16.30 uur
een winnaar getrokken.

E-ticket actie:

Praktische informatie

Gratis toegang t/m 16 jaar

Volop actie op komende HISWA.

Op vertoon van een geldige
legitimatie krijgen jongeren
t/m 16 jaar gratis toegang!
De kaarten zijn te bestellen
op hiswa.nl of tijdens de beurs
verkrijgbaar aan de kassa’s.

Openingstijden:

Dinsdag 4 t/m zondag 9 maart
dinsdag/woensdag:
donderdag/vrijdag:
zaterdag/zondag:

10.00 tot 18.00 uur
10.00 tot 22.00 uur
10.00 tot 18.00 uur

Meer informatie: www.hiswa.nl
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 8 maart
AALSMEER
VVC 1-Aalsmeer 1
VVC 2-Aalsmeer 2
Aalsmeer 3-Zwanenburg 3
DVVA 10-Aalsmeer 4
Aalsmeer 5-WV-HEDW 16
Aalsmeer 6-Amstelveen 6
Aalsmeer Vet.1-SIZO Vet. 1

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
10.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-Nederhorst A1
Aalsmeer B1-Wasmeer B1
DSS B3-Aalsmeer B2
Hoofddorp C3-Aalsmeer C1
Aalsmeer C2-VVC C3

11.30 u.
14.30 u.
15.45 u.
11.30 u.
12.00 u.

Pupillen
Bloemendaal D1-Aalsmeer D1
Aalsmeer D2-Pancratius D6
SDZ D6-Aalsmeer D3
Aalsmeer E1-Diemen E2
Amstelveen E2-Aalsmeer E2
Aalsmeer E3-Meteoor E1
Geuzen/Mid.meer E8-Aalsmeer E4
Abcoude E7-Aalsmeer E5
Aalsmeer F1-Tos Actief F1
Aalsmeer F2-Buitenveldert F6
Aalsmeer F3-AMVJ F3
Aalsmeer F4-RKDES F8

9.00 u.
11.30 u.
12.30 u.
10.00 u.
10.15 u.
9.00 u.
10.45 u.
11.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-AFC 9
Chabab Vet. 1-RKAV Vet. 1
Hoofddorp Vet. 1-RKAV Vet. 2

14.00 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
Vlug en Vaardig C1-RKAV C1
AS’80 C1-RKAV C2

11.00 u.
14.30 u.

Pupillen
KDO D1-RKAV D1
SC D1-RKAV D2
RKAV D3-Zwanenburg D2
RKAV E1-Arsenal E1
RKAV E2-Diemen E8
OSV E2-RKAV E3
Legmeervogels E 11-RKAV E4
RKAV E5-Legmeervogels E 12
RKAV E6-Ouderkerk E7
Bl. Wit A’dam F1-RKAV F1
RKDES F3-RKAV F2
Sloterdijk F5-RKAV F3
DCG F9-RKAV F4
Amstelland F4-RKAV F5
RKAV F6-Volewijckers F4

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

Meisjes
RKAV MC 1-VVC MC 1
RKAV MD 1-TABA MD 1
Kadoelen ME 1-RKAV ME 1
RKAV ME 2-Pancratius ME 2

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

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-DIOS D1
RKDES D2-Pancratius D4
RKDES D3-SDZ D4
VVA/Spartaan E2-RKDES E1
RKDES E2-SDZ E2
RKDES E3-Legmeervogels E8
Overamstel E1-RKDES E4
RKDES E5-Swift E8
Abcoude E6-RKDES E6
Abcoude F2-RKDES F1
SDW F2-RKDES F2
RKDES F3-RKAV F2

11.15 u.
11.15 u.
10.00 u.
11.00 u.
11.15 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

RKDES F4-Pancratius F5
Arsenal F8-RKDES F5
RKDES F6-SCW F4
RKDES F7-KDO F6
Aalsmeer F4-RKDES F8
VVC F 14-RKDES F9

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

Dames en meisjes
Nieuwegein DA 1-RKDES DA 1
Wartburgia DA 4-RKDES DA 2
Kadoelen MA 2-RKDES MA 1
TABA MC 1-RKDES MC 1
Zwanenburg MD 1-RKDES MD 1
SCW ME 1-RKDES ME 1

14.30 u.
12.45 u.
10.00 u.
10.00 u.
14.30 u.
9.00 u.

S.C.W.
SCW 1-AFC 1
14.30 u.
SCW 2-Huizen 3
12.00 u.
SCW 3-AMVJ 3
14.30 u.
Kadoelen 4-SCW 4
14.30 u.
Bloemenkwartier Bet. 1-SCW Vet. 3 14.30 u.
Junioren
Vitesse’22 A2-SCW A1
SCW B1-Velsen B2
SCW C1-Bloemendaal C1
Sp. Martinus C4-SCW C2

14.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
12.30 u.

Pupillen
SCW D1-RKAV D2
SCW D2-Roda’23 D6
Olympia Haarlem E3-SCW E1
Tos Actief E4-SCW E2
SCW E3-Pancratius E 16
Olympia Haarlem F1-SCW F1
SCW F2-VVA/Spartaan F3
RKDES F6-SCW F4
ROAC F5-SCW F5

10.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.15 u.
8.45 u.

Meisjes
DSS MC 1-SCW MC 1
SCW ME 1-RKDES ME 1
SCW MF 1-Kon. HFC F20

16.15 u.
9.00 u.
9.00 u.

Zondag 9 maart
R.K.A.V.
RKAV 1-Hillegom 1
RKAV 2-FIT 3
RKAV 3-Zwanenburg 3
Concordia 3-RKAV 4
Overamstel 5-RKAV 5
RKDES 7-RKAV 6
RKAV 7-Pancratius 9

14.00 u.
11.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
14.30 u.
12.00 u.
14.00 u.

Junioren
RKAVIC A1-RKAV A1
RKAV A2-Almere A4
Pancratius B5-RKAV B2

11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.

Dames
Sloterdijk DA 1-RKAV DA 1

14.00 u.

R.K.D.E.S.
Concordia 1-RKDES 1
RKDES 2-Legmeervogels 2
RKDES 3-Roda’46 3
HBC 3-RKDES 4
RKDES 5-RAP 5
Sp. Martinus 4-RKDES 6
RKDES 7-RKAV 6
RKDES 8-Beverwijk 3

14.00 u.
11.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.00 u.

Junioren
Roda’23 B2-RKDES B1
Nw. Sloten B1-RKDES B2
RKDES B3-Roda’23 B8
KDO C1-RKDES C1
RKDES C2-Roda’23 C3

10.00 u.
9.30 u.
10.00 u.
14.00 u.
10.30 u.

Eredivisie handbal

Dames FIQAS laten kansen liggen
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben een enorme kans
laten liggen om goede zaken te
doen in de nacompetitie, want als
er ooit uit bij Wings gewonnen had
kunnen worden, was het afgelopen
zaterdag wel geweest.
De ploeg had zich goed op de wedstrijd en de tegenstander voorbereid
en er waren veel Aalsmeerse supporters meegereisd. Het begin was
dan ook goed: twintig minuten lang
stond FIQAS Aalsmeer op voorsprong die maximaal drie doelpunten was: 7-4.
Bij een stand van 7-5 kreeg een
speelster van Wings een tijdstraf en
kwamen de Aalsmeerse dames dus
in overtal: een unieke kans om de
voorsprong verder uit te bouwen.
Gelijke stand
Dat lukte echter niet, maar in plaats
daarvan wist de tegenstander wél
twee keer te scoren en zo was de
stand ineens weer gelijk: 7-7. Het
niet kunnen profiteren van een overtal-situatie gebeurde trouwens nog
een aantal keer in de wedstrijd en
was niet goed voor het Aalsmeerse
moreel.
Sterker nog: de speelsters raakten
hierdoor hun grip op de wedstrijd
kwijt.
Bij rust leidde Wings met 10-8 en
dat was op zich nog niet onoverkomelijk, maar na vijf seconden in
de tweede helft was het al 11-8. Zo
bleef FIQAS Aalsmeer constant tegen een achterstand van drie doelpunten aanhikken en was zelf niet
bij machte de aansluiting te vinden. Toen het bovendien een periode helemaal niet lukte om zelf te
scoren, bracht Wings het verschil op
vier doelpunten en was de wedstrijd
gespeeld.
Het werd uiteindelijk 22-19 en zo is
FIQAS Aalsmeer weer op de laatste plaats in de degradatiepoule beland. Een andere tegenslag was het
geblesseerd uitvallen van de net
herstelde Jessica Wuthrich, die ongelukkig door haar enkel ging.
“Er was niemand in de buurt, dat
maakt het extra zuur voor haar, want

waarschijnlijk kan ze het hele seizoen niet meer in actie komen”, vertelde trainer/coach Menno de Klerk
na afloop.
En over het resultaat: “Op zich is er
nog niets verloren, maar de druk op
de thuiswedstrijd van komende zondag wordt nu wel heel groot. Deze
wedstrijd hadden we gewoon kúnnen winnen en dan is het zuur als
het niet lukt. En ik zeg niet vaak iets
over de scheidsrechters, maar wat
deze allemaal door lieten gaan, zoals aanslagen op Dinja (Witbraad)
en andere harde ingrepen, daar zijn
geen woorden voor. Maar uiteindelijk hebben we het natuurlijk zelf,
vooral in de overtalsituaties, laten
liggen.”
Bianca Schijf kreeg overigens nog
wel een pluim van haar trainer: “Zij
stond echt fantastisch te keepen.”
Thuiswedstrijd
Komende zondag wacht de dames
van FIQAS Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen BFC – dat zaterdag van
Dalfsen verloor. En dan móet er gewonnen worden, willen de Aalsmeerse dames nog kansen houden om in
de eredivisie te blijven. Die wedstrijd
begint om 14.30 uur.
Zaterdag 15 maart staat de uitwedstrijd in Dalfsen tegen Grando Keukens voor de dames op het programma.
Zware bekerloting
De loting voor de kwartfinales van
het NHV bekertoernooi leverde voor
de Aalsmeerse teams bijzonder
zware tegenstanders op.
De mannen van FIQAS Aalsmeer
moeten het in Volendam opnemen
tegen regerend landskampioen en
bekerhouder Kras/Volendam; de
dames lootten het dit seizoen sterk
spelende Fortissimo en ook zij spelen een uitwedstrijd.
Beide bekerwedstrijden staan voorlopig gepland voor donderdag 13
maart a.s. in resp. sporthal de Seinpaal in Volendam en sporthal de
Rijnsloot in Cothen en beginnen om
20.00 uur.
Supporters zijn van harte welkom!

