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Bijeenkomst samenwerking voetbalclubs VVA en RKAV

Commissie presenteert rapport
over nieuwe jeugdvereniging
Aalsmeer - Aanstaande woensdagavond 11 maart wordt in het gemeentehuis van Aalsmeer het rapport gepresenteerd dat moet leiden
tot samenwerking van de jeugdafdelingen van RKAV en VV Aalsmeer.
Dit zal gebeuren in de vorm van een
nieuwe jeugdvereniging. Sinds vorig najaar zijn commissies van beide verenigingen bezig geweest om
de haalbaarheid van een dergelijke samenwerking te onderzoeken.
Dit heeft geresulteerd in een positief advies aan de hoofdbesturen
van beide verenigingen, die op hun
beurt allebei het groene licht hebben gegeven om deze samenwer-

king verder door te zetten. Met de
samenwerking wordt beoogd het
(jeugd)-voetbal in Aalsmeer op een
hoger niveau te brengen en meer
mogelijkheden te creëren. Nu ligt de
bal bij de leden die het besluit moeten goedkeuren in een buitengewone ledenvergadering. Als ook de leden het besluit goedkeuren kan er
gestart worden met het oprichten
van de nieuwe vereniging. De Knvb
stelt strenge eisen. Zo moet onder
andere voor 30 april de vereniging
haar nieuwe bestuur geformeerd
hebben. De besturen van beide verengingen hopen met de presentatie
zo veel mogelijk duidelijkheid te ver-

schaffen aan alle belangstellenden
Jan Groen, jeugdvoorzitter van VV
Aalsmeer: ”We willen met een vereniging het jeugdvoetbal naar een
hoger plan brengen. Sterkere teams
op de been brengen. Nu vertrekken vaak onze beste jeugdspelers
naar omliggende verenigingen. Als
we onze krachten bundelen gebeurt
dat straks niet meer. Je ziet ook dat
de oudere jeugd steeds vaker stopt
met voetballen. Dat willen we tegengaan.” Wat de nieuwe naam van
de club gaat worden is nog niet bekend. “We willen dat de leden zich
daar inmengen voordat we een besluit nemen. Op termijn verwachten

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

we ook een groei van het aantal leden. Misschien dat spelers van andere verenigingen nu is onze kant
opkomen, in plaats van andersom.
Zowel VV Aalsmeer als RKAV staan
er in ieder geval heel positief in.”
De presentatie van het rapport begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Bewoners ongerust door vliegramp

Veiligheid staat op één bij
luchthaven Schiphol!

Kermis in de Hornmeer
Aalsmeer - Nog tot en met zondag
8 maart is er kermis in Aalsmeer. Op
het terrein aan de Dreef in de Hornmeer staan tal van attracties voor
diverse leeftijden. Voor de allerkleinsten is er eendje vissen, touwtje
trekken, bussen gooien en de kinderattracties funny cars, draaimolen
en rally. De oudere jeugd kan zich
vermaken in het glazen doolhof, de
botsauto’s, de crazy dance machine,
de balco roter en onder andere de

cyber one en de jet bob. De oudere jeugd en de volwassenen kunnen
ondermeer hun geluk beproeven in
de schiettent. Ook grijpers en andere gokspelletjes maken deel uit van
de kermis, evenals er uiteraard allerlei lekkernijen verkrijgbaar zijn, zoals suikerspinnen, snoep, Vietnamese loempia’s en snacks. Zaterdagavond wordt het publiek vanaf 22.00
uur getrakteerd op een spectaculair
vuurwerk.

Aalsmeer - De vliegtuigramp vlakbij Schiphol heeft flink wat emotie
losgemaakt bij bewoners die woonachtig zijn in dorpen rond Schiphol.
Inwoners zijn geschrokken omdat
de ramp zich voltrok vlakbij woonen leefgebied. Wat zou er gebeurd
zijn als het vliegtuig een paar honderdmeter eerder uit de lucht was
gevallen? Omliggende dorpen zoals Zwanenburg, Aalsmeer, Vijfhuizen en Lijnden liggen rechtstreeks
in verschillende aanvliegroutes die
vliegtuigen gebruiken om te landen
en om op te stijgen. Als een vliegtuig
daar in de problemen komt zijn de
gevolgen niet te overzien. Een reeks
vragen doemt op. Ligt Schiphol dan
niet in een te drukbevolkt gebied?
Of moeten de start- en landingsbanen anders worden gebruikt? Mag
Schiphol nog wel groeien? Bewoners zijn bang dat een ramp zich
ook in hun dorp kan voordoen. Rudolf Guldemond woont in Aalsmeer
en maakt zich grote zorgen. Dat
maakte hij duidelijk middels een ingezonden brief: “De vliegtuigramp
maakt ons in Aalsmeer weer eens
duidelijk hoe groot het risico is voor
onze bewoners. Ik moet er niet aan
denken dat de Aalsmeerbaan gebruikt zou zijn en de ramp hier had
plaatsgevonden. Een vliegtuig op
de veiling of op de wijk Stommeer,
hoeveel doden zouden er dan zijn
gevallen? Een krachtig protest van
de bewoners en de gemeente richting Schiphol met betrekking tot de
Aalsmeerbaan is nu zeker een absolute noodzaak.”
De luchthaven Schiphol probeert de
veiligheid van de omwonenden zo-

veel mogelijk te garanderen. Door
het stellen van beperkingen aan
nieuwbouw van gebouwen voor
wonen of werken. Anderzijds wordt
het risico begrensd door sturing van
het luchtverkeer van de luchthaven. Daardoor lopen omwonenden
een zoveel mogelijk beperkt en acceptabel risico. Ook wordt het risico
dat veel mensen tegelijk slachtoffer
worden bij een vliegtuigramp, beperkt. Ook de overheid probeert om
de risico’s zoveel mogelijk te beperken en streeft er naar de luchtvaartveiligheid permanent te verbeteren. Om die reden worden er strenge eisen gesteld aan de vliegtuigen,
luchtvaartterreinen,
vliegtuigroutes, onderhoudsbedrijven en (opleidingen van) personeel. Alle risico’s
kunnen echter niet worden uitgebannen. Schiphol ligt nu eenmaal in
een drukbevolkt gebied. De zorgen
worden met dit soort ongelukken
alleen maar groter. Tegen een ramp
zoals deze zijn echter geen veiligheidsmaatregelen bestand. Tijdens
de persconferentie woensdagmiddag werd duidelijk dat een technische fout de oorzaak is van de ramp.
Uit de analyse van de twee zwarte
dozen is gebleken dat de linkerhoogtemeter niet goed werkte. Die
gaf ten onrechte aan dat het vliegtuig al bijna op de grond was. Omdat de Boeing op de automatische
piloot vloog werd de snelheid tot bijna nul teruggebracht. Toen de piloten dit in de gaten kregen en gas bij
gaven was het al te laat, en stortte
het toestel neer in een akker. Daarbij kwamen negen mensen om het
leven.
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Principeakkoord Heilijgers met SWK

Bouwproject in Oosteinde
wordt voltooid!
Aalsmeer - Heilijgers Bouw heeft
met de Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK) te Rotterdam,
het garantie- en waarborgfonds voor
de kopers van nieuwbouw koopwoningen, een principeakkoord gesloten over het afbouwen van de koopwoningprojecten van Van Hoogevest waarvoor een waarborgcertificaat is afgegeven. In totaal gaat het
om enkele honderden koopwoningen, waarvan Heilijgers Bouw de afbouw zal realiseren en de garantie
op zich zal nemen. Eén van de projecten is Nieuw-Oosteinde.
Gezien het aantal projecten, de landelijke spreiding, de omvang én de
noodzakelijke spoed wordt door
Heilijgers Bouw in deze samengewerkt met BAM Woningbouw, beide
deeluitmakend van Koninklijke BAM
Groep nv. Heilijgers Bouw en BAM
Woningbouw richten zich in eerste instantie op de projecten Nieuw
Oosteinde deelplan 5 in Aalsmeer,
Vecht in Zicht te Maarssen, Central Living te Amersfoort en Fliert-

sebeek te Renswoude. Medio maart
2009 zal definitieve overeenstemming moeten worden bereikt tussen partijen, waarna de werkzaamheden kunnen aanvangen. Voor de
overige projecten, waarbij in meerdere gevallen externe opdrachtgevers zijn betrokken, zal meer tijd nodig zijn om een projectinventarisatie
en een calculatie te maken. Bij de
woningbouwprojecten die zich in de
opleveringsfase bevinden, zullen de
opleverings- en narooiwerkzaamheden zo spoedig mogelijk worden
opgestart.
De mogelijkheid is aanwezig dat op
projectbasis medewerkers van Van
Hoogevest worden ingezet. Dit kan
in zowel de inventarisatie- als in de
realisatiefase zijn. Hiermee kan de
specifieke projectkennis worden
behouden en kan een soepele overgang worden verkregen.
Kopers van de projecten zijn inmiddels door SWK op de hoogte gesteld
van deze voor hen positieve ontwikkeling.

Brandweeroefening als dekmantel

Origineel huwelijksaanzoek
in apotheek Kastanjelaan
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag brak
er plotseling brand uit in apotheek
Mooren aan de Kastanjelaan. Gelijk
werd de brandweer gealarmeerd en
deze was gelukkig snel ter plaatse.
Gelukkig bleek het om een oefening
te gaan van de vrijwillige brandweer
in Aalsmeer. En wel een heel speciale oefening, want toen het brandje
was gedoofd en de rookpluimen waren opgelost vroeg brandweerman
Marcel zijn Linda (werkzaam in de
apotheek) midden in de apotheek
plotseling ten huwelijk. Nog nazwetend van de bluswerkzaamheden
ging hij op zijn knieën en vroeg hij
haar met een mooie ring ten huwelijk. Natuurlijk zei ze volmondig ja op
zo’n uniek aanzoek.

Vrienden waren aanwezig om het
toekomstige bruidspaar te feliciteren.
Marcel en Linda zijn 30 en 31 jaar
oud en wonen sinds anderhalf jaar
samen. Marcel komt uit Groningen en Linda uit Aalsmeer. Ze hebben elkaar leren kennen op Texel en
Marcel is gelijk mee naar Aalsmeer
verhuisd. Dat is nu inmiddels vier
jaar geleden en ze willen dit bekronen met een huwelijk. Als dat geen
echte liefde is. Wanneer het huwelijk plaatsvindt is nog niet helemaal
duidelijk maar zeker is wel dat het
volgend jaar staat te gebeuren. Dan
is het namelijk vijf jaar geleden dat
ze elkaar voor het eerst op Texel
ontmoetten.

Medewerkster
supermarkt voorkomt overval
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Aalsmeer - Een oplettende supermarktmedewerkster heeft woensdagmorgen 4 maart rond zeven uur
in de Ophelialaan waarschijnlijk een
aanstaande overval voorkomen. Het
viel de vrouw op dat een man in een
auto met draaiende motor het pand

in de gaten hield. Bij de komst van
de politie ging de bestuurder er lopend vandoor. De 29-jarige Amsterdammer werd enige straten verderop aangehouden. De auto waarin hij
zat bleek dinsdagnacht gestolen. De
eigenaar had hem nog niet gemist.

actiebanden

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen
www.profiletyrecenter.nl

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
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UITLEEN | VERKOOP | LIJSTENMAKERIJ
STENMAKERIJ
Amstelveen – Uithoorn

www.kunstuitleen-timeless.nl

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

al
vanaf

46,-*

Goodyear - actieprijzen
155/70R13 75T

Goodyear Duragrip

195/50R15 82H

Goodyear Excellence

195/65R15 91H

Goodyear Excellence

205/55R16 91H

Goodyear NCT5

225/45R17 91Y

Goodyear Excellence

46,62,75,95,140,-

* Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw en montage.
Excl. balanceren, stikstof en afvalbeheersbijdrage.

abo
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 328 221
>OF;HIF;9?7B?IJ?D87D:;D;DL;B=;D"8DBEA::I>C6JID"DC9:G=DJ9
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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
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 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.

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, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Beatrixstraat 82 in Aalsmeer, grijs-cyperse kater, ongecastreerd en
2 jaar oud.
- Bernhardstraat in Aalsmeer, poes, zwart/wit, kromme staart naar
links (3 plaatsen gebroken), zwarte streep over neus, klein. Bijna 2
jaar oud, naam “Snoepie”.
Gevonden:
- Rozenhof in Aalsmeer, kat rood/wit, witte bef, pootjes en witte vlek
op kop.
- Seringenpark in Aalsmeer, zwart/wit cyperse kat, witte pootjes en
staartpunt.
- Hortensialaan in Aalsmeer, zwart/witte kat.
- Oosteinderweg, grijze kat met witte poten en wit befje, lijkt op boska.t
Goed tehuis gezocht:
- Rode kat van 10 jaar oud zoekt goed tehuis i.v.m. ziekte baasje.
- Grijze cyperse kittens

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

hulpDIENsTEN

Kater zoekt goed tehuis!
Aalsmeer - Deze lieve rood/witte kater zoekt een goed tehuis. Zijn
baas ligt in het ziekenhuis en kan niet
meer voor hem zorgen. Heeft u in-

teresse? Er kan, graag zelfs, contact
opgenomen worden met de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken, telefoon 0297-343618.

maakt”, aldus een enthousiaste
Marja de Kuijer. “Zo spoedig mogelijk ga ik met andere foto’s met een
aantal personen die meer over de
geschiedenis weten, waaronder Piet
van der Meulen en Wim Rodenburg
van het gemeentearchief, om de tafel.” Wie nog reactie wil geven op de
oude foto’s kan mailen naar kuijer@caiway.nl of schrijven naar Marja de Kuijer, Uranusstraat 4, 1431 XJ
in Aalsmeer. “Liever niet meer telefonisch”, laat de vindster tot slot weten. “De mensen die opbellen geven in korte tijd zo veel informatie
dat het vrijwel onmogelijk is om alles meteen mee te schrijven.”

boek over een liefdesrelatie die
sterk wordt getekend door de politieke ontwikkelingen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie in de periode 1922–1956. Ander werk van Valiulina’s hand zijn Het Kruis (2001)
en Vanuit nergens met liefde (2002).
De lezing is in bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein van 15.00 tot
18.00 uur. Pashouders betalen 7,50
euro, niet-pashouders 10 euro.

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 12 maart
houdt buurtvereniging Oostend in
gebouw Het Middelpunt in de Wilhelminastraat een speelavond. De
aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Voor verdere informatie
http://bvoostend.come2me.nl. Het
klaverjassen op 26 februari is gewonnen door mevrouw Heijink met
5442 punten. Op twee, drie en vier
zijn de heren Villerius met 5191, H.
van Bemmelen met 5152 en Van Engelen met 5070 punten geëindigd.
De poedelprijs mocht mevrouw de
Nooij in ontvangst nemen.

Aalsmeer - Op donderdag 12 februari heeft vereniging EHBO Aalsmeer
de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in ’t Stommeerkwartier. Een behoorlijk aantal leden was hierbij aanwezig.
De gebruikelijke agendapunten
werden doorgenomen: De notulen
van de vorige jaarvergadering, de financiën, de verslagen over de opleidingscursus, herhalingslessen,
jeugd-EHBO en het totale jaarverslag. De penningmeester heeft de financiën toegelicht en deze zijn door
de kascontrolecommissie goedgekeurd. Ook werd besproken hoe
vaak EHBO Aalsmeer aanwezig is
bij diverse (sport)evenementen binnen de gemeente. Als u een groot
evenement organiseert waarbij
EHBO-ers aanwezig dienen te zijn,

kunt u EHBO Aalsmeer inschakelen. Meer informatie hierover is te
vinden op www.ehboaalsmeer.nl.
Tijdens de bestuursverkiezing zijn
de aftredende bestuursleden door
de aanwezige leden herkozen. Uiteraard werden deze avond ook de
jubilarissen bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.
Ruud Agtersloot, Tilly Bruinsma, Robert Jan de Jongh, Leonore Melkert,
Barbara van der Ploeg en Cees Vis
zijn twaalfenhalf jaar lid. Ruud Gerriesen, Gerard Kamperman, Bert van
de Lagemaat, Marjatta van de Lagemaat en Ron Selser zijn vijfentwintig jaar lid en Bab Jongkind is maar
liefst vijfenvijftig jaar lid van de vereniging. Allen hebben een aandenken en een boeket bloemen ontvangen.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met Karmelieten. Zat. 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
met N. Kuiper. Zond. 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt. Mmv klein koor. 2e zond. 40dgntijd. Om 14.30u. Poolse dienst.
Ontmoetingskerk, Rijsenhout
Zat. 19u. euch. viering mmv damesen herenkoor Soli Deo Gloria. vg. L.
Seeboldt.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u ds. J. Vrijhof. Biddag
voor gewas en arbeid. Ook: Kinderkerk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. Yolande Brandenburg. Extra collecte: Stichting
C.O.M.E.

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 19u. br. H.B. Slagter, Wijk bij
Duurstede.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Om 10u. en 19u. kand. J. Westrate.
Woensdag 11/3 bidstond voor gewas en arbeid. Diensten om 14.30
en 19.30u.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. ds. A. van Vuuren. 18.30u. dr. P.
van den Heuvel, Bunnik.
Woensdag 11/3, biddag. 14u. en
19.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Zondag 10u.
samenkomst met Herman Boon.