Prima verlopen Imabo
2-tallen voetbaltoernooi

De Oceanus-ploeg. Achter van links naar rechts: Sander Kirillova, Rick de
Mercado, Bart Sommeling, Martijn Pruissen, Brian Spaargaren, Jurre Stiekel, Fernando Moolhuijsen en Monica Jongeneel. Voor van links naar rechts:
Maxime van den Heuvel, Cheryl Zethof, Jet Zwolsman, Mieke van de Veerdonk, Dana Bosman en Michelle Meulenbroek.

Landelijke finale zwemmen

Oceanus twaalfde op de
nationale Speedo Clubmeet
Aalsmeer - Na een flinke autorit
met veel wind kwamen de zwemmers van Oceanus in Drachten aan.
Voor Maxime van de Heuvel, Michelle Meulenbroek, Rick de Mercado, Brian Spaargaren en Fernando Moolhuijsen was dit niet de eerste keer, zij waren ook vorig jaar al
van de partij op de landelijke finale. In tegenstelling tot de zwemmers
Dana Bosman, Mieke van de Veerdonk, Cheryl Zethof, Jet Zwolsman,
Monica Jongeneel, Martijn Pruissen, Jurre Stiekel, Bart Sommeling
en Sander Kirillova die voor de eerste keer van de partij waren. Veel
gespannen koppies dus, gelukkig
klaarde dit snel op en zat de stemming er helemaal in. Allereerst werden de zwembroeken en de badpakken aangetrokken om vervolgens de Oceanus tribune op te zoeken. Ook de ouders hadden intussen een prima plek gevonden om
hun kroost aan te moedigen. Nadat uit volle borst was gezongen
voor de jarige Brian Spaargaren en
hij trakteerde kon er ingezwommen
worden. Ploegleiders Richard, Aaron en Alma gaven de laatste aanwijzingen, er werden nog even wat
tijden geklokt en daarna tijd voor de
officiële opening. De officiële opening vond plaats om 13.00 uur, van
iedere club mocht er een ploegleider, een zwemmer en een zwemster
een rondje langs het bad lopen terwijl de clubs werden voorgesteld.
Voor Oceanus waren dat Martijn
Pruissen, Mieke van de Veerdonk
en ploegleider Richard. Voor Martijn
helemaal speciaal omdat hij vanuit de triatlon is gevraagd om mee
te doen aan deze wedstrijd. Na de
opening mochten Mieke, Michelle, en Monica direct van start in de
schoolslag estafette, deze verliep
prima in een tijd van 2.53.84. Vervolgens de schoolslag estafette van
de jongens, Sander, Martijn, en Brian. Voor Martijn de vuurdoop, met
aanmoediging van de kant en van
Sander en Brian finisht het drietal in
een tijd van 2.31.42. In programma

drie begonnen de eerste individuele nummers. Maxime, Fernando en
Brian startte op de 100 meter wissel
voor allen een persoonlijk record.
Michelle zwom, ondanks een zware
verkoudheid, 3,5 seconde van haar
tijd af op de 100 vrij (1.25.09) en ook
Jet zwom de 100 vrij in een persoonlijk record met een tijd van 1.21.48.
Voor de jongens starte Rick op de
100 meter vrij, geen persoonlijk record, maar wel een keurige negende plaats in de einduitslag op deze
afstand. Na de individuele nummers
was het weer tijd voor de estafettes,
ditmaal de rug voor de jongens en
de meiden. Dana, Jet en Monica als
eerste daarna Bart, Martijn en Jurre.
Helaas werd Oceanus gediskwalificeerd. Cheryl en Michelle startte vervolgens beide op de 100 meter wissel. Cheryl zwom een super
persoonlijk record van 1.38.26, dertien seconde van haar tijd af! Ook
Michelle zwom een persoonlijk record in een tijd van 1.36.02. Cheryl
starte daarna samen met Mieke,
Bart en Sander op de 4x 25 meter
vrij en eindigde daarmee knap als
vijfde in de einduitslag. Het einde
van de wedstrijd kwam in zicht, in
de tussenstand stond Oceanus op
de vijftiende plaats, daar moest nog
wat aan gedaan worden in de laatste nummers. Maxime startte in de
snelste serie van de 100 meter vrije
slag en zwom een tijd van 1.14.37
en eindigde daarmee op de vijfde
plaats in de einduitslag. Voor Jurre
en Fernando ook een persoonlijk
record in een tijd van respectievelijk 1.14.78 en 1.10.47. De estafette
vlinderslag meisjes werd gezwommen door Dana, Jet en Maxime. De
race verliep uitstekend, ondanks dat
Jet per ongeluk in het water belandde door een duwtje van een jury lid,
eindigde ze met een mooie tijd van
2.15.80.
De jongens, Sander, Rick en Brian
deden dit in een iets snellere tijd van
2.04.43. Door de sterke eindsprint
wist de ploeg zich naar een twaalfde plaats te zwemmen.

Eredivisie handbal

FIQAS te sterk voor Sittardia
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer zijn de nacompetitie uitstekend begonnen: de eerste
uitwedstrijd, bij Sittaria, werd zaterdagavond met 33-24 gewonnen.
Vanaf de eerste minuut speelden
de Aalsmeerders gedreven en geconcentreerd en hielden het tempo in de wedstrijd hoog. Zodoende
konden ze meteen een voorsprong
nemen en die gestaag uitbouwen.
Met een prachtig doelpunt uit de
hoek zorgde Jeffrey Boomhouwer
bijvoorbeeld voor een 10-6 tussenstand, halverwege de eerste helft.
Heel even kon Sittardia nog aanhaken (10-8 en even later 11-9), maar
daarna was het twee keer Jarcha
van Dijk die, mooi vrijgespeeld aan
de cirkel, de voorsprong weer vergrootte: 13-9. Het gat werd zelfs
zes doelpunten, want de ploegen
gingen rusten bij een 19-13 stand.
Na de pauze eenzelfde beeld: FIQAS Aalsmeer speelde in hoog
tempo en dat konden de Limburgers niet bijhouden. En omdat Micha Hoogewoud de nodige prima
reddingen verrichtte, kon hij die
gestopte ballen vaak meteen haarzuiver aanspelen aan snelle mannen als Luuk Obbens, Humphry van
Asdonck en Robin Boomhouwer in
de break out. De laatste presteerde
het zelfs om de ballen met rechts uit
de lucht te plukken en vervolgens
meteen met zijn linkerhand te scoren. Ook Wai Wong en Mark Roest
speelden sterk en in dienst van het
team en zo was het vooral het collectief dat de overwinning boekte. Een terechte winst, want FIQAS
Aalsmeer was in Sittard duidelijk de
betere ploeg. Het werd uiteindelijk
33-24 en doordat ook Kras/Volendam won, hebben FIQAS Aalsmeer

én de regerend landskampioen
meteen een gaatje geslagen ten opzichte van de concurrentie in kampioenspoule A.

Aalsmeer - In een gezellige ambiance was het in de krokusvakantie
weer goed vertoeven in sporthal De
Bloemhof. Er waren toch weer bijna 310 inschrijvingen van meisjes
en jongens die allemaal graag in
de zaal op een verkleind veld wilden voetballen. Met een vliegende keep(ster) en speler(ster) werd
er op een verkleind veld geprobeerd om de tegenstander een loer
te draaien.Vele mooie partijen zijn
er gespeeld en met heel veel inzet
werd er gespeeld voor de eer en uiteraard de bekers die voor de eerste
2 klaar stonden. Ook een mooi gezicht is altijd weer de tenues die er
door de spelers(sters) worden aangetrokken om er zo sportief mogelijk uit te zien. Favoriet waren toch
wel de shirts van vooral Barcelona en natuurlijk van sterspeler Ronaldinho, ook Ajax was in trek, eigenlijk was het gewoon een leuke
bonte verzameling wat te zien was.
Alle clubs uit de regio waren vertegenwoordigd en dat is het leuke
van zo’n toernooi. Bij sommigen, en
vooral bij de meisjes, was het meedoen belangrijker dan het winnen,
toch ook nu weer was het opvallend
dat er weer veel meisjes meededen
die niet bij een voetbalvereniging lid
zijn, maar waar je aan kon zien dat
ze toch over een goede balbehandeling beschikten.
Dus, er is hoop voor het meisjes en
dames voetbal.
Bewust is er toch voor gekozen om
de leeftijd te verjongen, de reden
is gewoon dat het bij de iets oudere jongens toch gewoon te fel gaat
en daar is het toernooi niet naar. Er
moet ook iets te lachen zijn en het
winnen hoeft daarom niet altijd voorop te staan. Alle deelnemers(sters)
gaven te kennen zeker volgend jaar

weer mee te doen en daar is de organisatie heel blij mee. Blij is de organisatie ook, mede namens de kinderen, met al degene die het weer
mogelijk gemaakt hebben om dit
toernooi te kunnen organiseren. De
scheidsrechters waren allemaal jongeren van HVA, RKDES en RKAV.
De sponsors; Imabo, Van Kouwen,
DUO Sports, Stepla Fleurs en Gemeente Aalsmeer allemaal hartelijk
bedankt namens de kinderen. Uiteindelijk ging iedereen met een prijs
naar huis en dat is ook wel eens lekker om te kunnen geven.
Einduitslag:
Meisjes 6-8 jaar
1. Anoek Stevens en Daphne Buis. 2.
Yara Boerlage en Julia Pannekoek.
Meisjes 9-10 jaar
1. Imke Brommer en Mady de Boer.
2. Danielle Pannekoek en Echika de
Zanger.
Meisjes 10-12 jaar
1. Agwieszka Tzawicka en Megan Nicolai. 2. Serena Leewerik en
Jaqueline Vercouteren.
Jongens 6-7 jaar
1. Brandon Steevens en Coen Lips.
2.Arthur en Alexander Mantel.
Jongens 7-8 jaar
1. Mike v.d. Bergen en Damion Idzerda en Stijn Meijer en Tijn Traa.
2.Joost Ezink en Rens de Vos.
Jongens 8-9 jaar
1. Mano v. Veen en Dario Lovechio.
2. Menno Zeldenthuis en Bryan
Weerderburg.
Jongens 9-10 jaar
1. Niels Breedveld en Koen van
Ederen. 2. Sonfiane Amriui en Joey
Pothof.
Jongens 11-12 jaar
1 Sander en Pascal. 2. Pieter en
Matthew.
Foto’s van het evenement zijn te zien
op www.rkav.nl.

Schaakcompetitie

Tweede team SCA laat
ware gezicht zien
Aalsmeer - Het heeft even geduurd, maar eindelijk heeft het
tweede team van Schaakclub
Aalsmeer laten zien wat ze kunnen.
Vrijdag wisten de mannen van het
tweede overtuigend te winnen van
Het Paard van Ree. Dankzij een serie zeer nipte verliezen was het alles
of niets voor SCA 2, want degradatie dreigde. Vooraf waren de mannen dan ook op en top gemotiveerd.
Het begin van de wedstrijd viel echter vies tegen, toen de Aalsmeerders op verschillende borden een
mindere stelling hadden.
Het was Clemens Koster op bord 8
die in een supertempo de overwinning pakte. Daarna werd het ongemeen spannend. Kopman Peter Buis
had zichzelf in een onmogelijk parket gebracht en zijn minuten leken
geteld. Bart Auee leek te moeten
vechten voor remise, terwijl Arie van
Dam een stuk achter stond. Maar
het tij keerde: Arie won zijn stuk
weer terug en hield een pion over,
terwijl Peter Buis zich langzaam uit
de wurggreep wist te onttrekken.
Peter Verschueren speelde ondertussen op bord twee tegen de sterkste bezoeker en probeerde wel een
gaatje te vinden maar vond het niet.
Arie Spaargaren gooide juist alle

gaten dicht met een berekend kwaliteitsoffer. Zowel Arie van Dam als
Peter Buis kregen hun vis op het
droge, waarna Jan van Willigen met
zijn remise de teamwinst veilig stelde. Bart Auee en Hans Pot completeerden de score met beide een half
punt. Goede 5,5-2,5 overwinning. Nu
nog de laatste wedstrijd winnen van
het sterke Excelsior 2 en het tweede
eindigt keurig boven de streep.
Naar kwartfinale
Donderdag speelde het bekerteam
voor een plek in de kwartfinale. In
en tegen Volendam was het duidelijk wie de sterkste was. Willem
Hensbergen vond dat zijn taak ophield bij het chaufferen en gaf al na
20 zetten een stuk weg. Dat zijn de
schakers niet gewend van Willem
en het team was dan ook danig onthutst. Erik Korenwinder, Joran Donkers en Christopher Brookes wisten
wel keurig te winnen. Op naar de
kwartfinale.
Deze week zat het Willem sowieso
niet mee, want vrijdag verloor hij zijn
100 procent score door een remise
met Vincent Jongkind. Han Carpay
verraste vriend en vijand met een
knallende overwinning en Marco
Hutters won opnieuw.

Peter Verschueren, Peter Buis en Jan van Willigen hadden goed geoefend in
de simultaan met GM Peng.

Tophandbal
Komende zondag 9 maart speelt
FIQAS Aalsmeer thuis tegen RedRag/Tachos en die wedstrijd begint om 12.45 uur in De Bloemhof
aan de Hornweg. De dames treffen
om 14.30 uur het Limburgse BFC en
vooral voor hen gaat het er nu om
spannen. Echte liefhebbers kunnen
om 11.10 uur al genieten van tophandbal.
Een zeer belangrijke wedstrijd staat
op het programma voor het tweede
damesteam van FIQAS Aalsmeer,
dat nog kans heeft om te promoveren naar de regioklasse. Aalsmeer 2
speelt tegen de dames van Kras/Volendam.

Gezellig sjoelen
in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Er is weer gezellig gesjoeld jl. donderdag in ‘t Middelpunt. Ieder had zijn of haar maatje
snel gevonden en gooien maar.
Prijzen zijn uitgereikt aan de heren
D. Boer met 1890 punten en W. van
de Merbel met 1723 punten en de
dames R. van de Koppel met 1644
punten en M. Vos met 1531 punten.
De volgende sjoelavond is in paassfeer en gaat donderdag 13 maart
plaatsvinden.
Het sjoelen is in buurthuis ‘t Middelpunt in Oost. Aanvang 20.00 uur
en de deuren gaan vanaf 19.30 uur
open voor koffie of thee.

Kees-Jan Koster nieuwe
voorzitter FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Dinsdagavond 4 maart
zijn door een bestuursdelegatie van
FIQAS Aalsmeer afsluitende gesprekken gevoerd met kandidaten
voor bestuursfuncties binnen de
club.
De huidige voorzitter Guus Hölscher
treedt namelijk aan het eind van het
seizoen af. Daaruit is inmiddels vast

komen te staan dat Kees-Jan Koster de nieuwe voorzitter van FIQAS
Aalsmeer wordt en dat Mike van der
Laarse de functie van vice-voorzitter
zal gaan bekleden.
Over de invulling van andere bestuursposten bij de Aalsmeerse
handbalvereniging wordt deze week
verder vergaderd.
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Verdiende winst voor De MiDi’s

RKDES zet zegereeks voort
Kudelstaart - RKDES speelde zondag de zeventiende wedstrijd van dit
seizoen en wel tegen VVA/Spartaan
uit Amsterdam. Uit werd miraculeus
met 2-3 gewonnen, na 90 minuten
stond er toen een 2-2 stand op het
bord en met nog een strafschop tegen die stopte toen Colin van Velsen en in de uitbraak scoorde Des
alsnog de winnende goal. RKDES
moest vier man missen, Eddy Jansen en Ibra waren geschorst Mark
Pothuizen heeft last van zijn knie en
keeper Colin van Velsen werd ‘gepoort’ door zijn zoontje en liep een
liesblessure op. Ivo Peeters, Robin
Spaargaren, Nick Spaargaren en
Marco van de Jagt waren de vervangers. Een straffe wind recht over
het veld maakte het de spelers deze middag extra moeilijk, maar Des
heeft zelfvertrouwen gekweekt de
laatste wedstrijden ook al omdat in
de laatste vier wedstrijden de nul
werd gehouden.
Voor de rust had de van Berkel/
Afas combinatie de wind in de rug
wat al in de derde minuut leidde tot
de eerste kans voor Nick Spaargaren. Hij kon echter de punt van zijn
schoen net niet goed genoeg tegen de bal krijgen. Ook het vizier
van Marco van de Jagt stond nog
niet op scherp, zijn inzet ging voorlangs. Toch was hij het die de score opende, na een stief kwartiertje
verdween de bal via de keeper in de
goal, 1-0.
De plaatselijke FC had in de eerste
helft een behoorlijk veld overwicht,
maar echt veel kansen wisten beide
partijen niet te creëren. Rust daarom ook 1-0 beetje magertjes. Tweede helft wind tegen en meestal weet

RKDES daar toch aardig raad mee,
maar dit keer niet. De Kudelstaarters lieten het initiatief over aan
VVA/Spartaan die ook heel verdienstelijk tegenspel bood. Kansen waren er nog voor Nick Spaargaren,
maar die faalde oog in oog met de
keeper en ook Jochem Kok schoot
naast. VVA/Spartaan had eveneens
een paar kansen, waaronder een
paar vrije trappen op rand zestien,
maar die werden dan weer knullig
verprutst. De Afas/van Berkel brigade had toch nog het slotakkoord
in huis. Roald Pothuizen ontsnapte
over rechts, knalde op de keeper en
de rebound werd binnen geschoten
door de weer eens van stal gehaalde Mishon Bucuclar. Voor de vijfde
achtereenvolgende keer werd de nul
gehouden en werd er zelf gescoord,
dus werd er ook voor de vijfde keer
op rij gewonnen.
Abcoude verloor van Legmeervogels, zodat de Kudelstaartse FC
nu op een prachtige tweede plaats
staat en bovenaan in de tweede en
in de derde periode. Alle kansen dus
om de play-offs te halen. Komend
weekend speelt RKDES tegen Concordia in Hillegom en de zestiende
maart staat de kraker thuis tegen
Legmeervogels op het programma.
Bij winst is dan de tweede periode
veilig gesteld.
RKDES speelde in de volgende samenstelling: Ivo Peters, Bas den
Daas, Robin van der Steeg, Mohammed El Ahmadi, Jeffrey Stravers, Jochem Kok, Bart-Jan van der Jagt,
Robin Spaargaren, Marco van der
Jagt(70 Mishon Bucuclar), Roald
Pothuizen en Nick Spaargaren(82
Gijs Lentjes).

Vierde snelschaaktoernooi
bij schaakclub AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond
het vierde snelschaaktoernooi van
het seizoen van Schaakclub AAS
plaats. Elk jaar worden vijf van deze toernooien gespeeld, die meetellen voor de superprestige competitie van AAS. De vierde plaats was er
voor Olaf Cliteur, die net een halfje tekort kwam voor het podium,
maar wel met twee punten voorsprong op Henk van Leeuwen. Met
5,5 punt was de derde plaats voor
Henk Noordhoek, die her en der wat
teveel liet liggen om Ben de Leur op
de tweede plaats te bedreigen. Dat
verschil bedroeg twee punten, terwijl
Ben op zijn beurt het tempo van AJ
Keessen niet kon bijbenen. AJ Werd
eerste met 9 uit 10, moest alleen een
punt afstaan aan Henk Noordhoek.
De week ervoor vond de dertiende
ronde plaats van de interne competitie. Dit werd geen goede ronde
voor de witspelers, zijn wisten geen
enkele score te behalen. Bob Feis
vergistte zich in een stelling waarin Ben de Leur compensatie voor
een pion had. Bob moest daardoor
een kwaliteit inleveren wat daarna
geen kansen op redding meer bood.
AJ Keessen zette het centrum van

Henk Noordhoek onder druk, hetgeen Henk noopte een pion te offeren. Deze zag Henk echter niet terug en omdat AJ ook nog het loperpaar had moest ook Henk afscheid
van een kwaliteit nemen. Ook dit
technische klusje bleek wel aan de
zwartspeler besteed. John van der
Hoeven raakte het spoor in de complicaties tegen Paul Karis een beetje
kwijt, waar Paul van profiteerde door
een stuk mee te pakken. Henk van
Leeuwen ten slotte speelde de opening een beetje dapper tegen Willem Moene waarna Henk een pion
achter kwam. Het toreneindspel wat
overbleef was ook nog actiever voor
Willem waardoor de stugge verdediging van Henk niet meer mocht baten. Schaakclub AAS schaakt van
begin september tot eind mei op
de vrijdagavond in het Clubhuis van
AAS, in De Binding in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, vanaf 20.00 uur
start de competitie. Voor meer informatie: AJ Keessen, competitieleider,
tel. 0297-324459 of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 0297-326143.
Homepage:
http://www.aas.leisb.
org.