Kleding- en
speelgoedbeurs

Jubilarissen EHBO Aalsmeer
in het zonnetje gezet

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds A. Jansen.
Woensdag 11/3: biddag. diensten
om 15.30u. en 19.30u. ds. A. Jansen

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-

Lezersfeest in bibliotheek
Amstelveen - Amstelland Bibliotheken nodigt u uit voor het lezersfeest op zondag 8 maart met als
thema De grenzeloosheid van literatuur. Aan tafel twee auteurs die afkomstig zijn uit het buitenland, maar
al meer dan twintig jaar in Nederland wonen: Kader Abdolah en Sana Valiulina. Beide schrijvers vertellen over hun werk en worden geïnterviewd door Bram Bakker, psychiater en schrijver. Kader Abdolah (1954) studeerde natuurkunde
in Teheran en zat in de redactie van
een ondergrondse krant toen hij gedwongen werd Iran te ontvluchten.
Hij verblijft sinds 1988 in Nederland.
In 1993 debuteerde hij met de verhalenbundel De adelaars, die meteen werd bekroond met Het Gouden Ezelsoor. Daarna volgen meer
romans. Zijn boek Huis van de Moskee (2005) eindigde in 2007 op de
tweede plaats bij de verkiezing van
de beste Nederlandstalige roman
aller tijden. In 2008 verscheen zijn
vertaling van de Koran. Sana Valiulina (1964) is geboren in Estland. Zij
studeerde Scandinavistiek in Moskou en woont sinds 1989 in Nederland. Haar roman Didar en Faroek (2006) werd genomineerd voor
de Libris Literatuurprijs. Het is een

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Spreekster Jaap Dieleman.
Crèche voor de kleinsten. Specicaal
programma voor oudere kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. ds. J.H. Veefkind, Amersfoort.
16.30u. ds. J.F. Ezinga, Westbroek.
Woensdag 11/3 biddag, 19.30u. ds.
K. Muller.

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

Veel reacties op oude foto’s
Aalsmeer - Heel veel leuke reacties heeft Marja de Kuijer gekregen
op de oude foto’s die vorige week
in de Nieuwe Meerbode stonden.
En meer informatie over de personen op de foto’s. De prent voor
het Oude Raadhuis (toen gemeentehuis) is gemaakt ter gelegenheid
van het veertig jarig ambtsjubileum
van Koningin Wilhelmina. Bloemenmeisjes met burgemeester Kastelein
poseerden voor de fotograaf. Gerrie Hansen, Dirkje Filius-Keessen en
Matje Kniep-Harting waren de bloemenmeisjes. Ook bij de schoolfoto’s
zijn veel namen boven gekomen.
“De foto’s hebben echt veel los ge-

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. 10u. dienst. Geen
opgaven ontvangen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. D.W. Vollmuller,
Aalsmeer. 18.30u. 10Rdienst.
Oost: 10u. Gastendienst met koffiedrinken. C.G. Graafland.
Woensdag 11/3 biddag voor gewas
en arbeid om 19u. met C.G. Graafland.

Ikg

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Zondag
8 maart

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. T.H.P. Prins, gezinsdienst. 2e zondag in 40-dagentijd.

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

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.

KERKDIENSTEN

school om 10u.) en woensdag om
20u.

Aalsmeer - Op zaterdag 21 maart
wordt in De Binding in de Zijdstraat
de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs gehouden. De beurs is open
van 10.30 tot 15.00 uur en de opbrengst is dit jaar bestemd voor
het project Moeder- en kindzorg in
Nieuw-Guinea. Kleding en speelgoed kunnen ingeleverd worden
op woensdag 18 van 14.00 tot 20.30
uur, donderdag 19 van 9.30 tot 21.00
uur en vrijdag 20 maart tussen 9.30
en 15.00 uur.

Actieweek
Reumafonds
Amstelveen - In de week van 8 tot
en met 14 maart is de stand bij het
Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland speciaal ingericht met informatiemateriaal van het Reumafonds.
Het Infocentrum bevindt zich in de
centrale hal van het ziekenhuis en is
tevens te bereiken onder telefoonnummer 020-3474190 of op emailadres infocentrum@zha.nl.

Oud papier en
supportersclub
Kudelstaart - Vrijdagavond 6 maart
haalt de Supporters Vereniging het
oude papier op in Kudelstaart. 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, doe mee en verzamel het papier voor de eerste vrijdagavond van de maand.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst 10u. ds. A.A. v.d. Berge-Geudeke, Wilnis. 2e lijdenszondag.
Woensdag 11/3 biddag voor gewas
en arbeid. 19.30u. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. 19u. woordcomm. viering met
A. Blonk. Mmv Fiore.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds Tim Vreugdenhil.
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.
Bijbelstudie
Stichting Begra: Maandag 9 maart:
past. Coen van Hoogstraten.
Evang. kring. Studie in Rode Kruisgebouw, Spoorln 5a. Dinsdag 10
maart 20u. ‘De brief van Judas’.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
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
oplAAg 15.625
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Sluiting gemeentehuis op 5 maart 2009

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.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 10 en 24 maart 2009. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
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:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.

Op donderdag 5 maart vindt er voor het personeel een bijeenkomst plaats in verband met het afscheid van de gemeentesecretaris Ed Duinkerken. Het gemeentehuis is deze dag tussen
11.30 en 14.00 uur gesloten voor het publiek.
Burgerinitiatief in Aalsmeer
Op 22 januari 2009 heeft de raad een verordening Burgerinitiatief
aangenomen. Het burgerinitiatief geeft burgers het recht om zelf
direct onderwerpen letterlijk op de politieke agenda te plaatsen. Het
doel van dit burgerinitiatief is om een grotere burgerparticipatie bij
de beleids- en besluitvorming te krijgen. Dit is een middel om de
afstand tussen burger en bestuur te verkleinen.
Wat zijn de spelregels?
(voor de exacte voorwaarden kijk op de website: www.aalsmeer.nl)
• De initiatiefnemer moet in Aalsmeer wonen
of werken en minstens 16 jaar zijn
• Het initiatief moet ondertekend zijn door minimaal 25 personen
• De initiatiefnemer moet belang hebben bij het onderwerp
• Het onderwerp mag niet al eerder behandeld zijn
en het mag geen klacht zijn.
Wat moet u doen?
Als u een onderwerp op de politieke agenda wilt zetten, kunt u contact opnemen met de griffie van Aalsmeer, tel 38 76 584 of 38 76
60 of mailen naar griffie@aalsmeer.nl. Op de website kunt u meer
informatie vinden over dit onderwerp, daar vindt u ook het aanvraagformulier voor het burgerinitiatief. Voor meer informatie kunt u
ook contact opnemen met de griffie en vragen naar de waarnemend
griffier mw. C.D. van Zuilen.
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 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.

Verkeersbesluit
Het college heeft via een verkeersbesluit vastgesteld dat op oversteekplaatsen van de Mijnsherenweg bij de kruising Madame Curiestraat/Schweitzerstraat door middel van markering en bebording
voetgangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om deze oversteekplaatsen te accentueren heeft het college besloten dat hier
‘Lane Ligths’ worden aangebracht.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 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.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Beethovenlaan 118, 1 populier;
• Perronzijde 14, 1 conifeer;
Datum verzending vergunning: 5 maart 2009
• Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken en 3 elzen;
Datum verzending vergunning: 11 maart 2009
Wet milieubeheer
melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art.
8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van
toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de
algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen
van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende
melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer:
• Bloominess B.V., Mijnsherenweg 24a1, Kudelstaart
Datum melding: 27-02-2009
• FloraFast B.V., Legmeerdijk 289, Aalsmeer
Datum melding: 27 februari 2009
Rectificatie
Op 19 februari is onderstaand Acitiviteitenbesluit Wet Milieubeheer
gepubliceerd. Er is echter een foutief huisnummer vermeld (20 i.p.v.
ter hoogte van 40-42).
• Van der Geest Betontechniek B.V., Mijnsherenweg t.h.v. 40-42,
Kudelstaart
Datum melding: 13 februari 2009.
Vastgesteld bestemmingsplan Noordvork
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 22 januari 2009
voor de gronden van het nieuwe wegtracé van de Noordvork voor
zover gelegen in de Stommeerpolder een nieuw bestemmingsplan
hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft van vrijdag 19 september 2008 tot en met donderdag 30
oktober 20008 voor een ieder ter inzage gelegen.

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische regeling op grond waarvan het mogelijk is de aanleg van de Noordvork te
realiseren. Het bestemmingsplan omvat de gronden van het nieuwe
wegtracé van de Noordvork, gelegen in de Stommeerpolder tussen
de kruising van de Stommeerkade met de Aalsmeerderweg en de Ophelialaan en de kruising van de Stommeerkade met de Burgemeester
Kasteleinweg (de N201). Het plangebied heeft uitsluitend betrekking
op het nieuwe tracé. Het bestemmingsplan vervangt het ter plaatse
geldende bestemmingsplan Stommeer-Noord 1964 voor zover het de
gronden van het nieuwe tracé betreft. De aanleg van de Noordvork
is een belangrijke schakel in de nieuwe verkeersstructuur die in de
kern van Aalsmeer wordt ontwikkeld in samenhang met de omlegging
van het wegtracé van de N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek.
De doelstelling daarbij is het verminderen van de verkeersintensiteiten binnen het dorp en het weer aanéén smeden van de kernen. De
Noordvork is in combinatie met de ter hoogte van de Ophelialaan aan
te brengen knip in de Burgemeester Kasteleinweg een noodzakelijke
voorwaarde om het oude wegtracé af te waarderen. De Noordvork is
een toeleidende route naar de aansluiting op de omgelegde N201
en verbindt het dorp met de woonwijk Nieuw Oosteinde, het bedrijventerrein Greenpark en via de middenweg met de nieuwe N201. De
Noordvork zal tevens dienen als wijkontsluitingsweg voor de nieuwe
woningbouwlocaties in de Stommeerpolder.

Rectificatie:
De vrijstelling en bouwvergunning voor Mr. Jac. Takkade 33, het
bouwen van een dubbel woonhuis, zijn niet verleend op 24 februari
2009, zoals is gepubliceerd in week 9, maar op 3 maart 2009. De
besluiten worden verzonden op 10 maart 2009.

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 6 maart
2009 tot en met donderdag 16 april 2009. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 17
april 2009. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden
tot en met 16 april op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke
ordening beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan Noordvork bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder
die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aangegeven wordt op welke wijze
de gemeenteraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming
heeft betrokken. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien tijdens de openingstijden van de afdeling dienstverlening en tevens
op afspraak. Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
beschikbaar via www.aalsmeer.nl.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Van Cleeffkade 3, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 10 maart 2009 verzonden.

Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben Burgemeester en
wethouders van Aalsmeer bij besluit van 16 december 2008 voor
een aantal woningen langs het tracé van de Noordvork hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vastgesteld.
Op grond van artikel 145 en artikel 146 van de Wet Geluidhinder en
artikel 20, eerste en derde lid van de Wet Milieubeheer kunnen belanghebbenden tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ingang van de dag
waarop tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
Noordvork beroep kan worden ingesteld. Belanghebbenden worden
afzonderlijk bericht over de aanvang van de beroepstermijn op 6
maart 2009. Het besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden
ligt ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, 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:
• A.H. Blaauwstraat 16, het plaatsen van een dakkapel;
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen van een verkoopbord;
• Legmeerdijk 209 (straks Hornweg 250),
het bouwen van een woning;
• Middenweg, het bouwen van een viaduct t.b.v. de nieuwe N201.
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 en handhaving, 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:
• Archimedeslaan 16, het vergroten van een woning;
• Dorpsstraat 120, het vergroten van een dakkapel
aan de voorzijde;
• Herenweg 39, het verplaatsen van een schuur;
• Mr. Jac. Takkade 33, het bouwen van een dubbel woonhuis;
• Sportlaan 43a, het plaatsen van 4 vlaggenmasten;
• Zandoogjestraat 13, het plaatsen van een dakraam.
Bouwvergunning 1e fase:
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw.
Bouwvergunning 2e fase:
• Herenweg 78b, het bouwen van een woning;
• Zijdstraat 81-83, het vergroten van een winkel
en het bouwen van een appartement.
Verzenddatum bouwvergunningen: 10 maart 2009.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verleende vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO
Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens de openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
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.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 10
t/m 5 maart Verkeersbesluit aanleggen gehandicapten parkeerplaats tegenover het adres Hugo de Vriesstraat 53
t/m 9 maart Kapvergunningen: Westeinderplassen, H2657, 3 elzen
en een coniferenhaag; Cyclamenstraat 70, 8 dennenbomen, 2 berken, 4 acers, leihaag en 10 diverse coniferen;
t/m 12 maart Voorontwerpbestemmingsplan, Aalsmeerderweg 250a,
282 en 322
t/m 14 maart Wet milieubeheer: De Vries Scheepsbouw BV, veranderingsvergunning voor de inrichting Oosteinderweg
25;
t/m 15 maart Kapvergunning: Dreef 14, 1 den;
t/m 17 maart Kapvergunningen:t.h.v. Willem Alexanderstraat, Johan Frisostraat, Constantijnstraat en Beatrixstraat,
49 platanen, 2 honingbomen, 1 wilg, 6 esdoorns, 2
coniferen, 1 meidoorn, 1 kardinaalmuts en 3 essen;
t.h.v. basisschool de Oosteinder, Willem Alexanderstraat 12, 9 platanen, 1 honingboom, 6 esdoorns en
1 linde; t.h.v. basisschool de Zuidooster, Johan Frisostraat 7, 4 esdoorns, 2 vlieren, 1 honingboom, 1 sierkers, 22 platanen, 1 wilg, 1 meidoorn, 2 meelbessen
en 1 linde
t/m 18 maart Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats nabij Kanaalstraat 15;
t/m 2 april Kapvergunning: Kanaalstraat 11, 1 meidoorn;
t/m 3 april Wet geluidhinder: Vaststellen hogere waarden voor diverse woningen in H’ meer en Aalsmeer i.v.m. verbreding Fokkerweg;
t/m 6 april Kapvergunningen: Robend 52, 1 twee-stammige salix;
Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag;
Oosteinderweg 417, 1 naaldboom; Dreef 7, 1 berk en
1 appelboom; Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep; Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen; Beethovenlaan (geen huisnummer),1 linde; Dreef naast nummer
20, 2 dennenbomen; Dreef VVA, 2 iepen; Haydenstraat
parkeerplaats, 6 iepen; Achter Kamerlingh Onnesweg
6-55,1 FORMDROPDOWN treurwilg; Schweitzerstraat
naast nummer 79, 1acer; Zeemanshof naast nummer
29, 1 els; Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn; Edisonstraat achter Proosdijha, 1 wilg; Madame Curriestraat
(bij fietspad),1 wilg; Ampérestraat, 1 meidoorn; Gravin Aleidstraat naast nummer 1,1 linde; Oosteinde:
Margrietstraat nummer 20, 1 plataan; Christinastraat
(speelveld), 4 esdoorns en 1 Sorbus;
t/m 15 april Kapvergunning: Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
t/m 16 april Kapvergunningen: Beethovenlaan 118, 1 populier;
Perronzijde 14, 1 conifeer;
t/m 16 april Verkeersbesluit: op oversteekplaatsen van de Mijnsherenweg bij de kruising Madame Curiestraat/
Schweitzerstraat dm.v. markering en bebording voetgangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om
deze oversteekplaatsen te accentueren worden hier
‘Lane Ligths’ aangebracht.
t/m 17 april Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1 kronkelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;
t/m 22 april Kapvergunning: Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken
en 3 elzen:
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 27 maart 2009
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
• Stommeerkade 35C, het gebruik ten behoeve van opslag.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 3 april 2009
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van
kassen tot berging/opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een
kassencomplex aan de achterzijde.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl



Star Trek Firs

To boldly go wh
e

re no one’s gone

verdiepen in het d

t Contact

before? Dan durf
jij je vast wel te
agelijks leven van
Carla (45,

kanker)?!
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AGENDA

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
8 maart weer een vogelbeurs in het
gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje. Belangstellenden zijn welkom tussen 9.30 en
13.30 uur. Voor 50 eurocent kunt u
naar binnen, kinderen onder de tien
met begeleiding hebben gratis toegang. De Rijsenvogel heeft weer betrouwbare handelaren uitgenodigd
met een grote variatie aan tropische vogels en diverse soorten gro-

te en kleine parkieten. Ook bieden
de leden van de vereniging vogels
te koop aan.
Ook niet leden mogen hun vogels te
koop aanbieden op deze beurs. Ondervindt u problemen met het kweken van vogels, of wilt u ook beginnen met deze hobby?
Dan kunt u altijd terecht bij de leden van de vereniging. Op de beurs
kunt u bovendien terecht voor diverse soorten vogelvoer en vogelaccessoires.

Jammen in Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 6 maart vindt
er in De Oude Veiling weer een jamsessie plaats voor muzikanten die
het leuk vinden om met elkaar muziek te maken. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom met instrument om
er een gezellige avond van te maken. Ook als je geen instrument bespeelt ben je van harte welkom om
te luisteren naar anderen. Een prima
geluidinstallatie is beschikbaar. De
laatste keer was het heel gezellig en
bij succes gaat de jamsessie maan-

delijks op een vrijdagavond plaatsvinden. Muziek maken met elkaar
altijd leuk om te doen. Genieten van
andere muzikanten kan ook, iedereen is welkom. Dus kom met of zonder instrument naar De Oude Veiling in Marktstraat 19. Bezoek ook
de site voor alle andere activiteiten in De Oude Veiling www.deoudeveiling.nl en meld je aan voor de
nieuwsbrief zodat je regelmatig op
de hoogte wordt gehouden van alle
activiteiten die plaatsvinden.