Bas Aupers (links) en Rob Broekhof zorgden voor een heel spannende finale
die uiteindelijk gewonnen is door Rob.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Spannende finale tussen
Rob Broekhof en Bas Aupers
Kudelstaart - Wat een finale! Rob
Broekhof en Bas Aupers maakten
er een topwedstrijd van tijdens de
tweewekelijkse dartcompetitie bij
Poel’s Eye. Dit tot genoegen van de
vele toeschouwers. Het was weer
goed vertoeven in ‘The Black Hat’,
zoals het Dorpshuis wordt genoemd
in de volksmond van de vele dartsliefhebbers. Phil Taylor verpletterde
met zijn nieuwe pijlen deze week
Wayne Mardle. Raymond van Barneveld staat bovenaan in de ranglijst van de PDC. Wales won vorige
week de prestigieuze Six Nations
Cup van Engeland. Weliswaar internationaal dartsnieuws, maar de
finale van de dertiende speelavond
bij Poel’s Eye zou op deze podia zeker niet misstaan hebben. Bas Aupers ging eerder op de avond nog
onderuit tegen Tim Maas. Door deze nederlaag werd maar ternauwernood een plaats afgedwongen in de
winnaarsronde.
Zelfs een extra wedstrijd moest gespeeld worden om door te dringen
tot de laatste 32. Christopher Brouwer delfde het onderspit in deze
spannende wedstrijd. Bas kreeg na
deze wedstrijd de smaak te pakken,
want er volgden overwinningen tegen achtereenvolgens Jan Kranendonk, Paul Bruggink, Hubert Jurka
en Ronald Gresnigt. Bas Aupers bereikte zodoende zijn eerste finale bij
de Poel’s Eye.
Rob Broekhof zat dus in de andere
helft van het schema. Ook hij verloor een wedstrijd in zijn poule, namelijk van Albert Schild. Doordat in
deze ‘poule des doods’ iedereen van
elkaar won, werd Rob toch nog eerste in zijn poule. In het knock-out
schema volgden soevereine overwinningen tegen Remco Maarse,
John Buis, Michael de Vries en Ronald Baars. Net als Phil Taylor gooide de Kudelstaarter Ronald Baars
met nieuwe pijlen. Met deze pijlen werden in het knock-out schema Danny Zorn, Tim Maas en Henk
van Dam verslagen. Een opvallende
reeks voor de in Kudelstaart woonachtige Ronald Baars. Veel bekijks
daarom voor zijn halve finale tegen
Rob Broekhof. Helaas voor Ronald
speelde Rob zijn op-één-na beste
wedstrijd van de avond.
“De beste wedstrijd moet nog komen”, zal hij gedacht hebben. Voor
de Poel’s Eye finales worden de lichten gedempt. De spots van de andere banen gaan uit en de muziek gaat
een tikje zachter.
Opperste concentratie was er dan
ook bij beide finalisten. Eerst wordt
er gegooid ‘voor de Bull’. Wie het
dichtst bij zit mag beginnen, zo is
de regel. Groene Bull voor Bas, rode
Bull voor Rob.

Rob begint en Bas volgt. Met deze
zin is veel gezegd. Rob wint in 15
darts zijn eerste leg. Bas pakt de
tweede leg in 17 darts. derde leg
gaat naar Rob, vierde leg gaat naar
Bas, vijfde leg gaat naar Rob, zesde leg gaat naar Bas. Een 3-3 stand
zonder ‘breaks’ is bereikt. Beide
spelers leken in ‘trance’, maar voor
de laatste beslissende leg schrikken
beide spelers wakker. De scores
werden hierdoor ietsje minder. Bas
lijkt de vorm het beste te behouden
met (nog altijd) een gemiddelde
van 74 punten na 18 pijlen. Met een
restscore van ‘55’ kan Bas de wedstrijd in zijn voordeel beslissen. Enkele 15 gegooid. Dubbel 20 gemist.
Dubbel 10, ai gemist. Rob staat op
een restscore van ‘60’. Enkele 20 en
dubbel 20. Rob doet het en wint de
avond. Het applaus is voor beide finalisten. Wat een finale!
Tweede 170-finish voor Bak
Één van de vele dart ‘cracks’ die
al jaren is te belezen in de krantenstukjes van Poel’s Eye is Gerard
Bak. Een speelavond heeft hij nog
niet gewonnen dit seizoen. Nog zeven speelavonden, nog zeven kansen. Met een overwinning kan hij
een uniek record in stand houden;
elk seizoen won Gerard wel minstens één speelavond. De afgelopen
speelavond ging Gerard er af tegen
Danny Zorn. Maar met het gooien
van zijn tweede 170 finish dit seizoen kun je natuurlijk alleen maar
genieten.
Stand heren: 1. Ben Blokhuizen,
2. John Buis, 3. Dennis Meijer, 4.
Mimoun Haouli, 5. Floortje van Zanten, 6. Danny Zorn, 7. Tim Maas, 8.
René Kruit, 9. Nick Dekker, 10. Bas
Aupers.
Stand dames: 1. Margreet Nijp,
2. Marieke van Zanten, 3. Jolanda Heysteeg, 4. Ireen van Graas, 5.
Corina Monsees. Vorige week is al
uitgelegd dat er bij Poel’s Eye geen
geldprijzen zijn. Deze keer waren
er prachtige rozen van Beau Flowers. Op de website www.poelseye.
nl kunt u naast interviews, verslagen en foto’s ook bekijken hoe Rob
Broekhof en Chantal Wijfje zijn toegevoegd aan de ‘board of fame’. Een
verzameling van alle Poel’s Eye winnaars sinds de eerste speelavond in
2002. Bent u een liefhebber, maar
heeft u nog nooit een avondje meegemaakt?
Kom dan eens kijken (of doe mee)
tijdens de volgende speelavond
in Dorpshuis ‘The Black Hat’ aanstaande vrijdag 7 maart. De inschrijving sluit om 19.45 uur. Iedere dartliefhebber vanaf 16 jaar is welkom.

Parencompetitie bridgevereniging

Podiumplaats ‘nieuwen’
Veel gelachen tijdens ludiek
badmintontoernooi
Aalsmeer - Badmintonvereniging
Flower Shuttle heeft op 25 februari een toernooi georganiseerd. Vanwege de voorjaarsvakantie, had de
toernooicommissie iets ludieks bedacht: Er werd gebadmintond, maar
eigenlijk nog meer gelachen.
Op één van de velden werden de
spelers gescheiden door een laken
wat iets hoger als normaal over het
net hing, zodat je elkaar niet kon
zien. Punten scoren viel hierdoor
niet mee. Ook vals spelen werd een
goede optie om de punten binnen te
slepen. Zoals je op de foto ziet kun
je badminton ook zittend doen, als
je maar met genoeg mensen op het
veld zit. Ook hier ontstonden vreemde situaties. Vooral die buurman of

buurvrouw die steeds de shuttles
voor je neus wegslaat. Het was een
gezellige avond, waar vooral veel
gelachen werd.
Voor de winnaars was er een ludiek
prijsje. Tijdens deze toernooien gaat
het vooral om de gezelligheid en
niet om de winst.
Lijkt het u ook leuk om een aantal
keren mee te spelen of te trainen
(niet ludiek in dit geval), kom dan
vrijblijvend op maandagavond meedoen. Flower Shuttle speelt in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg in
Oost. De jeugd traint van 19.00 tot
20.00 uur en de senioren beginnen
om 20.00 uur en spelen tot 23.00
uur. Verdere informatie is te vinden
op www.flowershuttle.nl.

De Kwakel - Slechts 38 paren zaten aan de start van de eerste van
zes speelavonden van de laatste
cyclus van de parencompetitie bij
bridgevereniging De Kwakel. Twaalf
paren bonden de strijd aan in de
A lijn, waar aan het einde van de
avond geconcludeerd werd dat de
verschillen in de uitslag deze keer
wel erg klein waren. Op een gedeelde eerste plaats eindigden echtpaar
Ludwig en paar Mann-van Vliet met
beiden 55%.
Op een voor hen zeer ongebruikelijke laatste plaats eindigde paar
Elenbaas-Verhoef met 45%. Slechts
10% verschil dus tussen de top en
de hekkensluiter. Niet onvermeld
mag blijven dat echtpaar Bader als
nieuwkomer in de A lijn direkt een
podiumplaats opeiste met 51,7%.
In de B lijn met dertien paren was
het verschil tussen nummer één en
nummer laatst iets meer dan 20%.
Aan de kop van de ranglijst Adriaan
en Tiny Kooyman, die met 61,5%
de gezusters Ambagtsheer precies
1,5% voorbleven.
Op de derde plaats paar de Kuyer-vd

Poel en dat terwijl Gerard helemaal
niet van de partij was. Partner Piet
v.d. Poel had echter in de A lijn met
Leny Heemskerk, door de afwezigheid van haar vaste partner Agnes
v.d. Poel, een score van 51,3% genoteerd en door dat optreden in een
‘hogere’ lijn kregen zij 1,5% compensatie. Ingewikkeld maar waar.
Paar de Zwart-Kesting was vorige
week gepromoveerd uit de C lijn
en deze avond scoorden zij 41,4%,
waardoor zij op de dertiende en dus
laatste plaats eindigden. In de C
lijn met veertien paren was het verschil tussen nummer één en nummer veertien het grootst en wel 28%.
Paar Fernhout-Houtman behaalde
de hoogste score van de avond met
62,1%. Echtpaar Koning deed goed
mee met 59,6% en paar Koot-Voorn
haalt voor de derde achtereenvolgende keer de pers door met 55,8%
derde te worden.
Onderaan Tilly en Frans. Zij scoren redelijk constant, alleen moet
het gemiddelde percentage nog
wat omhoog. Zij blijven goede moed
houden.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1
maart is de plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met
de dertiende speelronde. De wedstrijden werden gespeeld in de
Proosdijsporthal in Kudelstaart en
stonden onder deskundige arbitrale leiding van de scheidrechters Peter Meijer en Ronald Stevens. Het
team van The Underdog was vrij
voor speelronde 13. De openingswedstrijd ging tussen Piller Sport en
Sportcafé de MiDi’s.
Laatstgenoemd team was over de
gehele wedstrijd bekeken de betere ploeg. Na een 3-2 ruststand liep
Sportcafé de MiDi’s in het begin
van de tweede helft uit naar een 5-2
voorsprong. Via 6-2, 6-3, 7-3 kwam
Piller Sport nog enigszins terug tot
7-5 maar de tijd was tekort om er
een gelijkspel uit te slepen. Sportcafé de MiDi’s sloot het duel af met
een verdiende 7-5 overwinning. De
tweede wedstrijd van het avondje
ZABO betrof de partij tussen LEMO
en Könst. Het team van Könst blijft
deze competitie nog puntloos want
LEMO zegevierde met 4-2. Koplo-

per Mantel Makelaars trad vervolgens aan tegen het team van Accon
en had geen moelijke avond. Bij de
wissel was de wedstrijd al beslist:
6-1. Uiteindelijk won Mantel Makelaars met 11-3 van Accon en blijft
daardoor de ZABO-ranglijst aanvoeren.
De vierde wedstrijd van speelronde 13 ging tussen SuperFly en DGL.
Deze zaalvoetbalpartij bleef tot ver
in de tweede helft spannend. Na
een 3-2 ruststand wist SuperFly met
7-2 te winnen van DGL. De slotwedstrijd, die tussen Easy Beveiliging en
De Jet Set BV kreeg de einduitslag
van 0-3 in het voordeel van De Jet
St BV.
Stand na ronde 13:
Mantel Makelaars 11-30, SuperFly 12-30, Sportcafé de MiDi’s 1230, Piller Sport 12-27, De Jet Set BV
12-24, Easy Beveiliging 12-15, DGL
12-13, LEMO 12-9, Accon 12-9, The
Underdog 11-7, Könst 12-0.
De veertiende speelronde van de
ZABO zaalvoetbal volgt op zaterdag 15 maar in de Proosdijhal Kudelstaart.