Death- en thrashmetal met
Led Astray in N201 vrijdag
Aalsmeer - Het is al weer een tijdje geleden dat er goeie death- en
trashmetal bands op het N201 podium stonden, maar aanstaande vrijdaga 6 maart is het weer zover. Met
een oude bekende en een nieuwe
band deze keer. Led Astray heeft al
vaker het publiek in het jongerencentrum aan de Zwarteweg flink laten haarzwiepen en is bezig met wat
try-outs voor de presentatie van een
nieuwe cd: ‘In Ways Unforeseen’. De

vorige cd was in heel korte tijd uitverkocht, dus de bandleden zijn benieuwd naar het animo deze keer.
Malthus is een nog vrij nieuwe band
en heeft net als Led Astray haar eigen interpretatie van death- en
thrashmetal. Een eigen, snelle sound
wordt ten gehore gebracht.
De zaal van de N201 is open om
21.00 uur en de entree is gratis.
Meer informatie is te vinden op internet: www.n201.nl.

In twee zalen van De Oude Veiling

Zondag 2e presentatiemiddag muzikaalsmeer
Glamrockband Wildcat
zaterdag live in Walrus
Aalsmeerderbrug - Komende zaterdag 7 maart verzorgt de Kudelstaartse fun glamrockband Wildcat een live-optreden in eetcafé
De Walrus aan de Aalsmeerderdijk
452. Wildcat heeft al regelmatig in
Aalsmeer en Kudelstaart gespeeld,
evenals buiten de gemeentegrenzen diverse kroegen en sociëteiten
getrakteerd zijn op swingende rocktunes. De Wildcatters spelen rock
en pop klassiekers uit vervlogen ja-

ren, zoals van The Stones, Ronettes,
The Monkees, Creedence en nog
veel meer. De band bestaat uit Rein
van der Zee op gitaar en zang, Rob
Sloot op bas en zang en Jan Zwetsloot op de drumkit.
Rond 22.00 uur neemt het drietal de
instrumenten ter hand. Wees er bij,
want er komen zaterdag ook gastspelers het podium op! De toegang
is gratis. De Walrus heeft een rookruimte.

Bekendmaking thema race
2009 tijdens SPIE-feest
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6
maart organiseert SPIE de jaarlijkse feestavond voor alle deelnemers,
medewerkers en helpende handen
aan de pramenrace. De avond staat
in het teken van de afgelopen tocht
der tochten, namelijk ‘Horen, zien
en zwijgen en 2008 andere’. Onder
het genot van een drankje en swingende muziek van dj Kees Markman kunne herinneringen aan de
pramenrace 2008 opgehaald worden en misschien al nieuwe plannen voor de race in 2009. Want, deze avond wordt ook het nieuwe thema voor het feest op het water op de
tweede zaterdag in september bekend gemaakt. Ook het thema van
de alweer vijfde juniorrace gaat ont-

huld worden. De juniorrace wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 13 juni. De feestavond 6 maart is in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a
en begint om 20.00 uur. Verhinderd,
maar wel nieuwsgierig naar het thema? Op 6 maart even na 23.00 uur
gaat de geheel vernieuwde website www.pramenrace.nl de lucht in.
Naar alle deelnemers en vrijwilligers zijn toegangskaarten gestuurd.
Wie meer kaarten wil kan een mail
sturen naar roy@pramenrace.nl en
er wordt gezorgd dat er bij de ingang extra kaarten klaar liggen. Het
SPIE-bestuur raadt bezoekers overigens aan om zoveel mogelijk per
fiets te komen om parkeerproblemen te voorkomen.

Aalsmeer - De Klught, De Varende Luyden, Davanti, de Lee Roud
Band en de Definitions komen aanstaande zondag 8 maart optreden
tijdens de twee presentatiemiddag
van muzikaalsmeer in De Oude Veiling in de Marktstraat. Het doel van
deze stichting is een uitgebreid archief opbouwen van de Aalsmeerse muziekgeschiedenis door middel
van het registreren van muzikanten,
bands, orkesten en koren, het verzamelen van beeld- en geluidsmateriaal en muzikale relikwieën. Reeds
vele muziekmakers uit Aalsmeer en
Kudelstaart hebben zich via www.
muzikaalsmeer.nl aangemeld en de
initiatiefnemers hebben al vele foto’s, muziekbanden en filmpjes in
ontvangst mogen nemen. Streven is
het uitbrengen van een boek over
de Aalsmeerse muziekgeschiedenis
en eventueel realisatie van een cd
en een dvd. Uiteraard willen de initiatiefnemers een compleet en volledig boek presenteren. Bands, groepen, etc. die zich nog niet aangemeld worden verzocht dit vooral te
doen via de site of tijdens de presentatiemiddag aanstaande zondag.
De dame en heren van de stichting
hopen in ieder geval veel muziekliefhebbers te mogen begroeten.
En sponsors, want zonder financiële middelen blijft de rijke Aalsmeerse muziekgeschiedenis onbeschreven. Iedere bijdrage is welkom. Voor
bedrijven zijn speciale sponsorvoorwaarden, waaronder naamsvermelding in het boek en op de site. Rekeningnummer van muzikaalsmeer

Kledingbeurs bij
BV Hornmeer

Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer organiseert aanstaande zaterdag 7 maart een kledingbeurs met
dames- en herenkleding. Zaterdag 21 maart vindt vervolgens een
baby- en kinderkledingbeurs. Uiteraard moet de kleding die ingebracht wordt heel en schoon zijn.
De kleding kan met schildersplak-

is 144689308. Zondag kan iedereen
zich in ieder geval laten trakteren op
een gevarieerd muziekaanbod met
de bekende zestiger jaren band De
Klught uit het Farregat, Paul en Mieke de Koning die met de groep De
Varende Luyden in passende kledij de achttiende eeuw laten herleven met muziek van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw, het
Aalsmeers vrouwenensemble Davanti dat in 2007 deelgenomen heeft
aan het televisieprogramma Korenslag en uiteindelijk bij de beste acht
koren van Nederland eindigde, de
Lee Roud Band met de zingende
kapper Tom Meijer en het jeugdige Aalsmeerse viertal van de Definitions bestaande uit de 16-jarigen
Joost, Aldert, Ruben en Koen. De
band brengt instrumentale rock. De
presentatiemiddag begint om 15.30
uur in de bovenzaal en de caféruimte van De Oude Veiling in de Marktstraat en de toegang is gratis. Voor
meer informatie en inschrijvingsformulieren kan contact opgenomen
worden met muziekwinkel Stage
Music Service in de Schoolstraat 7,
telefoon 0297-328044.
Benefietconcert
Volgende zondag 15 maart verzorgt
zanger en gitarist Dick Kuin met een
groot aantal muzikanten een benefietconcert voor de gedupeerden
door de brand bij Chris Schild in december. De toegang is gratis, bij de
deur komt wel de ‘ton’ van Aalsmeer
Helpt te staan. Het concert is van
15.00 tot 18.00 uur.

Muziek/Cabaret/Film
Vrijdag 6 maart:
* Guest house met dj Rudi-S in Bon
Ami, Dreef vanaf 22u.
* Jamsession in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
* Housepar ty in Vluchtheuvel,
Aalsmeerderweg, Rijsenhout, 19u.
* Bands Led Astray en Malthus in
N201, Zwarteweg. Open 21u.
Zaterdag 7 maart:
* Concert 110 jaar fanfaremuziek
Flora in gemeentehuis vanaf 20u.
* Optreden band Wildcat in De Walrus, Aalsmeerderbrug v/a 21.30u.
* Cabaret van Willemijn Smeets in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Dj Soedesh Funjy Janky in The Fifties, Marktstraat vanaf 21u.
Zondag 8 maart:
* Muzikaalsmeer bijeen met optredens van De Klught, Davanti, Lee
Roud Band en De Varende Luyden in De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 15.30u.
* Barokensemble Eik en Linde in
Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* The Hucksters live in café Joppe,
Weteringstraat, 19-22u.
* Salsa-dansen in The Beach, Oosteinderweg, 19.30-23.30u.
Zaterdag 14 maart:
* Nacht van Aalsmeer met Jeff van
Vliet, Quincy en Wesly Bronkhorst in
de Praam, Zijdstraat, 22-05u.
* Vlaamse film ‘Aanrijding in Moscou’ in Bacchus, Gerberastraat, 21u
* Uitvoering drumfanfares Meerland
en Hoofddorp in dorpshuis De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout, 20u.
Zondag 15 maart:
* Benefietconcert zanger en gitarist Dick Kuin in De Oude Veiling,
Marktstraat, 15-18u.
Zaterdag 21 maart:
* Après skiparty in Ophelialaan van
20 tot 01u. met dj Cor en carnipiano’s. Buiten voor De Carnivoor.
* Jazz van Rembrandt Frerichs Quartet in Bacchus vanaf 21.30u.
Exposities
Tot en met 29 maart:
* Expositie ‘Polen in de polder’ met
foto’s van Liesbeth Dingemans en
aquarellen van Maria Diduch in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.
t/m zo. 14-17u.
Tot en met 29 maart:
* Op kinderkunstzolder in Oude Raadhuis kindertekeningen van
Poolse kinderen. Open: do. t/m zo.
14-17u.
Maart:
* Expositie leden Aalsmeers Schilders Genootschap in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a.
Tot en met 15 maart:
* Expositie van 2 schilders en 2
beeldhouwers in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg 1. Open elke zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 7 maart:

* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 5 maart:
* Inloop voor basisschooljeugd van
groep 6-8 bij Binding Boven, Zijdstraat 53. Van 13 tot 17u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Klaverjasavond BV De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 6 maart:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Spelletjesavond bij schaakclub
AAS in Binding, Zijdstraat v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u
* SPIE-feestavond met bekendmaking thema pramenrace in The
Beach, Oosteinderweg v/a 20u.
* Maatkaarten bij Supportersver.
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20u.
Zaterdag 7 maart:
* Kledingbeurs in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 10.30-12u.
* Snoeicursus op Historische Tuin,
ingang Uiterweg 32. Vanaf 13.30u.
Zondag 8 maart:
* Vogelbeurs in SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
* Middag voor leden Kids for Animals in gebouw Dierenbescherming, Beethovenlaan 122, 13-15u.
Maandag 9 maart:
* Workshop tuinontwerpen in bibliotheek, Marktstraat, 20.15-22u.
Dinsdag 10 maart:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
* Speelavond Ons Aller Belang Uiterweg in Parochiehuis, Gerberastraat. Inschrijven 19.30u.
Woensdag 11 maart:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Baanloop Atletiekvereniging op
baan Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 12 maart:
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Maandag 16 maart:
* Theorieles voor (toekomstige) hondenbazen in Dorpshuis Kudelstaart
van 19.30 tot 21.30u.
Vergaderingen
Donderdag 5 maart:
* Afscheidsreceptie gemeentesecretaris Ed Duinkerken in burgerzaal, gemeentehuis, 16-18u.
Donderdag 12 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
ROOKMACHINE GREG BENNETT
BASGITAAR
ANTARI
% 197,% 74,35
NIEUW: DEMONSTRATIE LESBANDEN IN WINKEL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

band voorzien worden van een prijs,
een nummer en de maat. Kleding
inbrengen kan op de dag zelf tussen 9.30 en 10.00 uur, de verkoop is
vervolgens van 10.30 tot 12.00 uur
en het ophalen van niet verkochte
kleding is gepland tussen 14.00 en
14.30 uur. Voor een inschrijfnummer voor beide beurzen kan tot en
met vrijdag gebeld worden tussen
13.00 en 17.00 uur naar Rina Tas,
tel. 322994 of Thea van Aalst, tel.
327541.

Dit weekend après skifeesten!

Flügel-party in de Praam

Hucksters live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 8
maart komen de Hucksters optreden in café Joppe. De Hucksters is
een vijfmans coverband uit de omgeving van Aalsmeer. De band, opgericht in 1993, verzorgt al jaren optredens in café’s, feesttenten en –
zalen in heel Nederland en staat
garant voor een avond dampende
rockcovers. Ook voorprogramma’s
van bands als Bløf, De Dijk, Pater
Moeskroen, Golden Earring, Rowwen Hèze en Intwine zijn en worden
regelmatig gedaan. De setlist wordt
grotendeels samengesteld uit songs
die niet meer weg zijn te denken uit

de rockgeschiedenis, zoals nummers van Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen , Guns ‘n Roses, Pearl
Jam, Red Hot Chili Peppers en nog
veel meer van deze stijl. De Hucksters zijn: Hans Millenaar op zang,
gitaar en mondharmonica, Ed van
der Linden op basgitaar, Jack Muller op drums en zang, Michael Hoogervorst op lead gitaar en zang en
Gerrit Biesheuvel op keyboard. De
toegang is zoals altijd in Joppe geheel gratis! De Huckstes zullen rond
19.00 uur beginnen met hun semi
akoestische optreden en tot uiterlijk
22.00 uur door spelen.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er een geslaagde Flügel party in danscafé de Praam. Dit weekend staat het café in de Zijdstraat
helemaal in het teken van de wintersport. Vanaf 21.00 uur staat vrijdag en zaterdag après-ski feesten
op het programma.
Natuurlijk is de toegang gratis en
ben jij van harte welkom. Wees op
tijd, want vol is vol. Gelijk kan één

van deze avonden een kaart worden
gekocht voor de jaarlijkse Nacht van
Aalsmeer op zaterdag 14 maart in
de Praam. De zangers Jeff van Vliet,
Quincy en Wesly Bronkhorst komen
optreden en tussen de presentaties
van deze zangers van het levenslied
draagt dj Martijn zorg voor dansbare muziek. De Nacht van Aalsmeer
is volgende week van 22.00 tot 05.00
uur.

Maatkaarten in Dorpshuis
Kudelstaart - De Supporters Vereniging Kudelstaart organiseert vrijdagavond 6 maart een klaverjasavond voor kaarters die graag eens
een avond willen kaarten met een
vaste maat.
Voor deze speciale avond is ook een
speciaal prijzenpakket ingekocht. Er
is een marsenprijs, maar ook een
hoogste en laatste tafelprijs, een

poedelprijs en natuurlijk de vijf dubbele winnaarsprijzen.
Ook de altijd gehouden verloting
met veel mooie prijzen, waaronder een heerlijke fles drank, diverse vleesprijzen, planten en nog veel
meer, ontbreekt deze avond niet.
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro
per persoon. Aanvang 20.00 uur in
het Dorpshuis van Kudelstaart.

Bruisende avond in Bacchus
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag had
Bacchus da Musica de eer Monique
de Jong (bas) de leiding te laten geven aan een jamsessie. De organisatie was alleen verzekerd van de
medewerking van Chris Clemens op
gitaar en Ab Hansen drums. Maar
er kwamen nog veel meer muzikanten bij. De eerste set was even warm
draaien met een aantal min of meer
recht toe recht rythm en blues nummers. Wie had kunnen vermoeden
dat er daarna nog 4 sets met zeer
wisslende samenstellingen zouden volgen? Bij de tweede set had
Cees Tas plaatsgenomen achter de
drums, was Wicher de Boer de bas
gaan spelen en had Chris Clemens,
Marco van der Peet erbij gekregen

als collega gitarist. Om de boel te
completeren nam saxofonist Robert
Tuinhof plaats op het podium. Voldoende ingrediënten dus om flink te
gaan jammen. En dat gebeurde ook.
De volgende drie sets was het een
komen en gaan van muzikanten. De
laatste set was weer met Monique,
Ab en Chris, maar nu aangevuld
met Ruud de Vries op tenorsax bekend van zijn optreden op het North
Sea Jazz Festival en zijn Beter R. de
Vries band. Het werd een bruisende
avond met een enthousiast publiek
en dat kon ook niet anders met zulke geïnspireerde muzikanten die samen met Monique de Jong gewoon
zin hadden er een mooie avond van
te maken. Dat is beslist gelukt!
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In ziekenhuis Amstelland

HOV-verbinding geen verbetering
Aalsmeer - In overleg tussen de
gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, de Provincie Noord-Holland
en de Stadsregio Amsterdam is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding te
realiseren op de route Aalsmeer
en Amstelveen. Uitgangspunt hierbij was om de huidige lijnen 171 en
172 te bundelen tot een zware HOVverbinding. Sinds het ingaan van de
nieuwe dienstregeling eind 2007 os
de frequentie van het openbaar vervoer behoorlijk toegenomen en dat
heeft geleid tot grotere reizigersaantallen. Gebleken is dat het bun-

delen van de lijnen 171 en 172 tot
een HOV-verbinding geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie oplevert. Om die reden heeft
de Stadsregio voorgesteld om het
principe van de huidige lijnvoering
(twee lijnen op route Aalsmeer en
Amstelveen) te handhaven, maar
wel te onderzoeken op welke wijze doorstromingsmaatregelen op de
lijnen kunnen worden getroffen.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een dergelijk onderzoek in combinatie met het momenteel in voorbereiding zijnde
nieuwe Verkeer en Vervoerplan uit
te voeren.

Vrijwilligerswerk centraal op
Make a Difference Day
Aalsmeer - Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart staat vrijwilligerswerk centraal tijdens de vijfde Make
a DifferenceDay. MADD is een evenement waarbij naast tienduizenden
Nederlanders ook bn’ers, leden van
het kabinet en bedrijven zich inzetten voor de samenleving.
In Aalsmeer en Uithoorn steken onder andere burgemeesters en wethouders de handen uit de mouwen.
MADD is bij uitstek geschikt voor
bedrijven om aan mee te doen. Het
is een laagdrempelige manier om te
starten met maatschappelijk betrokken ondernemen. Men kan vrijwilligerswerk doen op die dag, maar ook
middelen en faciliteiten, netwerken
of specifieke kennis inzetten voor de
samenleving.
Meedoen is goed voor de samenleving én het bedrijf. Het kan zakelijk
veel opleveren, zoals gemotiveer-

de medewerkers, een goed imago,
blikverruiming, toegang tot nieuwe
netwerken en, indien gewenst, media-aandacht. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer organiseert
een VIP programma voor bedrijven
uit Aalsmeer en Uithoorn op vrijdag
20 maart van 9.00 tot 12.30 uur. Met
entertainment en catering, maar
ook tijd voor diverse vrijwilligersprojecten, zoals activiteiten met ouderen en speeddaten met scholieren.
Lees meer hierover op de site: www.
doemeeaanmadd.nl. Het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Aalsmeer komt
graag in contact met organisaties
die nog een klus of activiteit hebben die door vrijwilligers gedaan
kan worden.
Heeft u als bedrijf interesse? Neem
contact op met Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer, 0297-347510 of
06-51579231.

Samenwerking Jens Holst
A/S en Bøg Madsen
Aalsmeer - De groothandels in
bloemen en planten Jens Holst A/
S en Bøg Madsen BV in Aalsmeer
hebben besloten te gaan samenwerken bij de inkoop van Nederlandse, Italiaanse en Spaanse potplanten. Dit betekent in de praktijk
dat vanaf 15 maart Jens Holst Holland haar activiteiten op dit gebied
in Nederland zal stopzetten. Kate Lykke Nielsen en Robert Hogewoning blijven Jens Holst vertegenwoordigen, maar doen dit voortaan
vanuit hun dienstverband bij Bøg
Madsen BV.
Zij verzorgen de inkoop, verkoop en
service voor de huidige klanten van
Jens Holst. Uitgangspunt van de samenwerking is dat deze klanten blij-

ven kopen bij Bøg Madsen BV in Nederland. De overige activiteiten van
Jens Holst A/S en Bøg Madsen A/S
in Denemarken blijven ongewijzigd.
”Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking een positieve bijdrage
zal leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van beide organisaties”, aldus de twee groothandels.
Bøg Madsen in Aalsmeer is onderdeel van een internationale onderneming, maar autonoom wat betreft
de eigen bedrijfsvoering. Het bedrijf
richt zich op Duitsland, de Scandinavische landen, Engeland en enkele Oost-Europese landen. De klantengroep bestaat uit zowel groothandel als gespecialiseerde retailers.

Viggo Waas met Verbruid in
Schouwburg Amstelveen
Amstelveen - Eind januari kwam
onder de titel ‘Verbruid’ de eerste cd
van Viggo Waas uit. Verbruid is tevens de naam van de theatervoorstelling waarmee Viggo met vier
briljante muzikanten door Nederland toert. Aanstaande zaterdag 7
maart is Verbruid te zien in Schouwburg Amstelveen.
Viggo heeft door de jaren heen veel
liedteksten geschreven en kwam
anderhalf jaar geleden op het idee
om daar iets mee te gaan doen. Na
twintig jaar NUHR werd het tijd voor
een muzikaal uitstapje. Hij benaderde zijn muzikale vrienden met de
vraag of ze voor hem de muziek wilde componeren.
Tot zijn grote vreugde was het antwoord na het lezen van de teksten
unaniem ‘ja’, met als gevolg dat
nummers op zijn eerste solo cd ge-

componeerd zijn door niemand minder dan Maarten van Roozendaal,
Paul de Munnik (Acda en de Munnik), Paskal Jakobsen (BLØF), David Middelhoff, Wouter Planteijdt
en Joep van Deudekom. Gewapend met vier de briljante muzikanten Wouter Planteijdt, Oleg Fateev,
Eddie B. Wahr en Peter Wassenaar
toert Viggo in februari en maart met
die liederen door het land.
Zaterdag is Verbruid om 20.00 uur
te zien in Schouwburg Amstelveen.
Na afloop van de show is de nieuwe cd te koop in het theater en zal
Viggo persoonlijk zijn cd’s signeren. Entreebewijzen voor de voorstelling zijn te bestellen via www.
schouwburgamstelveen.nl, te koop
aan de kassa van de schouwburg
of telefonisch te reserveren via 0205475175.

Workshop uiterlijke verzorging
voor patiënten met kanker

Zonder stroom door brand

Aalsmeer - Donderdagavond rond
kwart over 9 is door nog onbekende
oorzaak brand uitgebroken in een
electro-verdeelstation op de bouwplaats aan de Machinetocht. Door
de brand ontstond kortsluiting en

heeft een gedeelte van de bewoners
van de Machineweg enige tijd zonder stroom gezeten. Het vuur had
de brandweer overigens snel onder
controle. Met een brandblusser zijn
de vlammetjes gedoofd.

ingezonden
Er zijn verkeersregels waar
men zich aan moet houden
Bij deze wil ik graag reageren op de
brief van de heer J. Koster afgelopen week in de Nieuwe Meerbode:
Naar aanleiding van uw schrijven
wil ik u een paar zaken ter overweging meegeven. Het is ten eerste
een goede Nederlandse gewoonte om je eigen verkeersovertredingen te bagatelliseren. Wat een ander in het verkeer fout doet, is vele
malen erger en dat zou de politie nu
eens aan moeten pakken. Kom zeg,
wees eens flink. Er zijn verkeersregels, u houdt zich daar niet aan en
loopt dan het risico op een bekeuring. Dat u die in dit geval ook hebt
gekregen is eigenlijk zelfs uniek,
via kansberekening zou u eens uit
moeten rekenen hoe groot de objectieve pakkans (dus de kans dat
u na een gepleegde verkeersovertreding ook echt bekeurd wordt) in
Nederland is. Ik kan u vertellen dat
die erg laag ligt. En dat u vindt dat
het maar iets simpels is, een kentekenplaat niet leesbaar, wordt ook
uitgedrukt in de hoogte van het bedrag, wat door Justitie voor deze gedraging wordt opgelegd.
Dan over het achteruit kijken van
de motoragent. Het zal bij u niet opkomen om iets anders te doen dan
hij u aangaf, maar kennelijk heeft
hij toch iets andere ervaring en
kiest hij er voor om gewoon duidelijk te zijn en op u te letten. Ik zie
daar niets verkeerds in. Het voorkomt vaak dat een bestuurder misschien toch net even op andere gedachten komt dan te volgen en dat
voorkomt dan weer problemen voor
beide partijen.
Dat u het vervelend vindt, snap ik.
U bent 90 euro kwijt en krijgt daar
niets zichtbaars voor terug, maar
om dan een politieagent die u bekeurd publiekelijk daarover af te
zeiken (een ander woord kan ik er
niet voor bedenken) zegt wat over

u. Een stel flauwe opmerkingen
maken over proeftijd en zijn moeder zijn voor een volwassene te kinderachtig voor woorden. Inderdaad
moet een politieman/vrouw bekeuringen maken. Dat is deel van zijn
taak en bovendien heeft de politie
vanuit de politiek een bepaalde verplichting op zich gekregen om te
produceren. Ja u leest het goed. Er
moeten gewoon een aantal bekeuringen opgeschreven worden. Dat
is dus niet de keuze van een individuele politieagent, maar van hogerhand opgelegd. Het levert ook
in tegenstelling met wat u meent te
moeten verwoorden, geen promotie
of dergelijke op, gelukkig niet. Nu
kan die motoragent natuurlijk iedereen waarschuwen, dan vindt iedereen hem ook aardig, tot er een
functioneringsgesprek plaats vindt.
Ik weet niet precies wat u voor werk
doet, maar het lijkt mij dat ook in uw
bedrijf op individuele resultaten gelet wordt.
Dat is dus bij de politie niet anders.
Als u vindt dat de politie anders
moet gaan werken, moet u niet in
een lokale krant een brief inzenden.
Dan moet u contact opnemen met
een korpsleiding. Gelijk hoog insteken en dat dan niet alleen doen,
maar gelijk met een club gelijkgezinden. Dan maak je duidelijk wat je
wil. Beter nog, leg uw probleem in
Den Haag neer. Daar komt de aansturing uiteindelijk vandaan.
En voor alle duidelijkheid, ook ik
loop wel eens een bekeuring op
en ben daar niet blij mee, maar ik
word door niemand gedwongen om
een verkeersovertreding te plegen.
Dat is mijn eigen keuze of mijn eigen nonchalance en ik ben dan ook
de enige op wie ik in dat geval boos
moet worden.
Peter Vooges, Anne Frankstraat
5, Kudelstaart.

Kwaliteitsonderzoek jaarverslaglegging

5e Plaats Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland scoort een mooie vijfde plaats
in het landelijke corporate governance onderzoek onder 142 zorginstellingen dat Ernst & Young begin
deze week publiceerde. Van de ziekenhuizen in de regio Amsterdam
behaalde Ziekenhuis Amstelland de
hoogste score.
Met een rapportcijfer van 8 ,89 kan
gesteld worden dat Ziekenhuis Amstelland er in geslaagd is haar resultaten duidelijk en transparant
neer te zetten. Adviesbureau Ernst
en Young onderzoekt al sinds 2002
de kwaliteit van de jaarverslagen
van ziekenhuizen en overige zorginstellingen. Na een onderzoek onder
142 zorginstellingen over 2007 oordelen zij dat de transparantie in de
zorg sterk is toegenomen. Zij kijken
daarbij naar de informatie over kwaliteit, patiëntveiligheid, financiën en
corporate governance. Het Erasmus
Medisch Centrum uit Rotterdam

heeft de beste jaarverantwoording
met een score van 9,37. Het is voor
zorginstellingen een hele uitdaging
om een begrijpelijke set van prestatie-indicatoren te ontwikkelen. Over
de gehele linie is de kwaliteit van
de jaardocumenten toegenomen. In
2006 scoorden nog 19 procent een
onvoldoende, dit jaar nog maar 13
procent. Ook is het aantal instellingen met een score hoger dan 7 toegenomen.
Ernst en Young acht het van groot
belang dat deze kwaliteitsverbetering wordt doorgezet. De zorgsector
is van groot maatschappelijk belang
en is de grootste werkgever van ons
land met een omzet van 10 % van
het nationaal inkomen. Dat zal in
de toekomst nog verder toenemen.
Daarbij is transparantie van groot
belang. Het onderzoek is na te lezen op de site van Ernst en Young
onder publicaties of nieuwsbericht :
www.ey.nl.

Bestuurlijke fusie tussen
Amstelring en OsiraGroep

Daan winnaar
OVAK-Soos

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de OVAK speelmiddag op woensdag
25 februari in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat is gewonnen door
Daan Sandee met 5790 punten. Op
twee is Engeltje Jongkind geëindigd

met 5128 punten en op drie Antoon van Rijn met 4997 punten. Bij
het pandoeren wist Wim Buskermolen de hoogste eer te behalen met
670 punten. Hij werd gevolgd door
Tom Verlaan met 630 en Kees van
de Meer met 570 punten. De volgende speelmiddag vindt plaats op
woensdagmiddag 11 maart, aanvang 14.00 uur.

Aalsmeer - Stichting Amstelring en
Stichting OsiraGroep, twee zorgorganisaties in Amsterdam en Amstelland/Meerlanden zijn een bestuurlijke fusie aangegaan. Met deze bestuurlijke fusie ontstaat een stevige,
cliëntgerichte zorgorganisatie met
een breed dienstenaanbod in een
gevarieerde regio. Het werkgebied
van de nieuwe organisatie strekt
zich uit van Zandvoort tot Amsterdam-IJburg en van AmsterdamNoord tot Nieuw-Vennep. Samen
zullen Amstelring en OsiraGroep
van grotere waarde zijn voor de cliënt. Amstelring is van oudsher sterk
in thuiszorg, aanvullende dienstverlening aan huis, mantelzorgondersteuning, thuiszorgwinkels en ver-

pleging en verzorging. OsiraGroep
is juist intramuraal een sterke speler met onder andere twaalf woonzorgcentra. OsiraGroep loopt voorop
in de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen, diversiteit en het
vormgeven van nabije zorg in woonservicewijken.
De nieuwe stichting heeft een driehoofdige Raad van Bestuur: mevrouw drs. W.W. Stadtman (voorzitter), de heer dr. J.A. van Fulpen en
de heer drs. P.H.F.M. Moeskops, allen huidige bestuurders van OsiraGroep en Amstelring. De Raad van
Toezicht van de nieuwe stichting
bestaat uit zeven personen. Kijk op:
www.amstelring.nl en www.osiragroep.nl.

Amstelveen - Om patiënten met
kanker in 2009 nóg beter te verzorgen, organiseert Ziekenhuis Amstelland samenwerking met Stichting Goed Verzorgd, Beter Gevoel
in maart de eerste van een vijftal workshops uiterlijke verzorging
voor patiënten met kanker. Tijdens
deze workshops krijgen deelnemers tips en adviezen over de verzorging van het uiterlijk en gaan zij
zelf aan de slag met huidverzorging
en make-up. Een goed verzorgd uiterlijk geeft meer zelfvertrouwen. Dit
geldt voor gezonde mensen, maar
zeker ook voor mensen die er door
ziekte of behandeling soms minder
goed uitzien. Kanker en de behandelingen daarvan hebben vaak grote gevolgen voor het uiterlijk. Veel
mensen verliezen hun haar of krijgen te maken met huid- en nagelproblemen. Alhoewel dit vaak tijdelijke verschijnselen zijn, is extra aandacht en zorg voor deze veranderingen belangrijk voor het welzijn van
de patiënt. De workshops “Goed
Verzorgd, Beter Gevoel” helpen patiënten de uiterlijke gevolgen van
bijvoorbeeld chemotherapie en bestraling te verminderen. Bij de workshop die in Ziekenhuis Amstelland
plaatsvindt, zijn speciaal getrainde

schoonheidsspecialisten, visagisten, en een kapper/haarwerker aanwezig. Onder begeleiding van deze
professionals krijgen de deelnemers
in twaalf stappen advies over huidverzorging en make-up. Tijdens deze twee uur durende bijeenkomsten
kan men in een ontspannen sfeer
vragen stellen over het veranderende uiterlijk om vervolgens zelf aan
de slag te gaan met de door de cosmeticabranche ter beschikking gestelde producten. De Stichting Goed
Verzorgd, Beter Gevoel organiseert
deze workshops door het hele land.
Momenteel zijn acht organisaties
direct verbonden aan de Stichting.
Het betreft organisaties op het gebied van kanker, uiterlijke verzorging en de brancheorganisatie van
fabrikanten en importeurs van cosmetica. Mensen met kanker die onder behandeling zijn in Ziekenhuis
Amstelland kunnen kosteloos deelnemen aan één van de workshops
Goed Verzorgd, Beter Gevoel. Wegens succes kan niet meer inschreven worden voor de eerste workshops van maart. De eerstvolgende
workshops zijn op 30 maart en 2 juni. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden benaderd door
de verpleegkundigen.

Open huis Nova College
Amstelveen - Het ROC Nova College houdt woensdag 11 maart van
17.30 tot 20.30 uur open huis voor
vrijwel alle opleidingen. In Amstelveen, Notenlaan 4, zijn bezoekers
welkom voor informatie over vmbo-tl, havo en vwo voor volwassenen. Voor beroepsopleidingen kunnen belangstellenden terecht in
Hoofddorp, Steve Bikostraat 75. Tijdens het open huis staan het brede
opleidingsaanbod, met veel nieuwe
opleidingen, én de juiste beroepshouding centraal. Het Nova College verzorgt een uitgebreid aanbod
aan middelbare beroepsopleidingen
Economie, Techniek en Zorg & Welzijn. Voor volwassenen verzorgt Nova College bovendien cursussen inburgering, lezen, schrijven, vmbo-tl,
havo en vwo. Op het Nova College
leren cursisten meer dan alleen een
beroep. Niet alleen de nodige kennis en vaardigheden zijn belangrijk;
de juiste mentaliteit is ook van groot
belang om succesvol te zijn. Vanaf september breidt het Nova College het opleidingsaanbod sterk uit.
In Hoofddorp wordt het aanbod uitgebreid met de opleidingen Wonen,

medewerker Sociale Zekerheid, medewerker Personeel en Arbeid, Sociaal Cultureel werker en avondopleidingen Motorvoertuigentechniek.
Voor volwassenen verzorgt het Nova
College overdag en ’s avonds voortgezet onderwijs: vmbo-tl, havo en
vwo. Men kan kiezen uit de vakken
Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans, Turks, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, informatica, management &
organisatie, wiskunde, natuurkunde, nask 1, scheikunde, nask 2, algemene natuurwetenschappen, biologie en tekenen. Er zijn ook schakelklassen Frans, Duits, wiskunde A en B, wiskunde vmbo/havo en
wiskunde havo/vwo. Naast volledige vakken kan men kiezen uit een
uitgebreid aanbod aan bijscholingen talen en wiskunde. Daarin kan
men specifieke vaardigheden leren
en trainen zoals spelling, grammatica of uitspraak. Voor de bijscholingen geldt: starten kan het hele cursusjaar. Meer informatie tijdens het
open huis. Voor alle bezoekadressen: Zie de website www.novacollege.nl/openhuis of bel 023-5302010.

De Meerlanden officieel
erkend leerbedrijf
Rijsenhout – Afvalbedrijf De Meerlanden is sinds kort een erkend leerbedrijf voor Mbo leerlingen Marketing en Communicatie, richting Contactcenter Medewerker Samantha
Bussing, laatstejaars leerling aan
het Nova College te Haarlem, heeft
als eerste haar stage succesvol afgerond. “Tijdens mijn stage heb ik
gewerkt op de afdeling Publieksinformatie. Ik heb hier vragen over afvalinzameling van burgers uit verschillende gemeenten beantwoord.
Per e-mail maar vooral telefonisch”,
aldus Samantha. “De Meerlanden is
een heel leuk en interessant bedrijf
om stage te lopen. Ik heb ontzettend
veel dingen geleerd en vind het jammer dat het er nu al op zit!”
De Meerlanden biedt leerlingen van
verschillende opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen. Op www.
meerlanden.nl staat meer informatie hierover.