Nienke en Bojoura, eerste en zesde bij de landelijke Interkringwedstrijd in
Breda.

Synchroonzwemsters Nienke en
Bojoura halen prima resultaat
Aalsmeer - Zaterdag 1 maart hebben de synchroonzwemsters Nienke Grun en de Aalsmeerse Bojoura
Spaargaren voor ZPCH deelgenomen aan de Interkring figuren voor
de Age 1 (meisjes t/m 12 jaar) in
Breda. Deze landelijke wedstrijd, is
de laatste figurenwedstrijd voor het
NK in mei.
Aan deze krachtmeting hebben
101 meisjes deelgenomen. De laatste week hebben Nienke en Bojoura nog extra hard getraind en dit is

niet voor niets geweest. Nienke wist
voor de andere meiden uit de bond
te eindigen en behaalde de eerste
plaats! Maar ook Bojoura zette een
prima resultaat neer. Met haar zesde plaats heeft zij een plek veroverd
te midden van een groot aantal
meisjes van de Talentengroep van
de bond. Beide meiden hebben met
dit resultaat de verwachtingen meer
dan waar gemaakt en kunnen zich
nu gaan voorbereiden op het NK in
Raalte.

Futsal zaalvoetbal

Nieuwendijk pakt draad weer op
Aalsmeer - De futsallers van
Renault Nieuwendijk hebben de
smaak weer te pakken. Na het jaar
begonnen te zijn met twee twijfelachtige nederlagen en een roemloze uitschakeling voor de beker stromen de competitiepunten inmiddels
weer binnen. Werd vorige week nog
overtuigend gewonnen van Koninklijke HFC met 6-2, deze keer werd
het als tweede geklasseerde Velserbroek aan de zegekar gebonden. Op
een vreemde avond, dinsdag, in een
niet minder vreemde hal, de Bloemhof, ontbrak slechts Mark Maarsen op het formulier. Verder was de
geel/zwarte formatie op volle sterkte. Keeper Fred Maarse een beetje
grieperig, maar weer geweldig keepend en topscorer Cootje van de Jagt wat bibberig in de knie, vormen
de solide basis voor succes dit jaar.
Veel routine en loopvermogen maken van Renault Nieuwendijk inmiddels een serieuze kampioenskandidaat. Het werd 6-1 met goals van
Jeroen Maarse, die naar eigen ge-

noegen zelfs twee keer mocht juichen, Rohald van Dijk die de vele
trainingsuren eindelijk beloond zag
en Co van de Jagt die door vooral
door Kees Eveleens steeds vaker
en makkelijker in stelling wordt gebracht en ook zelf de nodige openingen forceert. Zeer geconcentreerd werd er verdedigd en het
nooit verzaken van routiniers Mark
van Leeuwen, deze avond lukte hem
bijna alles en Rob Maarse, die ondanks lichte liesklachten een toonbeeld van onverzettelijkheid is, hielden achter alles potdicht. Het enige
tegendoelpunt van Velserbroek was
een cadeautje van de scheidsrechter. Een aanvaller van de Velsenaren ging bovenop de bal staan en
Rohald kreeg de schuld. Zelfs Fred
Maarse was niet opgewassen tegen
de goed genomen strafschop. Een
zeer goede wedstrijd van Renault
Nieuwendijk, dat nu ruim aan kop
staat en met nog maar een vijftal
wedstrijden voor de boeg moet de
ploeg nu voor de prijzen gaan.

Zaalvoetbalcompetitie

Roda’23 futsalt tegen Hilversum
Aalsmeer - Eredivisieclub Roda’23
speelt aanstaande vrijdag 7 maart
de achttiende competitiewedstrijd
van dit seizoen. Op het programma staat de de uitwedstrijd bij Hilversum dat momenteel op de tweede plaats staat in de ranglijst van de
Eredivisie A.
Het zaalvoetbalduel wordt gespeeld
in de Dudok Arena in Hilversum,
aanvang 20.30 uur, en staat onder
leiding van scheidsrechter Altundas. Bij Hilversum spelen twee spelers (Adil Salih en Calvin Blankendal) die door bondscoach Vic Hermans waren geselecteerd voor
Oranje dat heeft deelgenomen aan
het WK kwalificatietoernooi in Bosnie-Herzegovina. Roda’23 staat nu
zeven punten achter op Volendam
en dus lijkt het behalen van de felbegeerde play-offs (minimaal eindigen op plaats 8) met nog vijf wed-

strijden te gaan een onmogelijke
opgave. In theorie kan het nog wel
maar de achterstand is groot en
bovendien spelen ook Dynamo Lelystad en LZV/Markubouw een
rol van betekenis. Daarnaast heeft
Roda’23 een loodzwaar programma voor de boeg. De ploeg van het
coachen-duo Robert Essed/Herman
Koehler speelt nog uit tegen LZV/
Markubouw en ZVV Hilversum en
thuis in sporthal de Bloemhof tegen
Blok/Carillon Boys, ZVV Volendam
en FCM/KRAS.
Stand Eredivisie A
Huidige stand: Blok/Carillon Boys
16-43, ZVV Hilversum 16-35, FCM/
KRAS 17-32, Leekster Eagles 17-31,
Ter beek 15-28, Het Veerhuys 17-27,
ZSW/Orient Plaza 17-26, ZVV Volendam 17-17, Dynamo Lelystad
17-16, LZV/Markubouw 17-15, Roda’23 17-10, WMC/MIK 17-9.
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Veel persoonlijke records
Blauwe Beugel schaatsers

Weekaatje weer in aantocht!
Aalsmeer - Alweer het 31ste weekaatje gaat plaatsvinden van vrijdag 9 tot en met maandag 12 mei
en thema is ‘Dans en muziek’. Het
weekaatje is een jeugdkamp voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot en
met 12 jaar, en als je bij RKAV in de
D pupillen of MD speelt mag je ook
nog meedoen. Is je vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje,
neef of nicht geen lid van RKAV?
Maakt niet uit, ze mogen allemaal
meedoen! De kosten zijn voor RKAV
leden 45 euro en voor niet-leden 55
euro. De deelnemers kunnen zich
heerlijk vermaken met sport en spel.
’s Nachts slapen de kinderen met
hun groep en leiding in grote tenten
op het RKAV terrein aan de Beet-

hovenlaan. Voor de hele jonge kinderen is het geen probleem als zij
eventueel thuis willen slapen. De
ouders moeten de kinderen dan
wel halen en ’s morgens weer komen brengen, maar dit gaat in overleg met de kampstaf. Het weekaatje is een leuke competitie tussen de
in leeftijdsgroepen ingedeelde kinderen, maar meedoen en gezelligheid staat voorop! Het leukste is om
allemaal vriendjes of vriendinnetjes
mee te vragen. De leiding doet haar
best om jullie dan zoveel mogelijk in
één team te plaatsen.
Heb je zin om mee te doen? Kijk dan
op www.rkav.nl en download het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot
15 maart.

Rijsenhout - Aan het eind van het
schaatsseizoen, zonder helaas een
echte natuurijsperiode, zijn er door
een groot aantal leden van ijsclub
de Blauwe Beugel weer wedstrijden
gereden.
Op zaterdag 23 februari heeft
Susan Kramer deelgenomen aan
de subtop-supersprint in Haarlem
en is daar als derde geëindigd in het
klassement. Haar tijden waren op de
100 meter 11.90, persoonlijk record,
en een 12.00 en op de 300 meter
reed zij een 30.90 en een 31.44. Op
dinsdag 26 februari werd in de Ton
Menkenhal in Leiden Districts kampioenschap Aar en Amstel verreden, de afstanden die daar afgelegd
moesten worden waren een 500 en
een1000 meter. Nicky van Leeuwen
reed op de 500 meter een 49.15 en
op de 1000 meter reed zij een1.37.74
wat goed was voor een eerste plaats
in het eindklassement. Deborah van
de Stelt reed op de 500 en op de
1000 een persoonlijk record in een
tijd van 59.54 en een 2.05.44, wat
goed was voor een vijfde plaats in
het eindklassement. Haar zus Annet,
reed op de 500 meter een 55.28 en
op de 1000 meter reed zij een persoonlijk record in een tijd van1.57.91
wat goed was voor een derde plaats
en dus podiumplaats in het eindklassement. Zaterdag 1 maart werd
er op ijsbaan de Meent in Alkmaar
de Nederlandse Kampioenschappen Marathonschaatsen voor de
jeugd georganiseerd.

Ook van ijsclub de Blauwe Beugel hadden, via een competitie op
de Kennemer ijsbaan in Haarlem,
een viertal jeugdleden zich geplaatst. Nicky van Leeuwen reed bij
de meisjes pupillen een hele goede
wedstrijd en eindigde op een achtste plaats. Mats Stoltenborg reed
zich bij de jongens junioren C naar
een mooie elfde plaats in het eindklassement. Susan Kramer werd bij
de meisjes junioren B 25ste en bij
de jongens junioren B, reed Bart van
de Vlugt heel goed, maar viel in
de laatste ronde en eindigde daardoor op een 38ste plaats. Op de
Kennermerijsbaan in Haarlem werd
afgelopen zondag weer en pupillen
wedstrijd georganiseerd, door het
grote aantal deelnemers kon er alleen een 700 meter gereden worden. Nicky van Leeuwen reed hier
een 1.09.1, Annet van de Stelt reed
op deze afstand een persoonlijk record in 1.19.37, net als haar zus Deborah.
Haar tijd was1.29.29. Erik
Kramer reed ook een persoonlijk record in een tijd van 1.30.26.
Joey Milatz reed ook op deze afstand een persoonlijk record in een
tijd van 1.46.44.
Lizzy Koese reed eveneens een
persoonlijk record reed in een tijd
van1.42.82, net als Duuk Vermeulen
in een tijd van1.42.81. Helaas voor
Milan van de Vlugt geen persoonlijk record, zijn tijd was 1.39.56. Na
de wedstrijden voor pupillen was er
nog een groep 4 wedstrijd voor pu-