Vrijwilligers voor digitale
fietsrouteplanner gezocht
Streek - De Fietsersbond ontwikkelt in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam een digitale fietsrouteplanner voor de hele provincie Noord-Holland. Met deze Fietsrouteplanner kunnen fietsers straks
via internet een route op maat plannen over de wegen en fietspaden in
Noord-Holland. Ze kunnen niet alleen een begin- en eindpunt van een
route opgeven, maar ook persoonlijke voorkeuren zoals kortste, best
geasfalteerde of meest groene route. De planner is ook geschikt voor
het uitzetten van recreatieve routes
via het knooppuntennetwerk. De digitale routeplanner komt tot stand
met de inzet van vele ervaren fietsers
uit de provincie. Zij brengen de routes in beeld, signaleren bijzonderheden en leveren zo belangrijke informatie die bijdraagt aan de kwaliteit van de routeplanner. De planner
wordt in november in gebruik genomen. De Fietsersbond is nu hard op
zoek naar enthousiaste fietsers, die
hun bijdrage willen leveren aan het
ontwikkelen van de Fietsrouteplan-

ner Noord-Holland. Het is ook nodig
dat je kunt omgaan met een computer. Informatie en een aanmeldingsformulier staan op www.fietsersbond.nl/spoorzoeker. Na aanmelding ontvangen de deelnemers
een inlognaam en wachtwoord voor
de toegang tot een speciale website. Vanaf ongeveer half april worden
er op diverse locaties informatieavonden voor de vrijwilligers georganiseerd. Tijdens deze avond krijgen de vrijwilligers informatie over
de routeplanner en het gebruikte
computerprogramma. In het computerprogramma kunnen de vrijwilligers wegen en fietspaden intekenen en diverse kenmerken toekennen aan de wegen. Denk aan soort
wegdek, of er verlichting is, bebouwing of natuur en andere kenmerken. De planner kan met deze gegevens een route op maat plannen.
De vrijwilligers bepalen zelf hoeveel
tijd ze hieraan besteden. Het geeft
de meeste voldoening als je er wekelijks mee bezig bent, zodat je handig blijft in het werken met het programma.
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Hoofdrolspeelster Sylvie Veerman
(als directeur reclamebureau.
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Dirigente Paulien Walch

Musical Paulus komt er aan!
Aalsmeer - Het begint intussen een
traditie te worden: om de drie jaar
een musical in de Open Hof Kerk
(daarvoor: Triumphatorkerk). Vanaf september 2008 wordt er al weer
hard gerepeteerd voor een nieuwe
musical over een bekende Bijbelse
figuur: Paulus.
Eerder werden de musicals: Jacob (2000), Jozef (2003) en Mozes
(2006) opgevoerd. Met ongeveer
1300 bezoekers per musical mag
je zeggen dat de musicaluitvoeringen van deze groep een begrip zijn
geworden in Aalsmeer en omgeving. De naam van de musical is eigenlijk: “Met de groeten van Paulus”. Hiermee wordt verwezen naar
de vele brieven van Paulus in de Bijbel. Paulus is een heel andere musical dan zijn voorgangers.
Paulus lijkt minder tot de verbeelding te spreken dan Jacob, Jozef
en Mozes. Paulus, ook iemand die
tegenstrijdige gevoelens oproept.

Eerst vervolger van christenen, dan
zijn spectaculaire bekering en daarna een fanatieke verkondiger van
het Evangelie. “Beterweter, wettenvreter, zieltjesklopper, branieschopper”, zo gaat het in de tekst van een
lied. Ontegenzeggelijk heeft Paulus
veel invloed gehad op het christelijke denken. Maar liefst de helft van
de inhoud van het Nieuwe Testament, het tweede van de Bijbel, gaat
over, of is geschreven door Paulus.
Hoe kun je in deze tijd zo’n man
over het voetlicht brengen op een
aansprekende manier?
De opzet van de musical is daarom
ook heel anders dan die van bijvoorbeeld Mozes. Geen Egyptisch hofpersoneel of een volk dat door de
woestijn sjokt. Nee, Paulus speelt in
de tegenwoordige tijd, waarin een
reclamebureau een belangrijke opdracht krijgt. Die opdracht is: maak
een promotiecampagne voor Paulus! In flashbacks Paulus en andere

belangrijke figuren uit zijn leven, zoals Lucas. Heden en verleden lopen
op een gegeven moment ook door
elkaar. Een moderne opzet dus. De
productiegroep hanteert een bewezen succesvolle aanpak en kan
voortborduren op de ervaringen met
de vorige musicals. Dat houdt onder meer in dat zoveel mogelijk gemeenteleden betrokken worden bij
de voorbereiding en de uitvoering
van de musical. Intussen groeit de
lijst van medewerkenden al weer
richting honderd.
De productiegroep functioneert
als een stuurgroep, waarbij aparte
groepen specifiek onderdelen van
het werk doen. Want een musical
is een nauw luisterend samenspel
van toneelspel, zang, licht en geluid.
Het mooie van een nieuwe musical
is dat de uitdagingen bekend vóórkomen, maar toch weer anders zijn.
Musical Paulus kent zijn eigen uitdagingen.
Er zijn veel verschillende rollen met

solozang, wat eisen stelt aan de selectie van de spelers. De casting
lijkt ook dit keer weer succesvol te
zijn geweest. De integratie tussen
koorzang en toneelspel is bij Paulus een lastige opgave. Daarom
wordt er vanaf januari gezamenlijk
in de kerk gerepeteerd. De deelnemers komen overigens niet alleen
uit de Protestantse Gemeente van
Aalsmeer. Ook de SOW-gemeente
uit Kudelstaart, de Hervormde Gemeenten, de Doopsgezinde
en Christelijk Gereformeerde Kerk
zijn vertegenwoordigd. Interkerkelijke samenwerking dus!
Het koor staat ook nu weer onder
de enthousiaste leiding van Paulien Walch. De Musical zal uitgevoerd worden op 17, 18 en 19 april.
De kaartverkoop gaat een maand
ervoor van start. De vorderingen van
de voorbereidingen kunnen gevolgd
worden op de website van de Protestantse gemeente van Aalsmeer:
www.pgaalsmeer.nl

Hoofdrolspeler Ton Verbeek (als Paulus).

Cocktail-party in
Vluchtheuvel

Rijsenhout – Op vrijdag 6 maart
organiseert de Vluchtheuvel een
swingende house-party. Vast en zeker dat het een gezellig feest wordt.
Zorg dat je er bij bent. De deuren
van de Vluchtheuvel gaan om 19.00

Elke tweede zondag van de maand

Salsadansen in the Beach
Aalsmeer - Elke tweede zondag
van de maand staat The Beach in
het teken van Salsa! Aanstaande
zondag 8 maart is het thema: Red,
hot and delicious. Nieuw is dat op
deze dansavond om 20.00 uur een
gratis workshop wordt gegeven. Elke maand wordt er een andere dans
uitgelicht.
Deze keer zal dit een workshop merengue zijn. Merengue is de vrolijkste en makkelijkste dansbare vorm
van Latijns-Amerikaanse muziek.
Het is een dans, waarbij de heupen
een grote rol spelen. Na de workshop zal dj Red Delicious een mix
brengen van lekkere hits. Naarmate de avond vordert zal zij steeds

meer up tempo nummers ten gehore brengen. Hierdoor komt iedere danser aan zijn trekken. De avond
start om 19.30 uur en om 23.30 uur
wordt de laatste dans ingezet. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De kans is groot dat tijdens de
Salsa party de ‘passie van het salsa dansen’ ontdekt wordt. Voor deze mensen worden er op maandagen woensdagavond salsa cursussen
georganiseerd onder leiding van
professionele dansleraren van Salsa.nl. Voor meer informatie surf naar
www.leersalsadansen.nl of kom een
keer langs op één van de cursusavonden in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Cabaret ‘Grip’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart is
Willemijn Smeets te zien in cultureel café Bacchus met haar tweede solo voorstelling ‘Grip’. Ze trad
het afgelopen seizoen op met haar
eerste programma ‘Sirenezang’. Nu
presenteert ze de opvolger. Daarin
zoekt Willemijn grip, want nog altijd
kan ze niet kiezen voor verlegenheid of verslinden: Iemand niet aan
durven kijken of iemand opvreten,
daar moet toch iets tussen zitten.
Een mening hebben of iets opblazen. Er zal toch zeker wel een tussenweg zijn?
Willemijn zoekt een beetje houvast
in deze bizarre wereld. Want wat is
nou geloofwaardiger, de wereld van
Osama Bin Laden of die van de kabouter? Vol verwondering kijkt ze

naar de grootse gebaren van mensen die hun idealen naleven en nergens voor terugschrikken. In haar
tweede soloprogramma zingt Willemijn de longen uit haar lijf, van rauwe rock songs tot Brabantse fado’s.
Willemijn Smeets wordt op piano
begeleid door Rogier Telderman. De
voorstelling begint om 21.00 uur, de
zaal is open vanaf 20.15 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of, indien nog
voorradig, de avond zelf aan de kassa van Bacchus in de Gerberastraat
te koop à 10 euro.
Volgende week zaterdag 14 maart
presenteert Bacchus de film ‘Aanrijding in Moscou’ en zaterdag 21
maart is het jazz-avond met het
Rembrandt Frerichs Quartet.

open en zullen na een geslaagde
avond weer sluiten om 01.00 uur. De
intree is helemaal gratis. Dus blijf
niet thuis. Adres is Aalsmeerderweg
753 in Rijsenhout.
Elke woensdag worden in de Vluchtheuvel live de gespeelde voetbal
wedstrijden op groot scherm getoond. Kom gezellig met vrienden
de wedstrijden kijken.

Carni-piano’s en mystery guest

Après skiparty met dj Cor
in de Ophelialaan
Rijzenspelers spelen komedie
Bedkwartet in De Reede
Rijsenhout - Toneelvereniging de
Rijzenspelers speelt op 28 maart, 3
en 4 april de komedie ‘Bedkwartet’
van de Britse toneelschrijver Alan
Ayckbourn. Een stuk dat weliswaar
dateert uit 1975, maar nog steeds
één van de grote toneelhits is van
Ayckbourn. Alan Ayckbourn (1939)
staat bekend om zijn zeer humoristische kijk op menselijke relaties en
hun onkunde met elkaar samen te
leven. Als geen ander weet hij met
veel humor, heel herkenbare situaties neer te zetten.
Huwelijk, verhoudingen, geluk, liefde en relationele problemen komen
in rap tempo voorbij in Bedkwartet. Het verhaal speelt zich af op
één roerige avond in drie verschillende slaapkamers. Vier stellen, drie
slaapkamers. Eén stel heeft weliswaar geen slaapkamer maar maakt
grif gebruik van de andere slaapkamers en dat zorgt voor de nodige opwinding. Te zien zal zijn een
wat ouder echtpaar dat zich opmaakt om uit eten te gaan om daar
hun zoveelste huwelijksjaar samen
te vieren. Een ander stel treft voor-

bereidingen voor hun housewarming feestje en bij het derde koppel staat deze feestelijkheid juist ter
discussie als gevolg van lichamelijk ongemak en andere problemen.
Een vierde span heeft zulke spanningen binnen de relatie dat zelfs
alle feestelijkheden onder druk komen te staan en dreigen verpest te
worden. Het gevolg is een rusteloze
nacht voor alle partijen. Een vrouw
alleen op pad, een huwelijk dat op
knappen staat, een man op bed met
helse rugpijn en een stel dat al vele
stormen heeft doorstaan en slechts
gelukkig lijkt. Prima ingrediënten
voor een stuk in twee bedrijven. Op
zaterdag 28 maart, vrijdag 3 april en
zaterdag 4 april brengt toneelvereniging de Rijzenspelers ‘Bedkwartet’ in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Kaarten zijn gemakkelijk verkrijgbaar via e-mail: reserveren@rijzenspelers.nl, via internet:
www.rijzenspelers.nl of www.rijzenspelers.hyve.nl maar ook telefonisch: 0297-327840 en voor de late
beslisser: gewoon aan de kassa van
dorpshuis De Reede te Rijsenhout.

Koppelklaverjassen BV Hornmeer

Kooy en Doeve ‘vet’ op 1
Aalsmeer - De wijsheid en routine
hebben het op de speelavond van
buurtvereniging Hornmeer gewonnen. De tegen standers waren bij
voorbaat kansloos bij het duo Cor
Kooy en de heer Doeve. Met liefst
5391 punten lieten ze iedereen ver
achter zich. Afgelopen vrijdag was
weer geen plaats onbezet. Het was
gezellig druk en dat doet het bestuur van buurtvereniging Hornmeer
goed. Op twee zijn Frits de Jong en

Henk Been met 5271 punten geëindigd, op drie Mia Huykman en
Coen Vis met 5241 punten, op vier
Joost Tameris en Cor Knol met 5092
punten en op vijf Ben Johannessen
en Pijpie Burgers met 5027 punten.
Het jokeren is gewonnen door Nel
Schouten met 309 punten. Vrijdag 6
maart is er weer klaverjassen in het
buurthuis in de Roerdomplaan. De
aanvang is 20.00 uur, zaal open en
inschrijven vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Voor de tweede maal
in successie organiseert Chris Bosse van De Carnivoor op zaterdag
21 maart een grootse après skiparty in de Ophelialaan. Het feest is
van 20.00 tot 01.00 uur en beloofd
weer een gezellig en swingend festijn te worden. Dj Cor, bekend van
de après skicd’s cooldown en van
de televisie, gaat achter de draaitafels plaatsnemen. Allereerst echter
worden de bezoekers getrakteerd
op een optreden van de carni-piano’s. De act is afgeleid van de crazy piano’s en gaat ongetwijfeld voor

vuurwerk zorgen. Verder presenteert De Carnivoor deze avond onder andere nog een mystery guest.
Kaarten voor dit buitenfeest kosten
10 euro en zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Ridder & Co en de
Carnivoor in de Ophelialaan en bij
kapper Sander in het winkelcentrum
van Kudelstaart.
Van de totaal 2.000 toegangsbewijzen is de helft reeds verkocht. Snel
kaarten kopen, is dus een aanrader. Aan bezoekers wordt gevraagd
zoveel mogelijk in passende kledij,
skipak, muts, skibril, etc., te komen.

AV Aalsmeer

Atlete Marit Plat verrast bij
NK cross in Brabant
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde werd in het Brabantse Gilze Rijen het Nederlands kampioenschap
cross afgewerkt. Ook een aantal
AVA jeugdatleten was aanwezig om
op het pittige en vooral modderige
parcours wedstrijden te lopen. Ook
deze keer weer lieten de Aalsmeerse atleten zien met de Nederlandse
top en subtop mee te kunnen doen.
De zusjes Kim en Melissa van
Eenennaam debuteerden op een
Nederlands kampioenschap en lieten direct zien veel in hun mars te
hebben. Bij de meisjes D-junioren
liepen ze een zeer goede wedstrijd.
Melissa finishte op een prachtige
elfde plaats en ook Kim mocht zeker niet ontevreden zijn met een negenendertigste plaats. Bij de meisjes C-junioren kon een flinke verassing genoteerd worden. Marit Plat,
die de loopsport nog slechts kort
beoefend, debuteerde met een uitstekende zevende plaats en zal met
een zeer tevreden gevoel huiswaarts
gekeerd zijn. In dezelfde klasse was
er ook een prima prestatie te note-

ren voor Shannon Lakerveld die als
zestiende over de finishlijn kwam.
Een mooie prestatie in en sterk veld.
Kim, Melissa, Marit en Shannon liepen tevens de crossestafette voor C
junioren over 4 keer 350 meter. Met
en veertiende plaats konden zij best
tevreden zijn, zeker gezien het feit
dat de zusjes van Eenennaam nog
slecht D junior zijn en moesten lopen tegen twee tot drie jaar oudere C junioren.
Een andere debutant op een NK
was Stan Willemsen. Bij de jongens
junioren C deed ook hij het zeker
niet slecht met een vierendertigste
plaats. Na zijn gouden plakken bij
het NK indoor mocht Jordi Baars bij
de B jongens zeker tot de outsiders
gerekend worden. Hoewel hij prima
van start ging en een aantal ronden
met de kop mee kon moest hij deze snelle start in de slotfase toch bekopen en finishte uiteindelijk op een
voor hem misschien wat teleurstellende tiende plaats. Al met al een
succesvol evenement voor de junioren van AV Aalsmeer.

Sponsor SCW Veteranen 2
Rijsenhout - De voetballers van veteranen 2 van SCW zijn sinds kort
in nieuwe tenues te bewonderen
van sponsor Cor Millenaar. Het elftal, voetballend in de reserve derde
klasse, draait goed mee in de competitie. Hoewel de eerste wedstrijd
in het nieuwe outfit met 3-1 verloren ging hopen de heren komende
zaterdag tegen Amstelveen revanche te kunnen halen. Sponsor Cor

Millenaar is sinds 1 januari 2009 officieel gecertificeerd servicepartner
voor personenwagens van Mercedes-Benz. Hij is met name gespecialiseerd in 4x4 aangedreven voertuigen van zowel de G-klasse alsook de GL-, GLK-, M- en de R-klasse. De showroom, waarin vele nieuwe modellen en kwaliteitsoccasions
staan, is te vinden aan de Legmeerdijk 25 in Amstelveen.

Verrassend debuut op NK cross van de Aalsmeerse atlete Marit Plat.

Zondag in Oud Katholieke kerk

KCA concert van Barokensemble Eik en Linde
Aalsmeer - Zondagmiddag betreedt een omvangrijk klassiek orkest het KCA-podium in de OudKatholieke Kerk. Eik en Linde bestaat uit twintig professionele musici die werken uitvoeren op authentieke instrumenten, op een manier die zoveel mogelijk recht doet
aan de oude bronnen. Het ensemble werd in 2000 opgericht en bestaat uit musici die elkaar gevonden
hebben in hun liefde voor de barokmuziek en hun streven om deze zoveel mogelijk op authentieke wijze uit te voeren. Zij spelen op oude instrumenten of kopieën daarvan. Het ensemble is genoemd naar
het gelijknamige café in de Amsterdamse Plantagebuurt, waar de eerste repetities en concerten plaats-

vonden. Eik en Linde brengt onder
leiding van Franc Polman in de serie
‘De Europeaan Haydn’ het programma ‘L’Impériale’. Uitgevoerd worden,
naast de fantastische 53ste symfonie en zijn pianoconcert in D-groot
(soliste is de in Nederland wonende Japanse fortepianiste Riko Fukuda) werken van Franse componisten, voor wie Haydn leermeester of
inspirator is geweest. Zij leidden allen een boeiend muziekleven in een
land dat verscheurd werd door de
Revolutie. Het KCA-concert in de
Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394 begint op zondagmiddag 8 maart 2009 om half vier.
Losse kaarten à 10 euro zijn te reserveren bij Nico de Groot, tel. 0297324160.

Snoeicursus zaterdag op
de Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
7 maart organiseert de Historische
Tuin Aalsmeer een snoeicursus. Medewerkers en vrijwilligers van de
Tuin staan klaar om iedereen de fijne kneepjes van het snoeien bij te
brengen. Aan bod komen het snoeien van fruitbomen, rozen, heesters
en leibomen. Tuinchef Cees van Dam
geeft een korte theoriecursus over
het hoe en waarom van het snoeien. Daarna laat hij vooral het snoeien van heesters zien. Ook het snoeien van Hortensia’s levert ieder jaar
genoeg stof tot praten op. Het kan

helpen in ieder geval namen van te
snoeien planten mee te nemen of
een tekening, waardoor eventueel
aanwijzingen gegeven kunnen worden ten behoeve van het snoeien
van het groen in de tuin. Deelnemers worden verzocht om 13.30 uur
op de Tuin aanwezig te zijn. Vooraf
aanmelden is verplicht, liefst per email htaalsmeer@planet .nl of telefonisch via 0297-322562. De ingang
is nu op Uiterweg 32 vanwege de
reconstructie van het Praamplein.
De kosten bedragen 7.50 euro per
persoon inclusief koffie of thee.

Flower Cuptoernooi in Bloemhof
Aalsmeer - Maar liefst 414 deelnemers uit zeventien landen zullen op zaterdag 21 maart in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg
hun mooiste sprongen laten zien om
kans te maken op een plekje in de
finale van het internationaal goed
bekend staande Flower Cup trampolinespringen-toernooi.
Het is inmiddels de 18e editie en het
handelsmerk van de Flower Cup is
in al die jaren niet veranderd: Een
wedstrijd die een zeer positieve
sfeer combineert met trampolinespringen op absoluut topniveau. En
natuurlijk niet te vergeten de prachtig met bloemen opgemaakte bekers die te winnen zijn.
Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers

en sponsoren. De vrijwilligers zijn al
maanden bezig om ook deze editie
in goed banen te leiden en te zorgen dat het alle springers, begeleiding en supporters aan niets ontbreekt. Hoofdsponsor is al jaren de
Athena Adviesgroep, die nu bijgestaan wordt door co-sponsoren Rabobank en Hoekwater VOF, en nog
vele kleinere sponsoren. Zij maken
het onder andere mogelijk dat de
toegangsprijzen laag blijven.
Voor maar 5 euro (2,50 voor kinderen) kunt ook u de sfeer proeven
van dit spectaculaire toernooi en
genieten van de dubbele- en drievoudige salto’s, die je letterlijk om
de oren vliegen. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.
flowercup.nl.
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Vrijwilligers voor het voetlicht

Els van Tilburg en Joke Kokke:
“Aalsmeerders zijn gulle gevers”

Complimenten voor mantelzorgers
Aalsmeer - In het kader van de nationale complimentendag afgelopen
1 maart kregen vrijdag 27 februari de mantelzorgers van de vergeetachtigen uit Aalsmeer en omstreken vele complimenten en schouderklopjes. Het initiatief ging uit van
Ellen Millenaar coördinator ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en
hun mantelzorgers van Zorgcentrum Aelsmeer. Zij was degene die
Jolanda Poortvliet van www.verrassendjo.nl benaderde. “Ik zag haar
website en mailde haar dat het mij
fantastisch leek om een ochtend te
verzorgen voor de mantelzorgers. Zij
belde mij direct terug, ik ben zelden
iemand tegengekomen die zo mee
denkt en enthousiast is.”
Hallo ik ben Jo
Tijdens de dagbespreking, “Wie
weet welke dag het vandaag is?”,
wees een afgeleide oudere met haar
wijsvinger richting de gang van gebouw Irene. “Ik zie een vreemde mevrouw zitten.” Daarna was alle aandacht gericht op Jolanda Poortvliet.
Lachende en verbaasde gezichten
waren er bij haar binnenkomst van
“Hallo ik ben Jo en ik kom jullie allemaal een complimentje geven.” Jolanda zag er in haar fel rode jacquet,
de hoge zwarte zijden hoed prachtig
uit. Op haar frèle schouder lag een
opvallend grote gele handschoen.
Alle aanwezige ouderen kregen
een warme schouderklop en er was
voor ieder een persoonlijk praatje.
Eén van de heren werd wel erg in
het zonnetje gezet. Want, is het niet
leuk om een mooie vrouw te horen zeggen: “Wat jij bent een lekker
ding!” Na de eerste ontmoeting vertrok men in colonne naar het zaaltje
waar de mantelzorgers bijeen zaten.
En toen begon het feest pas goed.
Een dag niet geknuffeld
“Ach Tine, is die man van jou geen
schatje?” Tine denkt even na voor zij
antwoord: “Soms.” Gerrit wordt getypeerd als een stille man. “Maar die
Bep, dat is een wilde hoor. Dat zie
je meteen.” Binnenkort verhuist het
echtpaar naar een aanleunwoning
en Jolanda belooft ze snel een kop
koffie te komen drinken. “Dan kom
ik even kijken hoe jullie er bij zitten.”
Joop en Neellie vertellen hoe blij ze
zijn met de ontmoetingsgroep. “Je
kunt hier je scores delen met anderen.” Richard en Sybille vormen een
mooi koppel. “Hij kijkt zo lief naar
haar, vinden jullie ook niet?” Als Jolanda vanaf haar lijst leest dat Wil
en Maarten al vijfenzestig jaar ge-

trouwd zijn en dat Wil zo af en toe
last heeft van haar rug raadt zij
haar aan eens langs de fysiotherapeut Ben van der Sluis te gaan. Als
blijkt dat die pijn er alleen is wanneer Wil achter het aanrecht staat, is
er de volgende hilarische oplossing.
“Weet je wat jij moet doen, gewoon
eens een keer lekker aan een bar
gaan staan en een neutje nemen.”
Frank en Elly vertellen dat zolang het
nog kan, zij er samen met de camper op uittrekken. Niet zoals vroeger door Europa maar nu bezoeken
zij mooie plekjes in Nederland. Mirjam blijkt voor Truus een schoondochter uit duizenden. “Zij doet alles voor mij.” Cor de echtgenoot van
Willy heeft in eerste instantie geen
zin om zijn geheim te verklappen,
maar laat zich dan toch ontvallen: “Ik ben gelukkig getrouwd.” Alle aanwezigen worden genoemd en
geroemd. Zo ook Ton die regelmatig
de bus rijdt en ook nog eens koffie
schenkt op de maandagmorgen. En
Rina en haar dochter Karin: “Ik ben
zo blij met haar.” Als één van de heren een opmerking maakt over de
vele schouderklopjes die er worden
uitgedeeld, wordt de voetbaltrainer Leo Beenhakker geciteerd. “Van
een schouderklopje is nog nooit iemand geblesseerd geraakt.” Bovendien moet er ook veel meer geknuffeld worden, want een dag niet geknuffeld is een dag niet geleefd. Jolanda zingt voor haar gehoor nog
een geestig zelf geschreven complimentenlied. En vervolgens weet zij
alle aanwezigen aan het zingen te
krijgen. Niet op het oubollige ‘laatst
was daar een meisje loos’, maar op
een lekker swingend nummer van
Tina Turner. Iedereen doet spontaan
mee en ziet er op slag jaren jonger
uit. “Dit moet jullie lijflied worden”,
vindt Jolanda als zij al die pretogen
en rode wangen van opwinding ziet.
Wanneer haar vraag: “Heeft iedereen de veer in zijn kont gevoeld?”,
volmondig en spontaan wordt beaamd, is het tijd om afscheid te nemen. “Ik kom echt langs hoor, ik vergeet het niet”, wordt het bijna verhuizende echtpaar nog toegezegd.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 5 maart, is de volgende competitie-avond van sjoelclub Rijsenhout.
Plaats van samenkomst is dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat en
de sjoelers dienen om 19.45 uur
aanwezig te zijn. Het sjoelen in

die voor ons collecteren, ontkom je
niet aan het feit dat er ieder jaar wel
een aantal collectanten hun werk
niet meer kan verrichten en vervangen moet worden. En het vinden van
nieuwe collectanten is hard lobbyen ook beslist niet het leukste werk
om te doen.’ Verder dragen de wijkhoofden de zorg voor het collecte
klaarmaken van de bussen. Wanneer alle bussen zijn verzegeld, worden zij verdeeld over de collectanten. En wanneer de collecte achter
de rug is worden de volle bussen
weer door hen verzameld en afgeleverd bij Els van Tilburg die er dan
weer voor zorgt dat het geld wordt
overgemaakt naar het Reumafonds. Het reumafonds Aalsmeer/
Kudelstaart beschikt over 220 collectanten. Aalsmeer en Kudelstaart
zijn verdeeld over twintig wijken.
In de meest ideale omstandigheid
beschikt iedere wijk over een wijkhoofd.
Toen Els van Tilburg de organisatie op zich nam waren zestien van
de twintig wijkhoofdfuncties inge-

Zorgt u regelmatig voor iemand die
ernstig vergeetachtig is? Heeft u
vragen over dementie? Of wilt u wel
eens praten met mensen die in een
vergelijkbare situatie zitten? Dan
kunt u contact opnemen met Ellen
Millenaar in Zorgcentrum Aelsmeer,
tel. 0297-326050.

puters staat het besturingsprogramma Windows XP maar in de handleiding wordt naast Windows XP ook
het werken met Windows Vista beschreven.
Vanzelfsprekend houdt de docente
rekening met beide besturingsprogramma’s. Verder wordt in de cursus het tekstverwerkingsprogramma Word kort belicht en zal uitgelegd worden wat Internet en e-mail
nu eigenlijk is. Verder wordt kort
aandacht besteed aan het bewerken van foto’s en wordt een aantal
andere mogelijkheden met de computer doorgenomen. De cursus bestaat uit acht wekelijkse lessen van
anderhalf uur. Er vallen wel minimaal twee weken vakantie in deze lesperiode. Maximaal 10 personen in de groep. Kosten 105 euro,
exclusief cursusboek. Voor informatie en/of opgave kan gebeld worden met Vita Welzijn en Advies, tel.
0297-344094.

de hoofdklasse is gewonnen door
Jan Joore met 1942 punten, in de
A-klasse door Nel Fegel met 1774
punten, in de B-klasse door Thomas
van Brakel met 1758 punten, in de
C-klasse door Rinie Ravensbergen
met 1620 punten en in de D-klasse door Huig Baartman met 1420
punten. Tweede plaatsen waren er
voor Jan Willem Vermeer, Elly Lanser, Wil Schimmel, Astrid Overbeek
en Stien Piet.

vuld. Het betekende dat zij een beroep moest doen op alle vrienden
en vriendinnen om toch ook in de
wijkhoofdloze wijken het werk voor
het reumafonds te kunnen blijven
doen. En nog steeds kunnen Els en
Joke wel een paar wijkhoofden gebruiken. Onze ervaring is dat men
best graag wil werken voor het reumafonds, maar collecteren vindt
men moeilijk. Daar zit een rem op.
Ik weet nog goed hoe ik zelf voor de
eerste keer voor een deur stond. Ik
moest echt wel even slikken. Inmiddels weet ik veel beter hoe ik mensen moet benaderen. Je moet vriendelijk zijn, niet te verlegen en incalculeren dat niet iedereen even aardig is. Daarbij steeds voor ogen houden dat je iets doet voor een goed
doel. Mede door het geld wat wij
ophalen kunnen heel veel reumapatiënten een prettiger en een wat
zorgelozer bestaan krijgen. Als je zo
denkt wordt het werk steeds leuker
om te doen. Het Reumafonds heeft
ons geld nodig en wat ook juist in
deze tijd heel belangrijk is, het geld

Janna van Zon

Wijkhoofden
Hoewel de collecte eens per jaar (in
2009 van 8 tot 14 maart) een week
in beslag neemt, vragen de werkzaamheden vooraf aan deze week
heel wat meer tijd. Achter de schermen wordt door de wijkhoofden
ver tevoren gewerkt aan een schema om de collecteweek zo geolied
mogelijk te laten verlopen. ‘De wijkhoofden zijn ongelooflijk belangrijk
bij het organiseren van de collecteweek. Zij zijn de meest bindende factor. Zij dragen zorg voor de
collectanten. Omdat het over het algemeen voornamelijk ouderen zijn

Overzicht woningen op net
biedt uitzicht op droomhuis

Janna van Zon

Cursus kennismaken met
de computer bij Vita
Aalsmeer - Vita Welzijn en Advies start, bij voldoende belangstelling, in de week van 24 en 26
maart een groep Kennismaken met
de computer. De cursus wordt gehouden in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 26a en is bedoeld
voor mensen die weinig of niets weten van de computer. Stap voor stap
worden de cursisten wegwijs gemaakt in deze fascinerende wereld.
Naast de klassikale uitleg zullen de
cursisten vooral zelf (onder begeleiding van de docente) gebruik leren
maken van de verschillende toepassingsmogelijkheden van de computer. Het doel van deze cursus is de
cursist een goede indruk geven wat
er zoal mogelijk is met een computer. Er zijn verschillende versies van
het besturingsprogramma Windows
in omloop. In deze cursus wordt
aandacht besteed aan het gebruik
van Windows XP alsmede het nieuwere Windows Vista. Op de lescom-

Aalsmeer - Stel, er wordt bij u aangebeld, u doet open en voor de deur
staat een voor u (on)bekende mijnheer of mevrouw met een collectebus. Wat doet u dan? Zegt u dat
u toevallig geen kleingeld heeft, of
zegt misschien ‘sorry wij zitten net
aan tafel’. En wat ook kan u stopt
‘per ongeluk’ een knoop in de bus of
wat buitenlands geld dat u nog over
heeft van een vakantie. U smijt, ietwat chagrijnig de deur dicht of en
dat is ook een mogelijkheid: U zegt
‘natuurlijk geef ik en wat doen jullie
toch een goed werk.’ Het zijn allemaal voorbeelden waarmee goede
doelen collectanten te maken krijgen. Els van Tilburg en Joke Kokke
organiseren collectes voor de reumabestrijding in Aalsmeer en Kudelstaart. Zij zitten vol met dit soort
verhalen. ‘Je moet echt een beetje lef hebben om te willen en kunnen collecteren’, wordt lachend verteld. Tien jaar geleden werd Els van
Tilburg door het Reumafonds benaderd. ‘Van een vriendin wist ik al
dat het heel veel werk was. Maar ik
houd van organiseren daarom heb
ik ‘ja’ gezegd, maar wel met die restrictie dat ik het werk graag met iemand samen wilde doen. Joke Kokke was toen mij de vraag werd gesteld met vakantie, maar ik wist zeker dat zij het leuk zou vinden om
er samen met mij de schouders onder te zetten.’
En dat bleek goed ingeschat. Beiden werken nog steeds aan het reumaproject.

komt terecht waar het echt nodig
is.’ Is collecteren nog wel van deze
tijd?, is een vraag die Els van Tilburg
nog wel eens gesteld wordt. ‘Je kunt
je inderdaad afvragen of het collecteren geen achterhaald systeem is,
maar gezien de hoge bedragen die
iedere collecte toch weer opbrengt
is het reumafonds vooralsnog niet
van plan hierin verandering te brengen. Tot nu toe halen wij ieder jaar
weer meer op. Dat is ook geweldig
voor de collectanten die zo betrokken zijn bij datgene wat zij doen.
Zij zijn allemaal nieuwsgierig naar
het eindresultaat. Wanneer ik van
de wijkhoofden hoor dat veel van
de collectanten door hun werk een
meer persoonlijk relatie krijgen met
bewoners, dat de onderlinge betrokkenheid groter wordt, wanneer
ik denk aan de reumapatiënten die
zien wat anderen voor hen willen
doen en aan de assistentie van de
Rabobank die ons helpt bij het tellen van de munten, zijn dat bij elkaar
allemaal dingen die het de moeite
waard maken om door te gaan met
dit werk. Natuurlijk dragen wij ieder jaar weer een grote verantwoordelijkheid, maar de saamhorigheid,
het vertrouwen in elkaar, het delen
van een gevoel dat je iets wezenlijks bijdraagt aan de maatschappij
is zoveel waard. En gelukkig staan
Aalsmeerders over het algemeen
bekend als gulle gevers.’