pillen tot en met masters, waar een
500, 1000 en 1500 meter gereden
konden worden.
Bart van de Vlugt reed op alle drie
de afstanden een persoonlijk record, zijn tijden waren 43.60, 1.27.06
en een 2.12.70. Good old Dick Langhout zette de tijden 43.01, 1.28.56
en 2.16.32 neer. Remco Gerritsen
noteerde wel persoonlijk records op
de 1000 en 1500 meter, zijn tijden
waren 1.32.98 en een 2.21.56. Op
de 500 meter moest hij genoegen
nemen met een 47,45. Susan Kramer kon ook haar supertijden niet
evenaren, haar tijden waren 47.96
,1.37.10 en een 2.35.70. Mats Stoltenborg daartegen wist er wel drie
prachtige tijden uit te persen en
ook tevens persoonlijk records in
de tijden van 45.83, 1.32.15 en een
2,18.74. Voor Sara Colijn gold ook
dat zij twee persoonlijke records
mocht bijschrijven, namelijk op de
500 meter 48.72 en de 1500 meter
2.33.39. Op de 1000 meter reed zij
een 1.39.68.
Moniek Langhout reed alleen op de
1500 meter een persoonlijk record
2.36.86, op de 500 en 1000 meter
reed zij een 51.19 en een1.41.58.
Shanna Herweijer reed de 500 meter in 56.07. Haar overige tijden wist
zij wel te verbeteren, 1000 meter in
1.54.99 en 1500 meter in 2.54.19.
Crissie de Jeu wist alleen op de
1000 meter haar tijd niet te verbeteren, 1.49.37. Haar overige tijden
waren wel persoonlijke records,
500 meter in 51.46 en 1500 meter in
2.43.06. Alle rijders kunnen zich nu
voor gaan bereiden op de clubkampioenschappen, die worden gehouden op 19 maart op de Kennermer
ijsbaan in Haarlem

ten speelde. Al snel wist Volendam
een gaatje van een aantal doelpunten te slaan. Aalsmeer kreeg het,
ondanks alle aanvallende inspanningen, niet voor elkaar om dichterbij te komen. Het moet worden gezegd; de straffe dekking die door
Volendam op sommige spelers van
Aalsmeer werd gezet was daar debet aan.
De neutrale toeschouwer heeft
daardoor in de Volendamse sporthal
De Seinpaal, een minder aantrekkelijke, maar een door Volendam met
25 – 13 gewonnen wedstrijd kunnen zien. Voor de stand op de ranglijst maakte het geen verschil meer.
De C1 van FIQAS Aalsmeer zal dit
seizoen als derde eindigen en moet
Aristos en Volendam boven zich
dulden. Op een aantal toernooien, met als hoogtepunten het Jac.
Stammestoernooi met Pasen en het
NKS in Tilburg, bestaat de kans op
revanche.

Ter gelegenheid 40-jarig bestaan

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

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

Kaartles bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Twee oud gedienden
hebben tijdens de kaartavond bij
buurtvereniging Hornmeer jl. vrijdag
met grote overmacht alles en iedereen letterlijk en figuurlijk naar huis
gestuurd. Hier was echt niet tegen
te kaarten, er zat zoveel vernuft in
hun spel dat je eigelnijk zou kunnen
zeggen dat het demonstratie partijen op zeer hoog niveau waren.
En weer waren het de heren die de
lakens, lees kaarten, uit deelden. De
nummers een twee en drie waren
herenkoppels. Is dit een teken aan
de wand ivoor het verdere verloop
van het kaartseizoen? Maar de grote winnaar was, net als andere weken, toch weer de enorme gezelligheid. Na afloop gaan de kaarters
niet direct naar huis. Nee, men blijft
nog genoeglijk een paar uurtjes bij
elkaar, om het geleerde uit te pro-

beren. Het koppelkaarten op vrijdag 29 februari is gewonnen door
Thijs Fokker en Antoon van Rijn met
liefst 5942 punten. Op twee zijn Ies
Huijkman en Wil Piet met 5306 punten geëindigd, op drie Jaap Combee
en Piet van Zijverden met 5062 punten, op vier Paul van Aalst en Bep
van Netten met 5004 punten en op
vijf Ben Johannessen en Siem Burgers met 4878 punten. De poedelprijs was voor het koppel Vergeer
met 3425 punten. Bij het jokeren
behaalde Rina Tas de hoogste eer
met 173 punten, Nel Schouten eindigde op twee met 372 punten. De
poedelprijs mocht Trudy Knol mee
naar huis nemen. Aanstaande vrijdag 7 maart is er weer een speelavond met klaverjassen en jokeren
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan. Aanvang is 20.00 uur.

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos
op woensdag in het Parochiehuis
aan de Gerberastaat is 27 februari gewonnen door mevrouw W. ter
Horst met 5106 punten. Op plaats
twee is mevrouw R. Kooy geëindigd
met 5075 punten en op plaats drie
en vier de heren J. Alderden en N.
Maarsen met respectievelijk 5066
en 5046 punten.

Daan wint
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis. Klaverjassen, Jjkeren en ook
biljarten staan op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Daan
Sandee met 5543 punten, gevolgd
door Wim Pet met 4879 punten. Op
de derde plaats is Jan Weij geëindigd met 4876 punten en vierde Cor
Koek met 4826 punten. Bij het jokeren behaalde Henny de Wit de hoogste eer met 174 punten, op de tweede plaats eindigde Annie Spring in ’t
Veld met 177 punten.

Pompbingo
in ‘t Baken
Aalsmeer - Woensdag 12 maart
vindt weer een gezellige bingo
plaats bij buurtvereniging De Pomp.
Om 20.00 uur start de bingoavond
in verenigingsgebouw ’t Baken in
de Sportlaan, naast de kerk. Naast
tien speelrondes met prima prijzen
wachten er ook nog twee hoofdprijzen op een nieuwe gelukkige winnaar. Na deze happening staat een
speelavond met klaverjassen, hartenjagen en sjoelen op het programma. Deze wordt maandag 17
maart, eveneens vanaf 20.00 uur,
in ’t Baken gehouden. Het deelnemersaantal kan ‘verse’ spelers zeker
gebruiken, dus kom een keer kijken
bij De Pomp. Voor inlichtingen kan
gebeld worden met Caroline Ramp,
telefoon 344107.

FIQAS C1 vangt bot in Volendam
Aalsmeer - Op zaterdag 2 maart
verzamelde de C1 van FIQAS
Aalsmeer zich bij de Bloemhof voor
de uitwedstrijd tegen de C1 van Volendam. Ieder seizoen zijn de wedstrijden tegen de leeftijdgenoten uit
het vissersdorp weer spannend. Zo
ook de in december 2007 gespeelde
thuiswedstrijd, die Volendam winnend wist af te sluiten. De jongens
uit Aalsmeer waren dus gewaarschuwd! Ze waren echter ook gehandicapt. Op de laatste zaterdag
van de voorjaarsvakantie konden ze
niet beschikken over Nigel die nog
met vakantie was.
Toch, en misschien wel juist daardoor, stond de C1 van FIQAS
Aalsmeer gemotiveerd te wachten
op het eerste fluitsignaal van de
scheidsrechter. De eerste minuten
ging het gelijk op. Er werd niet veel
gescoord en er werd pittig verdedigd, waarbij de fysieke overmacht
van Volendam FIQAS Aalsmeer par-

Ter Horst wint
op ANBO-soos

Paaskienen bij
Vogelvereniging

Goud voor Daniëlle en
brons voor Marit van Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 1 maart organiseerde GTV De Badhoeve in
Beverwijk de disctrictskampioenschappen ritmische gymnastiek van
het district Mid-West voor het A-niveau individueel/duo en groepen op
A/B niveau. Voor OMNIA namen
drie individuele gymnastes deel: Rebecca Rommerts, Marit Harte en
Daniëlle Bubberman. Bij de groepen
verscheen groep 3B met Melissa Lagerburg, Natasja Rommerts, Juliëtte
Veerkamp en Britt Wagenaar aan de
start. ’s Ochtends stond de individuele wedstrijd voor de junioren op
het programma. Zij mochten hun
oefeningen laten zien met de knotsen, de hoepel de bal en het lint. Erg
spannend, met name voor Rebecca
, die dit jaar niet alleen een leeftijdscategorie omhoog is gegaan, maar
tevens de overstap heeft gemaakt
van het B- naar het A-niveau.
Rebecca beschikt namelijk in ruime mate over de voor het A-niveau
vereiste lenigheid. Door de vele trainingsuren die dit niveau met zich
meebrengt, heeft ze al een enorme vooruitgang geboekt! Rebecca presteerde het best op het on-

derdeel bal, waarmee ze een keurige zevende plaats wist te behalen.
Na vier oefeningen eindigde ze als
elfde. Ook Marit komt dit jaar voor
het eerst uit als junior. Ze startte
met een goed touwoefening, die het
derde cijfer opleverde. Helaas zakte
ze, door een hoepeloefening die niet
helemaal vlekkeloos ging, een aantal plaatsen in het klassement. Met
een goede bal- en een nette lintoefening, die beiden het derde cijfer opleverden, kwam Marit echter
sterk terug.
Tot de prijsuitreiking bleef het spannend of ze op het erepodium mocht
plaatsnemen. Toen bleek tot haar
verrassing dat ze beslag had weten te leggen op de bronzen medaille. Daniëlle Bubberman is derdejaars junior en was favoriet voor
het goud. Ze wist deze verwachting
ruimschoots waar te maken, want
drie van de vier onderdelen werden
met grote voorsprong op de nummer twee in het klassement door
Daniëlle gewonnen. Vooral haar
touwoefening was subliem.
Daniëlle mocht plaatsnemen op de
hoogste trede van het erepodium

en kreeg de gouden medaille uitgereikt. Daarmee werd ze districstkampioene 2008 van het district
Mid-West. ’s Middags kwam groep
3B in actie. Melissa, Natasja, Juliëtte
en Britt werden tijdens de wedstrijd
gecoached door trainster Maike de
Groot.
Na de warming-up en de laatste
tips van Maike lieten ze een mooie
hoepeloefening zien. Hiermee behaalde de groep een vierde plaats
en greep, met slechts 0,2 punten
verschil op de nummer drie, helaas nét naast het brons. Al met al
was het weer een succesvolle dag
voor Omnia, mede dank zij de juryleden Barbara Gerritsen en Monique Rommerts en Maike de Groot
en Dominique Ramp die de gymastes tijdens de wedstrijd hebben gecoached. Komend weekend reizen
Maike, Marit en Rebecca, samen
met hun ouders en trainster Barbara
Gerritsen af naar Tjechië om deel te
nemen aan een internationaal toernooi. Verder staat komende zondag
de eerste nationale plaatsingswedstrijd voor groepen in Woerden op
het programma.

Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer organiseert op donderdag
13 maart haar jaarlijkse paaskienavond, waarin vele mooie prijzen te
winnen zijn.
In totaal worden er vier rondes gekiend. Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn
te winnen, waaronder een fraaie
hoofdprijs.
Het paaskienen begint om 20.00
uur en vindt plaats in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Breng vrienden en kennissen mee
naar deze gezellige paaskienavond,
waar voor groot en klein iets te beleven valt.