Drukbezochte opening nieuw
pand Dierenbescherming
Aalsmeer - Zaterdag 28 februari jl. vond de officiële opening van
het nieuwe pand van de Dierenbescherming Afdeling Aalsmeer en
omstreken plaats.
Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werd door oud-burgemeester Joost Hoffscholte, en oud-wethouder Piet Boom de openingshandelingen verricht. Beide heren hebben zich in het verleden, samen met
oud-bestuursvoorzitter Theo Peters, ingespannen om een geschikte nieuwe locatie voor de Dierenbescherming te vinden.
De openingshandelingen bestonden uit de onthulling van het buitenbord en de muurschildering in
het pand. Deze kleurrijke muurschildering, vervaardigd door Désire Zaal, stelt de hand in het logo van de Dierenbescherming voor,
met daarin schilderingen van diverse dieren verwerkt. De heer Hoffscholte hield een toespraak, waarin
hij ondermeer wees op de diversiteit
aan werkzaamheden die de Dierenbescherming verricht en haar belang voor de samenleving, waarvan
dieren ook deel uitmaken. De voorzitter van de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o., de heer Hans Paar,
maakte in zijn toespraak onder andere de winnaars van de georganiseerde fotowedstrijd bekend en
wees op het belang van het nieuwe
pand voor de Dierenbescherming.
Tijdens de opening, waarbij diverse
gemeenteraadsleden aanwezig waren alsook de directeur van de landelijke vereniging van de Dierenbescherming, de heer Frank Dales,
werd een feestelijke taart aangesneden met een beeltenis van het
nieuwe pand.
Daarnaast werden er diverse hap-

jes en drankjes geserveerd en stond
er een kraampje, met informatiebrochures over het werk van de Dierenbescherming.
De eerste paal van het nieuwe
pand werd geslagen op 18 april vorig jaar, door de burgemeesters van
Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde
Venen gezamenlijk. In het nieuwe
pand aan de Beethovenlaan 122 zal
de Dierenbescherming haar activiteiten voortzetten. Zo zal zondag 8
maart aanstaande een bijeenkomst
van de Kids for Animals, de jeugdclub, worden gehouden.
Op 17 maart vanaf 20.00 vindt de
jaarvergadering plaats, met aansluitend een lezing verzorgd door Stichting AAP. Geïnteresseerden zijn
van harte uitgenodigd. Het nieuwe pand en de muurschildering, zijn
mede mogelijk gemaakt door een
groot aantal sponsors.
De lijst van sponsors is te vinden op
de website www.aalsmeer.dierenbescherming.nl. Hier vindt u ook diverse foto’s van het nieuwe pand,
de muurschildering en de openingsdag.

Aalsmeer - Met meer dan 170.000
huizen en appartementen biedt de
onafhankelijke website www.nieuwbouw-nederland.nl (potentiëe) kopers het compleetste overzicht van
nieuwbouwwoningen in Nederland. Bezoekers kunnen gemakkelijk doorklikken naar het aanbod in de gemeente van hun keuze. Daarnaast biedt de woonwensenlijst consumenten voor het eerst
de mogelijkheid om de markt naar
hun hand te zetten. Vele tienduizenden Nederlanders zijn op zoek
naar een nieuwbouwwoning in hun
omgeving. Maar het blijkt vaak lastig om een compleet overzicht te
krijgen. “Daarin brengen wij verandering”, zegt directeur Arjan Veelers van Nieuwbouw-Nederland.nl.
“Onze website brengt alle relevante informatie bij elkaar, op een zeer
gebruiksvriendelijke manier. Bovendien klik je zo door de gemeente(n)
van je keuze. Daar vindt de bezoeker een overzicht van alle lopende en toekomstige nieuwbouwprojecten. Koop en huur, in alle prijsklassen.” Nu al werken 48 gemeenten, waaronder Aalsmeer, mee. Dat
aantal groeit in hoog tempo. “In ons
voordeel spreekt dat we onafhanke-

lijk zijn”, ervaart Veelers. “Veel gemeenten gaan liever niet met een
marktpartij in zee. Wij hebben geen
banden met welk bedrijf ook. Dat
spreekt trouwens ook veel consumenten aan. We beschermen dan
ook de privacy. Wie zich bij ons registreert om op de hoogte te worden gehouden, weet zeker niet te
worden benaderd door commerciële partijen.”
Nog een voordeel is de woonwensenlijst. Deelnemers kunnen
er tot in de details aangeven hoe
hun droomhuis eruit ziet. Appartement of vrijstaand, prijsklasse, ligging – alles kan worden ingevuld.
“Daarmee heeft de consument eigenlijk voor het eerst een mogelijkheid om de markt naar zijn hand
te zetten”, licht Veelers toe. “Het is
lang bijna uitsluitend een aanbodmarkt geweest. Wij maken overzichten op basis van die woonwensenlijst en gaan daarmee naar gemeenten, ontwikkelaars en corporaties.
Die moeten daar wel iets mee doen.
Zo plaatsen wij de consument voorop en brengen dat droomhuis dichterbij.” Kijk voor meer informatie op
www.nieuwbouw-nederland.nl. Er is
een link naar Aalsmeer.

Speelavond Ons
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 10 maart
is er weer een speelavond van de
Buurtvereniging Ons Aller Belang
Uiterweg. Deze wordt gehouden
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat en wel om 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur. Klaverjassen en pandoeren staan op het programma.

Poelgilderdam weer Kudelstaart
Kudelstaart - Poelgilderdam is
weer ‘gewoon’ Kudelstaart en de
Pretpeurders zijn weer ‘gewoon’ Kudelstaarters.
Prins Kees den Eerste heeft woensdag 25 februari de sleutel tijdens

een plechtig moment weer teruggeven aan burgemeester Pieter Litjens.
Er wordt teruggekeken op een goed
verlopen en gezellig carnaval en natuurlijk al uitgekeken naar de editie
van volgend jaar
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‘Vliegramp onderstreept
noodzaak luchthaven elders’

Schiphol - De ramp met de Boeing
737-800 van Turkish Airlines ondersteunt het standpunt van de Vereniging Gezamenlijke Platforms dat
voor de periode ná 2020 een nieuwe luchthaven moet worden aangelegd buiten dichtbevolkt gebied.
In het overleg over de toekomst
van Schiphol op middellange termijn hebben de bewoners met succes het standpunt verdedigd dat de
groei van Schiphol moet worden beperkt. In de discussie over de luchtvaartnota van het kabinet stelt de
vereniging zich op het standpunt
dat Schiphol ná 2020 niet verder
kan groeien op de huidige locatie
dan de 510.000 vluchten die voor
de middellange termijn zijn overeengekomen. De argumenten van
de bewoners zijn de veiligheidsrisico’s, het aantal ernstig gehinderden
en slaapgestoorden, en de gezondheidsrisico’s van een luchthaven in
dichtbevolkt gebied. Na de Bijlmerramp laat ook dit ongeluk zien dat
het niet om een theoretische veiligheidsdiscussie gaat maar om reële
gevaren voor bewoners. Het kabinet
houdt de optie voor het doorgroeien van het luchtverkeer op Schiphol

na 2020 nog open. De VGP wijst deze af. De vereniging vraagt de Tweede Kamer om de verantwoordelijke minister op te roepen het onderzoek naar de locatie voor een nieuwe luchthaven nog dit jaar op te
starten. Doorgroeien van Schiphol
zal leiden tot overschrijding van de
bestaande veiligheidsnormen terwijl het ongeluk aanleiding geeft te
onderzoeken of deze verder moeten
worden aangescherpt. Indien niet
tijdig in de behoefte aan luchtvaartcapaciteit voor de toekomst wordt
voorzien zal Nederland met een dilemma worden geconfronteerd. Ofwel de luchtvaartambities moeten
worden bijgesteld ofwel de kans
op vliegrampen in dichtbevolkt gebied zal aanzienlijk toenemen. De
gezamenlijke platforms stellen zich
overigens ten doel om de vlieghinder rond Schiphol terug te dringen
tot een aanvaardbaar niveau. De
platform zijn niet tegen vliegen, en
evenmin tegen Schiphol, maar vinden wel dat de groei van Schiphol in
een dichtbevolkt gebied moet worden begrensd en dat overlast en gevaar voor burgers maximaal moeten
worden teruggedrongen.

Nieuwe regels paspoort en
Nederlandse identiteitskaart
Aalsmeer - Vanaf 28 juni moeten
vingerafdrukken worden opgenomen in het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart. Europese regelgeving legt deze verplichting op.
Twee vingerafdrukken worden opgeslagen in de chip van het paspoort en de identiteitskaart. Deze
documenten bevatten al sinds augustus 2006 een chip. Van kinderen onder de 12 jaar worden geen
vingerafdrukken opgenomen en dus
ook niet opgeslagen in de chip. De
vingerafdrukken worden gebruikt
om bij het aanvragen en uitreiken
van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart te controleren of
de persoon die het document aanvraagt ook de rechtmatige houder
daarvan is. Het kabinet heeft overigens een wetsvoorstel bij het Nederlandse parlement ingediend

waarin wordt geregeld dat de opgenomen vingerafdrukken worden
opgeslagen in de reisdocumentenadministratie en waarvoor de vingerafdrukken kunnen worden gebruikt. Verder gaat de mogelijkheid
om kinderen bij te schrijven in het
paspoort van de ouders vervallen.
Er kan straks alleen een eigen document voor een kind worden aangevraagd ongeacht de leeftijd van
het kind. Dit vloeit voort uit een wijziging van een Europese verordening. De precieze invoeringsdatum
van deze maatregel is nog niet bekend. Het kabinet gaat zich nog buigen over de financiële consequenties van deze maatregel. Paspoorten waar kinderen zijn bijgeschreven blijven geldig totdat de geldigheidsduur van het document is verstreken.

Deel Ophelialaan tot aan de brug

20.000 Euro voor onderzoek
verkeersdruk op oude N201
Aalsmeer - Nadat de omlegging
van de N201 is voltooid, zal het op
het oude tracé toch druk blijven, zo
is de verwachting. Dit deel zal opnieuw worden ingericht, maar dat
zal niet van invloed zijn op vermindering van het verkeer. Burgemeester en wethouders willen nu onderzoek laten doen naar de verkeersdruk. Het gaat met name om het
wegvak tussen de Aalsmeerderbrug
en de Ophelialaan en dan met name
tijdens de spits. Hiervoor vragen zij
de raad 20.000 euro beschikbaar te
stellen. Met het onderzoek wordt op

Van de hak
op de tak
Even stil staan...
Aalsmeer - Als ik weer eens terugga in mijn herinneringen stuit ik ook
op namen van mensen die ik heb gekend. Ze zijn er niet meer.
Het waren echter markante figuren
die iets toevoegden aan onze dorpse samenleving.
Die mensen vergeet ik niet meer, zij
spelen soms nog een rol in mijn gedachten.

Winkels en woningen in
centrum krijgen vorm!
Aalsmeer - De nieuwbouw van de
winkels en appartementen in de
Zijdstraat en langs het Praamplein
krijgt vorm. De bouw loopt voorspoedig en naar verwachting wordt
in oktober of november de nieuwe
Albert Heijn, die haar ingang krijgt
op het Praamplein, geopend. Daarna volgt inrichting van de winkelruimtes, in een daarvan komt overigens een chocolaterie, en de oplevering van de appartementen staat
vanaf begin 2010 gepland. De ge-

meente hoopt de vernieuwing van
het Praamplein gerealiseerd te hebben als de nieuwbouw in gebruik
wordt genomen. Allereerst wordt in
april aangevangen met het verbreden van het plein middels het dempen van de Brandewijnsloot en deze
werkzaamheden zullen tot de bouwvakantie duren.
De herinrichting is de volgende
stap. Uitgangspunt is dat de bestrating rondom de nieuwe supermarkt
en de winkels al zoveel mogelijk in

AB stelt zwartboek samen
Aalsmeer - Al sinds 2006 vraagt de
fractie van AB om extra aandacht
voor het opruimen van het zwerfafval. In juni 2007 is op initiatief van de
AB-fractie tijdens de ‘Dag van Hoffscholte’ ruim 7.100 kilogram zwerfvuil verzameld.
Helaas is er daarna door het College
niets meer ondernomen om de problematiek van zwerfvuil serieus aan
te pakken.
Ook de kwaliteit van beheer en onderhoud van de openbare ruimte baart AB grote zorgen. De staat
van onderhoud van veel wegen,
schoeiingen en groenvoorzieningen vindt de partij alarmerend. En

uit de enquêtes die in het kader van
de Aalsmeerse Gebiedsvisie zijn gehouden, maakt de fractie op dat veel
Aalsmeerders deze zorg delen. “En
dan te bedenken dat dit college nog
eens 500.000 euro per jaar bezuinigt
op het beheer en onderhoud”, aldus
AB. Ondanks de vele vragen die AB
heeft gesteld, lijkt wethouder Fransen nog steeds niet van plan om serieus werk te maken van verbeteringen. Hij ontkent dat er sprake is van
een probleem.
Om hem het probleem nogmaals
duidelijk te maken, is de fractie
van AB een zwartboek aan het samenstellen. De wijkraad Hornmeer

een scherm in beeld gebracht hoe
de verkeerscirculatie op dit gedeelte weg en alle aansluitende wegen
zal verlopen. Met de aansluitende
wegen worden bedoeld de Dorpsstraat, Van Cleeffkade, Oosteinderweg, Noordvork en Ophelialaan. Het
onderzoek wordt uitgevoerd voor
het nieuwe Aalsmeers Verkeer- en
Vervoersplan. Dit zal over enkele maanden klaar zijn en moet dan
door de raad worden vastgesteld.
Welke consequenties de bevindingen van het onderzoek zullen hebben, is nog niet duidelijk.

Omwonenden vroegen om een oplossing voor een betere verkeersveiligheid. Om de situatie te verbeteren
is er voor voetgangers een doorgang
gemaakt die is gescheiden van de
rijbaan. Voor het overige verkeer is
eenrichtingsverkeer ingesteld, geregeld met verkeerslichten.
De gewijzigde situatie is met borden
aangegeven op ruime afstand van
de kruising. De verkeerslichten blijven staan tot het tunneldak van de
nieuwe N201 gereed is en de weg
over het dak van de tunnel kan worden gelegd. Naar verwachting is dat
medio 2010.

Binnenbrand in kas Uiterweg
Aalsmeer - Dinsdag 3 maart rond
half 4 in de middag kreeg de brandweer een melding binnen van een
binnenbrand in een kas aan de Uiterweg. De brandweer ter plaatse
had de brand snel onder controle.

De spuitgasten hadden nog wel eige tijd nodig om na te blussen. De
adviseur gevaarlijke stoffen werd
er bij gehaald en tevens werd een
wietlucht geroken.
Foto: Ronald van Doorn

heeft al een dergelijk boek samengesteld en de fractie wil dat nu een
gemeentedekkend vervolg geven.
Daarbij wordt aan alle Aalsmeerders om hulp gevraagd. Graag ontvangt AB van u foto’s van plekken
in Aalsmeer waar het beheer en onderhoud volgens u te wensen overlaat of waar zich grote hoeveelheden zwerfvuil bevinden.
U kunt uw foto’s mailen naar
g.vanderhoeven@aalsmeer.nl. De
fractie vraagt om bij de foto’s te vermelden waar en wanneer ze zijn gemaakt. Voor meer informatie kunt
u ook terecht op de website: www.
aalsmeersebelangen.nl.

Dronken achter
het stuur

Permanente werking van
Auto op z’n kop in water
verkeerslichten Oosteinderweg
Aalsmeer - Bij de kruising van
de Oosteinderweg en de N201 in
aanleg is de weg versmald. Om het
verkeer hier veilig te regelen zijn al
eerder verkeerslichten geplaatst.
Uit veiligheidsoogpunt is door de
provincie Noord-Holland en de gemeente Aalsmeer recent besloten
om de verkeerslichten permanent te
laten werken. Er geldt bij de kruising
nu eenrichtingsverkeer. De wegversmalling bij de Oosteinderweg
leidde tot onveilige situaties, vooral
voor fietsers en voetgangers.
Afzettingen werden verplaatst en
het passerend verkeer hield geen
rekening met deze weggebruikers.

definitieve vorm is gebracht als deze
openen. De werkzaamheden gaan
overigens in fases uitgevoerd worden om voldoende openbare parkeergelegenheid te houden en de
bereikbaarheid van diverse woningen en winkels te kunnen garanderen. Als laatste wordt, rond eind
van het jaar of begin volgend jaar,
het eerste gedeelte van de Uiterweg
verbreed en krijgt tot slot de Grundelweg een nieuwe look met voetpad.

Amstelveen - Om half negen in de
avond van donderdag 26 februari
kreeg Brandweer Amsterdam-Amstelland een melding van een auto
te water aan de Noorddammerweg
in Amstelveen. Een vrouw raakte
met haar auto in een berm, waarna
de auto op zijn kop in het water be-

Inbreker houdt
zich schuil op WC

Rijsenhout - Terwijl bewoners van
een huis aan de Aalsmeerderweg op
vakantie waren, verbleef een plaatsgenoot in hun toilet. Toen zij thuis-

landde. Duikers van de brandweer
doorzochten de auto en de omgeving daarvan op mogelijke andere
slachtoffers.
De vrouw wist zelf op het droge te
komen. Ze is licht gewond naar het
ziekenhuis gebracht.
Foto: Ronald van Doorn
kwamen, 27 februari, ontdekten ze
de inbreker. De politie heeft de 37jarige man aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar is
hij ingesloten. Onderzocht wordt of
de man meer inbraken op zijn geweten heeft.