Ubel winnaar
kaartmarathon
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
in buurthuis ’t Middelpunt een halve
kaartmarathon gehouden.
“Elke keer is het weer een gepuzzel om een en ander rond te breien,
maar het is deze keer weer gelukt.
De marathon is prima en heel gezellig verlopen”, vertelt Ans van der
Stroom van buurtvereniging Oostend.
Op één is Ubel van de Blom geëindigd met totaal 15.316 punten.
Tweede is Tiny Buwalda geworden
met 14.756 punten en derde Nel Rijbroek met 14.448 punten.
Bij het rummicuppen behaalde Ronald de Boer de hoogste eer met
een minimum aantal punten, namelijk twaalf.

Zaterdag 8 maart

Kledingbeurs
in de Hornmeer
Aalsmeer -Op zaterdag 8 maart
organiseert buurtvereniging Hornmeer een kinder- en dameskledingbeurs vanaf maat 146. Voor deelname geldt maximaal vijftien stuks per
inzending. De beurs wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Kleding inbrengen
kan van 9.30 tot 10.00 uur, de verkoop vindt plaats tussen 10.30 en
12.00 uur. Voor de beurs kan vandaag en morgen nog een inschrijfnummer aangevraagd worden bij
Rina Tas, telefoon 322994 of Thea
van Aalst, telefoon 327541, tussen
15.00 en 19.00 uur.
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Voetbalcompetitie

‘Over en uit voor RKAV’

Van links naar rechts staand: Jaap (coach), Kim, Esmeralda, Kitty, Eline en Jordy (trainer/coach). Zittend: Lisa, Iris, Anouk, Linda en Evelien. Op de foto ontbreekt Shirley (wegens vakantie).

Handbalcompetitie

Meiden B1 van RKDES
ongeslagen kampioen!
Kudelstaart -Het afgelopen seizoen hebben de meiden van RKDES
B1 laten zien dat zijn de beste zijn in
hun klasse.
Zij hebben alle wedstrijden ruim
gewonnen en zijn daarom terecht
kampioen geworden.
Kampioen worden doe je niet al-

leen en daarom wil de Kudelstaartse handbalsters de volgende mensen bedanken: Trainers en coaches
Jordy, Peter en Jaap, sponsoren Corien transport en HuurEenbox en alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat de meiden zorgeloos kunnen handballen.

Waterpolocompetitie

Teams Oceanus op dreef
Aalsmeer - Afgelopen weekend
hebben diverse waterpoloteams van
Oceanus goede resultaten behaald.
Het team van Heren 1 is met weer
twee zeges op rij, hard op weg naar
het kampioenschap. Zaterdag wonnen de mannen van Heren 1 in
thuisbad De Waterlelie met 13-7 van
De Aalscholver.
Al in de eerste twee partjes liep
Oceanus uit naar 6-1. In het derde
partje kwam de tegenstander terug naar 7-5 maar in het afsluitende
partje was Oceanus weer duidelijk
de beste.
De doelpunten kwamen van; Pim
Cluistra (4x), Erik Bras, Klaas Mantel
en Samuel Hoeksema (allen 2x), Paul
Roberti, Arjen Loef en Tim Mandjes.
Een week eerder wist de ploeg ook
al met 4-6 te winnen bij DWT. Ook
de Heren 2 won twee weekenden op
rij. Afgelopen zaterdag werd VZCE&P met 19-8 verslagen.
De doelpunten kwamen hier van
Don Rietvelt, Antonie van Leeuwen,
Arjan van de Burgt, Bart Schouten,
Richard van de Burgt, Raimon Diepenveen, Menno Spaargaren en Jos
Vergeer.
Een week eerder werden De Robben met een fraaie 14-8 verslagen.
Voor Heren 3 was er een ruime 112 overwinning op Gay Swim Am-

sterdam. Maickel Burgers was met
vijf treffers topscoorder, de andere doelpunten kwamen van Mathijs
van der Laan, Remco Alink en Arthur Tebbens.
Ook voor de Heren 3 was dit de
tweede zege op rij want een week
eerder moesten De Futen met 5-2
hun meerdere erkennen in de Oceanus mannen.
De jongens Onder15B wonnen hun
partij tegen De Meerkoeten met 812. Dit team bestaat voor het grootste deel uit relatief jonge spelers.
In deze chaotisch verlopende partij
waren de Oceanus spelers duidelijk
sterker, maar zij lieten zich bij vlagen imponeren door de oudere (en
grotere) tegenstanders.
Maar met de nodige ondersteuning
van coach Ton Hermans hielden ze
goed stand.
De doelpunten kwamen van Ricardo Oldenhof, Sander Oomen, Niels
de Jong, Ray Koudijs en Lawny Hermans.
De jongens Onder15A verloor afgelopen weekend van SG IJmond.
Een week eerder hadden zij 7-7 gelijk gespeeld tegen UZSC. Ook Dames2 kon het tegen De Snippen niet
bolwerken.
Voor meer informatie kijk op www.
zsc-oceanus.nl.

Aalsmeer - Men had hoge verwachtingen zondag van de wedstrijd
tegen CTO’70. Maar RKAV kreeg het
deksel op zijn neus. Goed men kan
de scheidsrechter de schuld geven
of de harde wind die over het veld
stond. Het was hard werken, maar
het verband was ver te zoeken.
RKAV wilde wel, maar op een of andere manier lukte het niet. Stephan
van Halm behoedde RKAV voor een
snelle achterstand, met een paar
prachtige reddingen.
Ook was er de nodige irritatie in het
veld onderling. De spelers waren
daar meer mee bezig dan met het
spel. CTO kwam in de 28ste minuut
op 1-0 door een onverwachte omhaal van Clayton Chin a Sang. Even
later was er een inzet van CTO die
boven van Halm tegen de lat kwam.
RKAV kwam op een 2-0 achterstand door een toegewezen strafschop aan CTO, die genomen werd

door De Goede. Na de rust probeerde RKAV er van alles aan om
de stand wat dragelijker te maken.
Maar alles zat tegen, altijd zat er wel
een vijandelijk been tussen. Maar
men bleef het proberen. Het was
Edwin van Maris die de stand op 21 bracht. Er was nog hoop, alles en
iedereen ging in de aanval om toch
nog maar te proberen om een puntje mee naar Aalsmeer te nemen. Zoals altijd, de ploeg die aanvalt krijgt
meestal zelf de klappen, zo ook hier.
CTO’70 kwam vlak voor tijd nog op
3-1. Over en uit. RKAV moet zich
nu maar op de laatste wedstrijden
gaan oriënteren om toch nog maar
een dragelijk resultaat neer te zetten. Komende zondag de wedstrijd
RKAV tegen Hillegom om 14.00 uur
in sportpark Hornmeer aan de Beethovenlaan..
Theo Nagtegaal.

Voetbalcompetitie

RKAV 7 hard onderuit
Aalsmeer -Rkav 7 is afgehaakt in
de strijd om het kampioenschap in
de zevende klasse reserve. In de belangrijke uitwedstrijd tegen DCG
kon de ploeg van sponsor Ron Wendelgelst geen potten breken en verloor kansloos: 0-2. Vorig week werd
de vormcrisis van de trots van Rkav
al pijnlijk duidelijk. Tegen het zwakke Nautilus werd nog wel gewonnen, maar de ploeg was geen schim
meer van de geoliede aanvalsmachine uit de eerste competitiehelft.
Tegen DCG gebeurde waar trainer/
mental coach Robbie al bang voor
was geweest: De groenwitte leeuwen werden fysiek afgebluft door
de sterke Amsterdammers, die met
hun verdiende overwinning nog wel
volop meedoen voor het kampioenschap. Het spel van Rkav 7 oogde
rommelig en zwak deze middag.
Ondanks de tactische aanwijzingen van non-playing Spreij bleek
Rkav niet in staat om ook maar één
kans te creëren. Na een 0-0 ruststand was het DCG dat in de tweede
helft aan twee kansen genoeg had
om het duel vroegtijdig te beslissen.
Een hard gelach voor de jongens
van het zevende, die tot afgelopen
zondag met een uitstekend seizoen
bezig waren, maar na deze nederlaag hun titelaspiraties vaarwel kunnen zeggen. Met nog acht wedstrijden te spelen bedraagt de achter-

stand op koploper KLM zeven punten. Aanstaande zondag staat de
thuiswedstrijd tegen nummer twee
Pancratius op het programma. De
trots van Rkav zal in die wedstrijd
moeten laten zien dat het over mentale veerkracht beschikt. Winst zou
betekenen dat de Trots zijn oorspronkelijke doelstelling voor dit
seizoen, een topdrie klassering, binnen handbereik heeft. De wedstrijd
tegen Pancratius zal plaatsvinden
om 14.00 uur op veld twee van het
sportpark aan de Beethovenlaan. U
bent van harte welkom om te komen
kijken. Surf naar www.rkav7.hyves.
nl voor het laatste transfernieuws
en andere interessante nieuwsfeiten over het gezelligste voetbalteam
van Aalsmeer en omstreken. Op de
site zal deze week ook een oproep
worden gedaan voor een regionale zoekactie naar de mascotte van
de trots van Rkav, de oranjecrèmekleurige Siberische kater Spikey, die
zich al een paar weken niet in zijn
huisje in de karperstraat heeft laten
zien. De jongens van Rakv 7 maken
zich ernstig zorgen om deze vermissing en hopen dat dit geen verband
houdt met het zwakke spel van de
laatste weken.
Als u de mascotte Spikey helpt vinden, wint u een gratis avondje uit
met non-playing captain Spreij, dus
wacht niet en surf nu naar de site!

de spel en het derde spel worden de
loten verkocht voor de grote loterij
waarin deze avond volop fantastische prijzen.
Kom gerust met familie, vrienden,
clubgenoten en buren naar deze
klaverjasavond in het dorpshuis te
Kudelstaart. Aanvang is 20.00 uur.
Inschrijfgeld bedraagt 2 euro.

Aalsmeer - Op donderdag 13
maart is de volgende ouderensoos
in buurthuis het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat.
Liefhebbers van klaverjassen en
rummicuppen zijn van harte welkom. Vanaf 14.00 uur worden de
kaarten geschud.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Het klaverjassen op 28 februari is
gewonnen door mevrouw Liberton
met 5478 punten.
Op plaats twee is mevrouw van der
Stroom geëindigd met 5378 punten.
op plaats drie de heer C. Alderden
met 5375 punten en op vier mevrouw Tulp met 5279 punten.
De poedelprijs mocht mevrouw van
der Stelt in ontvangst nemen.
Bij het rummicuppen was mevrouw
Roubos onverslaanbaar.
De poedelprijs ging naar mevrouw
Kriebel.

Sjoelcompetitie
in ‘t Dorpshuis

B-klasse
1. Walter Siebeling
2. Jacob van ‘t Hof
3. Wim van Leeuwen

2678
2676
2620

Kudelstaart - Op donderdag 13
maart komen sjoelliefhebbers weer
bijeen voor een gezellige speelavond in het Dorpshuis van Kudelstaart. Sjoelclub Aalsmeer heet
nieuwe leden van harte welkom.
Vanaf 20.00 uur wordt achter de
sjoelbakken plaatsgenomen.
De uitslag van het sjoelen op 28 februari .

C-klasse
1. Jannie Vos
2. Jaap van Wees
3. Wob Vos
3. Hans Buijs

2542
2450
2419
2419

D-klasse
1. Klaas van Leeuwen
2. Pim van der Meer
3. Pleun van Verseveld

2549
2464
2442

Hoofdklasse
1. Cock Tukker
2. Albert Geleijn

2885
2827

A-klasse
1. Tiny Amsing
2. Jan de Leede
3. Cor Franck

2738
2724
2712

E.klasse
1. Nico Verhaar
2. Willem Joren
2. Jan Geleijn Dzn
F-klasse
1. Coby van der Meer
2. Marry Bax Joren
3. Elbert de Hartog

2324
2256
2256
2141
2025
1909

Aalsmeer - Niet voor niets was
Peter Jansen afgelopen zondag 2
maart vanuit Vught naar Aalsmeer
afgereisd om daar mee te doen aan
de door Atletiekvereniging Aalsmeer
georganiseerde Rabo Westeinderloop. Ondanks de af en toe stevige
(tegen) wind slaagde deze lichtvoetige atleet erin om het parcoursrecord, dat sinds vorig jaar op naam
stond van Michael Woerden, aan te
scherpen. Peter Jansen verbeterde
het bestaande record met 24 seconden tot 32:29 min. Een voortreffelijke
prestatie! Ook de als nummer twee
gefinishte Bernard te Boekhorst uit
De Bilt eindigde nog binnen het vorige parcoursrecord op slechts zes
seconden afstand van de winnaar.
Gezien dit kleine verschil in tijd was
er behalve de stevige wind ongetwijfeld ook een stevige onderlinge
strijd tussen deze twee atleten.
Op de derde plaats eindigde de uit
Apeldoorn afkomstige Simon Beemsterboer in de nog steeds zeer snelle tijd van 33:13 min. Bij de dames
werd de wedstrijd gewonnen door
Mariska de Visser uit Ter Aar in
40:37 min. Helaas voor haar was dit
geen verbetering van het parcoursrecord, waardoor zij de extra premie
van 50 euro mis liep. Tweede dame
werd Lavra de Veth uit Ridderkerk.
Met 40:53 min finishte ook zij kort
op de winnares. De uit Aalsmeerderbrug afkomstige Mirjam Colijn
eindigde op de derde plaats bij de
dames, zodat er ook nog een lokale atlete in de prijzen viel. In totaal
waren er ruim 130 deelnemers bij de
10 kilometer loop, waarbij het opvalt
dat het overgrote deel van de lopers

in de Masters (veteranen) categorie valt.
Naast de hoofdafstand was er voor
geïnteresseerden een 5 kilometer
loop en de jeugdige lopers konden
zich inschrijven voor een 1 kilometer baanloop. De 5 kilometer is bij
de heren gewonnen door Paddy van
Dijk uit Aalsmeer in 21:36 min. De
eerst aankomende dame op deze
afstand was Greet Grootjans uit Hilversum. De overwinning op de 1 kilometer kidsrun werd opgeëist door
Peter Laaffer uit Wilnis in 3:45 min.
Melissa van Eenennaam wist haar
zus Kim nipt voor te blijven en pakte
de winst bij de meisjes. Zij eindigde
in de prima tijd van 3:48 min. Behalve het prijzengeld voor de winnaars
kregen alle deelnemers namens
de hoofdsponsor Rabobank Regio
Schiphol als attentie een opvallend
reflectiehesje uitgereikt, zodat de
lopers nu ook in het donker veilig
kunnen trainen. De kinderen kregen
namens de Rabobank een spaarvarken en een beker of medaille uitgereikt. Banketbakkerij Hulleman
sponsorde voor alle vrijwilligers een
heerlijke zak gevulde koeken en
een aantal slagroomtaarten. Deze
taarten werden onder de vrijwilligers verloot. De winnaars op de 5
en 10 kilometer ontvingen ook nog
een mooi boeket bloemen wat ter
beschikking was gesteld door Jan
Nieuwkoop. De volledige uitslag van
de Rabo Westeinderloop is te vinden
op www.avaalsmeer.nl. Ook interesse in de atletieksport? Kom gratis
een aantal keer meetrainen bij AVA
in de Sportlaan. Ook deze informatie
vind u op vermelde website.

De Opa’s winnen in zinderende
wedstrijdfinale van Allstars!

Peter van Gijlswijk ziet de bui al hangen.

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

Nieuw parcoursrecord bij
Rabo Westeinderloop

Maandelijks beachvolleybaltoernooi

Klaverjassen bij Supporters
Kudelstaart - Vrijdagavond 7 maart
organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een klaverjasavond.
Lekkere drankjes, vlees, fruit en nog
vele andere mooie prijzen zijn er
deze avond te verdienen.
Drie maal worden de kaarten geschud deze avond. Tussen het twee-

Vrijwilligers op karakteristiek gedeelte van de route.

Voetbalwedstrijd tegen Amstelveen

Gelegenheidselftal VVA verliest
Aalsmeer - Als je donderdagavond
als trainer je opstelling bekend wil
maken en je moet ook nog tegen de
koploper en je mist door schorsing,
blessures en vakantie acht spelers
van je eerste elftal dan heb je een
groot probleem. Dit overkwam trainer Edwin van Maas dit weekend bij
Aalsmeer. Door ziekte kwamen er
nog twee afzeggingen bij. Het was
schrapen in diverse elftallen om 11
man op de been te krijgen. Omdat
keeper Ray Smidt op de training
wel een aardig balletje kan trappen
werd hij deze middag als spits gelanceerd.
Frank Spaargaren op doel en de van
een langdurige blessure teruggekomen Michel Combee weer in de
basis. Maar ook Melvin Piqué die
al was opgehouden met voetballen
stelde zich weer beschikbaar. Guus
Yousofzai, de debutant, liet zien het
volgend seizoen aanspraak te kunnen maken op een plaats bij de selectie.
De eerste aanval in de tweede minuut was al raak. Een fout in de verdediging en Tim Boelrijk schoot ongehinderd binnen, 0–1. Aalsmeer
herstelde zich en deed het nog niet
eens zo slecht. Echter tegen de
minst gepasseerde verdediging van
deze afdeling kwamen zij nauwelijks
aan de bak. Als je nog over een duel

wilde spreken was het in feite in de
29ste minuut gebeurd. Een schot dat
keeper Frank Spaargaren niet klem
had, werd door Vincent Hoeksema
afgerond, 0–2. De eerste kans voor
Aalsmeer kwam van Milton Cooman in de 35ste minuut. Keeper Alblas tikte de bal uit het doel. Op slag
van rust scoorde Levy Piqué na een
misverstand achterin, 0–3.
Na de pauze was er van een wedstrijd geen sprake meer. Amstelveen hoefde niet en Aalsmeer kon
niet. Uit het niets scoorde Perverion nog 0–4. De geblesseerde Michel Combee werd vervangen door
Erik Rijkmans en Michel Colijn
kwam in de plaats voor Guus Yousefzai. Aalsmeer kreeg in de laatste
15 minuten nog enkele kansen op
een doelpunt, maar het ontbrak aan
schotkracht. Patrick Stolker die Ray
Smidt in de 82ste minuut verving
was nog het dichtst bij een doelpunt. Vrij voor doel kopte hij tegen
Patrick Alblas aan.
Aalsmeer moet de komende week in
Nieuw-Vennep tegen het plaatselijke VVC voetballen. Met een enigszins compleet elftal moet Aalsmeer
daar toch een beter resultaat neer
kunnen zetten. Aanvang wedstrijd
14.30 uur.
Jack van Muijden

Aalsmeer - Op zondag 2 maart
vond het maandelijkse beachvolleybal toernooi plaats in The Beach
aan de Oosteinderweg. Het toernooi
startte om 10.00 uur in de ochtend
met het 2x2 hoog toernooi. Tijdens
dit toernooi spelen goed getrainde
volleybalkoppels op een hoog niveau voor de prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de toernooisponsor Hero. Winnaars in de propoule werden Frank en Arnold zij
versloegen in een spannende finale Sven en Mathijs. Winnaars van
de future en fun poule werden respectievelijk Polymondel 1 en het mix
koppel Ilya en Rob.
Rond 12.00 uur startte het 4x4 allround toernooi. Met vele bekende
teams, waaronder een delegatie van
Martinus spelers verzameld onder
de namen ‘de Allstars’ en ‘Martinus
Dames’ werd een spannend toernooi
gespeeld. De finale in de pro-poule
ging tussen ‘de Allstars’ en de oude
bekende ‘de Opa’s’. In een spannende gelijk opgaande partij ontliepen
de teams elkaar nauwelijks. Bij een
stand van 19-19 zette ‘de Opa’s’ er
een tandje bij en wonnen nipt de finale met 21-19. Tijdens het volgen-

de maandtoernooi op zondag 6 april
wordt er door ‘de Allstars’ zeker revanche genomen. Winaars van de
Future en Fun poule werden de salsa-dansers-teams Havefun.eu team
1 en 2. Elk van de winnaars gingen
met een goed gevulde picknickmand vol met Hero produkten naar
huis. Tot slot startte rond 14.00 uur
het 2x2 laag toernooi. Met spelers
uit heel Nederland, er was zelfs een
afvaardiging uit Nijverdal, werd er
een spannend, maar vooral gezellig toernooi gespeeld. Het mix team
‘Sven & Lianne’ streek uiteindelijk
met de eer door in de finale te winnen van het mix koppel ‘Roem’ met
21-19. In het future toernooi wonnen de jongens van de TU Delft onder de naam ‘team 1’, terwijl het mix
team ‘Tomaat’ er in de fun poule met
de prijzen vandoor ging.
Mensen die zin hebben gekregen
om een keer mee te doen met de
open beachvolleybal toernooien
krijgen de kans op zondag 6 april
tijdens het San Miguel Maandtoernooi. Teams die zich willen opgeven
kunnen dit doen via sportief@beach.
nl of bellen met 0297-347444. Voor
meer info surf naar www.beach.nl.

Lang ging de stand gelijk op, maar de winst was uiteindelijk voor het bekende
team, De Opa’s.