Wegafsluitingen in Oost

Nieuw-Oosteinde nu ook
via Legmeerdijk bereikbaar
Aalsmeer - Nieuw-Oosteinde nu
ook via de rotonde Legmeerdijk
bereikbaar. Het straatwerk van de
Snoekbaarsstraat tot aan de brug is
af. Hiermee is de ontsluiting van de
wijk naar de rotonde Legmeerdijk
gereed. In het tweede kwartaal van
dit jaar komt er een bushalte voor
lijn 172 tussen de Hornweg en de
nieuwe rotonde.
De Catharina Amalialaan tussen
Hendrikstraat en Machineweg is
sinds maandag 2 tot en met vrijdag
27 maart afgesloten. In deze periode
zal aannemer Scholman de tijdelijke
weg verwijderen en de nieuwe weg
aanleggen. In week 11 (maandag 9
maart) zal aannemer Reimert ten
behoeve van de bouw van de brug
naar Greenpark, tegenover de Catharina Amalialaan, langs de Machineweg een rioolpersleiding vervangen. Hiervoor zal één rijbaan wor-

den afgesloten en wordt met een
verkeerslicht het autoverkeer geregeld. In week 12 en 13 gaat aannemer Reimert vervolgens de palen en
damwanden heien ten behoeve van
de brug. Hiervoor wordt de Machineweg voor het autoverkeer afgesloten ter hoogte van de Catharina

Aalsmeer - Een 46-jarige automobilist uit Amsterdam reed dinsdagavond 3 maart slingerend over de
N201. Een oplettende weggebruiker belde met de politie. In de Lakenblekerstraat is de man tot stoppen gemaand en aangehouden. Tijdens de ademanalyse op het politiebureau blies hij 915 ugl. Dit is meer
dan vier keer de toegestane waarde. Het promillage resulteerde in
een proces-verbaal en invordering
van het rijbewijs. Dit was de derde
keer dat de man met drank op achter het stuur zat. De auto bleek ook
niet verzekerd te zijn.

Beraad en raad
Aalsmeer - Volgende week donderdag 12 komen komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor het beraad en de raad. De
bijeenkomst is in het gemeentehuis,
begint om 20.00 uur en is openbaar.
Het beraad wordt wisselend geleid
door de fracties CDA, VVD, PACT en
AB, het voorzitterschap tijdens de
raad is in handen van burgemeester
Pieter Litjens. Tussen de twee vergaderingen is een korte pauze.
Amalialaan. Vanaf week 14 tot begin juni zal er één rijbaan afgesloten blijven vanwege de werkzaamheden aan de brug. Gedurende de
werkzaamheden zal het doorgaande autoverkeer via aankondigingborden worden gewaarschuwd en
via de Bosrandweg/Legmeerdijk
worden omgeleid. Het lokale autoverkeer wordt via de Aalsmeerderweg-Middenweg-Hornweg omgeleid. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.aalsmeer.nl
bij Werk aan de weg (Oosteinde).

Wandkleed in
Nieuwe centrale trouwzaal
- Burgemeester en wetin gemeentehuis Aalsmeer
houders hebben besloten om het
Aalsmeer - De telefooncentrale in
het gemeentehuis gaat vervangen
worden. Een krediet van 175.000
euro wordt hiervoor uitgetrokken.
Nog dit jaar gaat de nieuwe centrale geïnstalleerd worden. De kosten
voor de aanschaf worden ten laste gebracht van het investeringsplan 2010.

wandkleed ‘Aalsmeer’ dat in 1973
door Henny Weima ontworpen is en
door haar, samen met een aantal
dames uit de Doopsgezinde kring
is gemaakt, in bruikleen te nemen
van de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer. Het wandkleed zal een
plaats krijgen in de trouwzaal van
het gemeentehuis.

Martin Verbeek, de humorist. Een
bekende farregatter die lang geleden
o.a. naam maakte in de Bloemenlust
revues. Martin was bekend door zijn
talloze optredens, films, commentaren en meer. Hij wist veel van en over
Aalsmeer en had daar een bijzondere plek bij in.
Vliegenier Mol, beroemd geworden
door de gewaagde, lange, vliegtocht
met de Uiver. De heer Mol woonde
in de Ophelialaan en heeft een hoge
leeftijd bereikt.
Deze man, vriendelijk, intelligent, altijd een zijden sjaaltje om, schaker,
heeft ooit bijgedragen aan een stukje
wereldgeschiedenis in de vliegerij.
Meester Buisma, bijna liefkozend
‘Hessie’ genoemd. Buisma was het
hoofd van de openbare lagere school
aan de Oosteinderweg. Een actieve
schoolmeester die vissen ving in de
sloot bij de school, fietstochten als
schoolreis deed met zijn leerlingen
en een actieve rol speelde in de farregatse samenleving.
Jan Lunenburg, een bijzondere
man. Ik bewonderde hem omdat hij
zo geschreven kon tekenen. Het was
alsof hij wat hij zag opschreef in zijn
tekeningen. Jan was een groot molenkenner. Hij had ook een uitgebreide historische kennis over molens,
platbodems, landschappen en streken. Het was geen makkelijk baasje,
maar wat was hij boeiend als hij vertelde over de historie die Jan treffend
terugbracht in zijn tekeningen.
Jelle Atema, de sympathieke en
creatieve arrangeur. Hij was jarenlang o.a. de hoofdarrangeur van de
Bloemenvaktentoonstelling. Hij was
een levensgenieter en een prettig mens om mee om te gaan. Zijn
creatieve uitingen gingen verder dan
bloemwerken en oogstten alom bewondering.
Freek Vreken, destijds beter bekend als ‘Tuutenblik’. Hij had een fietsenwinkeltje en rijwielherstel werkplaats aan de Oosteinderweg. Ik herinner me hem als een boom van een
vent, gekleed in een blauwe overall.
Tuutenblik boeide doordat hij mooie
verhalen kon vertellen.
Ook was hij bekend door het bijzondere siersmeedwerk dat hij vervaardigde.
Burgemeester Brouwer, een man
waar je niet zomaar omheen kon.
Ik weet nog dat de nieuwe burgemeester en zijn aardige echtgenote
feestelijk binnengehaald werden in
Aalsmeer. Op de brug over de Ringvaart stond links een erehaag van
de arbeidersjeugd (AJC) en rechts
de jeugd van de padvinderij (scouting). Burgemeester Brouwer werd
de ‘baas’ van Aalsmeer. Men kon niet
zomaar om hem heen. Hij kwam, zag
en overwon deze gemeente. De tijden zijn veranderd. Zoals Brouwer
zijn ambt uitvoerde, zou nu niet meer
mogelijk zijn, maar toen was het
goed.
Klaas Tas, de muzikant. Vroeger was
Klaas boekhouder en speelde hij in
de legendarische band de ‘Vrolijke
Vrijbuiters’. Hij bespeelde verschillende instrumenten. Later werd Klaas
beroeps en trok hij veel publiek tijdens optredens in binnen- en buitenland. Klaas Tas presteerde het in zijn
eentje om een klein orkest te laten
horen. Een bijzonder mens.
Haasje Buis, een bevlogen predikster van Gods woord vanuit de
Doopsgezinde gemeente. Velen herinneren mevrouw Buis als een boeiend vertelster.
Natuurlijk zijn er veel meer mensen
die ik mis. ‘Bekende’ mensen die
hun steentje hebben bijgedragen aan
een karakteristiek Aalsmeer. Achteraf had ik hun verhalen moeten optekenen.
Ook van de ‘oude’ dokter Bon, van
tandarts Scheltens, van Rinus ‘de
bakker’, dominee Kramer, juffrouw
Van Gelder, Arie Maarse (Arie Mak),
Jan Goulooze of Zwarte Jaap.
Zo kan ik nog veel meer namen opnoemen en u waarschijnlijk ook. Natuurlijk kunt u de lijst langer maken
van mensen die veel betekenden
voor uzelf of in uw omgeving.
Ik kan dat ook, maar het zijn er zovelen die hun steentje hebben bijgedragen aan ons dorp. Ik ben de mensen dankbaar.
En alle anderen die ik me herinner.
Soms sta je even stil.
Coq Scheltens
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Limietwedstrijd Oceanus
met weer zeven limieten
Aalsmeer - De jacht op de limieten
voor de diverse Nederlandse Kampioenschappen is begonnen. In elke
reguliere wedstrijd kan er natuurlijk een limiet worden gezwommen,
maar in deze periode van het jaar
worden er vaak specifieke limietwedstrijden georganiseerd. Meestal
is de keus aan nummers groot, voor
elk wat wils. Dit keer toog een ploeg
van Oceanus naar Leiden, waar alle
50, 100 en 200 meters werden verzwommen. Helaas was de deelname niet zo groot, zodat het vooral
een onderlinge Oceanus-strijd was.
Begonnen werd met de 200 meter
vrijeslag. Ivor Mollema nam vanaf
het begin de leiding en stond deze
niet meer af. Hij finishte in 2.04.97.
Donald Hillebregt noteerde een persoonlijk record met 2.06.65. Drie dames naast elkaar in de laatste serie.
De snelste opening was voor Nikki van der Hoorn, maar op de tweede honderd meter liet Danique Gielen zien over het meeste uithoudingsvermogen te beschikken. Zij
werd eerste in 2.10.70. Nikki eindigde in 2.12.94 en Isabelle Grootes in
2.14.41. Voor Nikki en Isabelle beide een NK limiet. Deze drie dames tezamen met de volgende snelste (Danielle Grootes) komen nog
1 seconde tekort om ook als estafetteploeg te mogen aantreden op
het NK. Er wacht hen dus nog een
schone taak. Joeri Berends trad aan
op de 200 meter schoolslag. Het
werd een dik persoonlijk record van
2.52.44. Daarna drie dames voor de
200 meter rugslag. Tamara Grove
ging net als Ivor eerder meteen in
de aanval. Het resulteerde in twee
limieten: een halverwege en een
aan het eind en een dik persoonlijk record. Tijd 2.35.13. Naast haar
zwom Robin Pagano Mirani ook een
prima race. Ook voor haar een persoonlijk record in 2.36.93. Maar de
druiven waren zuur, want haar limiet
staat op 2.36.90. Ook voor Carmen
Roskam een persoonlijk record van
2.46.70. Dan twee heren aan de start
voor de 200 vlinder: Vincent Moolhuijsen en Jeffrey Reijnders. Ook
voor hen alleen de onderlinge strijd,
die door de oudste, Vincent, werd
gewonnen. Zijn tijd van 2.28.78 was
ook een dik persoonlijk record (ruim
6 seconden), maar ook net niet genoeg voor de NK (2.28.30). Jeffrey

zwom een wat onregelmatige race,
maar een heel dik persoonlijk record (15 seconden) en zijn eindtijd
van 2.36.00 was wel goed voor de
NK. Het laatste 200 meternummer
was de 200 wissel. Donald Hillebregt en Wessel de Jong aan de start.
Voor Wessel, die aan het terugkomen is na een ziekteperiode, een
goede tijd van 2.46.8, voor Donald
een persoonlijk record van 2.27.34.
Bij de dames de tweestrijd tussen
Danielle Grootes en Chantal Grove.
Danielle had de snellere inschrijftijd en verbeterde zich tot 2.40.62,
net boven de NK limiet van 2.39.80.
Chantal zwom ruim 6 seconden van
haar tijd en bleef net voor Danielle
met 2.40.08.
Dan de sprintnummers. Nikki van
der Hoorn en Tessa van der Zwaard
begonnen met 50 vrij. Beiden bleven net boven hun persoonlijk record. Wessel de Jong dook onder zijn persoonlijk record op de 50
school met 40.54, net als Ivor Mollema op de 50 vlinder met 28.23. Tessa startte ook nog op de 50 vlinder.
Het leverde haar de overwinning op
in 34.45. Vincent en Donald lagen
naast elkaar op de 100 vrij. Vincent
won ook deze afstand in een persoonlijk record van 58.48, goed voor
een NK startbewijs. Donald finishte binnen een seconde. Ook bij de
dames een NK limiet en wel voor
Nikki, die met 1.01.76 net binnen de
marge bleef. Danique (1.03.54) en
Isabelle (1.03.98) gaven maar weinig aan elkaar toe. Carmen verraste op de eerste 50 meter de naast
haar gestarte Robin, maar dat trok
Robin in de tweede 50 meter weer
recht. Joeri ging weer te water voor
de 100 school. Hij bleef net boven
zijn tijd. De afsluitende 100 meter
rugslag leverde geen spectaculaire
tijden meer op.
Op zondag was er voor de die-hards
nog een lange afstandswedstrijd in
Zaandam. Danique Gielen, Ivor Mollema en Donald Hillebregt verschenen daar aan de start voor de 2000
meter vrijeslag. Voor Danique was
vooral de tussentijd op de 800 meter
van belang. Ze hoopte daarop nog
een NK limiet te scoren. De tijd werd
9.27.20, wel een persoonlijk record,
maar niet snel genoeg voor het NK.
Ivor en Donald bleven net boven
hun beste tijden.

Vincent Moolhuijsen.

Nikki van der Hoorn

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 7 maart
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Wartburgia 1
Aalsmeer 2 – Volendam 7
Aalsmeer 3 – Ouderkerk 2
Aalsmeer 5 – Amstelveen 3
SCW 4 - Aalsmeer 6
RKAVIC 5 - Aalsmeer 7
RKAVIC 6 - Aalsmeer 8
Aalsmeer Vet.1 – Concordia Vet.1

RKAVIC F5 - Aalsmeer F4

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Zwal.’30/Henver A1
Aalsmeer A2 – Ijmuiden A1
Aalsmeer C1 – DIOS C1
HBC C4 - Aalsmeer C2

11.30 u
10.00 u
12.00 u
13.00 u

Pupillen
Sp.Martinus D4 - Aalsmeer D1
Aalsmeer D2 – Vogelenzang D2
RKAVIC E1 - Aalsmeer E1
Roda’23 E4 - Aalsmeer E2
Aalsmeer E3 – KDO E3
Buitenveldert E6 - Aalsmeer E4
Roda’23 F1 - Aalsmeer F1
Abcoude F8 - Aalsmeer F3

9.00 u
10.00 u
11.15 u
11.45 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
13.00 u

11.15 u

Dames
Sp.Martinus DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.30 u
R.K.A.V.
DVVA 9 - RKAV 2
Badhoevedorp Vet.1 - RKAV Vet.1
RKAV Vet.2 – Deneba Vet.1
Junioren
RKAV C1 – HBC C1
DSOV C1 - RKAV C2
RKAV C3 – VEW C2
Pupillen
RKAV D1 – Roda’23 D3
HSV’69 D1 - RKAV D2
AFC D11 - RKAV D3
RKAV E1 – Tos Actief E1
SDZ E1 - RKAV E2
Bijlmer E2 - RKAV E3
De Dijk E4 - RKAV E4
RKAV E5 – Pancratius E16
RKAV E6 – Zwanenburg E10
TABA F1 - RKAV F1
Legm.vogels F5 - RKAV F2

14.30 u
14.30 u
14.00 u

14.30 u
13.00 u
13.00 u

10.00 u
12.00 u
9.00 u
10.15 u
12.30 u
8.30 u
9.30 u
11.30 u
11.30 u
9.00 u
9.30 u

Goud, zilver en brons voor
trampolinespringers Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28
februari vond de tweede plaatsingswedstrijd trampoline individueel en
synchroon-springen plaats in Alkmaar. Er werd begonnen met de individuele wedstrijd.
Bij de instappers gemengd E was
het Serena Arendzen die als derde
instapper haar oefening mocht laten zien aan de jury, als achtste instapper was het de beurt aan Bonita Goede ook zij liet een prachtige
oefening zien en als elfde instapper
mocht Donnatella Antoniadis haar
oefening laten zien.
Na drie rondes te hebben gesprongen, eindigde Serena met 70.10
punten op een eerste plaats,
Donnatella eindigde met 63.30 op
een mooie zesde plaats en met
50.9 eindigde Bonita op een elfde
plaats. Bij de Jeugd gemend D was
het de beurt aan Danischa Goede. Zij leek een beetje gespannen
maar toch werden haar oefeningen
met mooie punten beloont en eindigde met 68.8 op een mooie vijf-

de plaats. Daarna was het de beurt
aan Marlou de Vries. Ook zij heeft
netjes gesprongen en eindigde met
63.30 punten op de twaalfde plaats.
In de categorie gemengd E behaalde Ebbie Tam brons met totaal 68.00
punten, werd zij op de voet gevolgd
door Sabine de Jong die met 67.20
punten op vijf eindigde. Maureen
Jansen werd elfde met 63.50 punten, met 0.1 verschil Naomi Weij op
de twaalfde plaats en Esther van
Kerckhoven werd vijftiende met een
puntentotaal van 52.50. In de categorie jeugd jongens C lieten Max en
Marvin weer een paar mooie sprongen laten. Brons was er voor Marvin,
die 69.10 punten bij elkaar sprong
en Max sprong 66.50 punten bij elkaar, wat goed was voor mooie vierde plaats. In de categorie jeugd
meisjes C gaven Daphne en Martina acte de présence.
Ook zij hebben drie rondes weten
te volbrengen en dat resulteerde in
een zesde plaats voor Martina met
74.30 punten en voor Daphne met

Buitenveldert F4 - RKAV F3
Legm.vogels F8 - RKAV F4
RKAV F5 – RKDES F5
RKAV F6 – KDO F4

12.45 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
TABA MC.2 - RKAV MC.1
Roda’23 MD.2 - RKAV MD.2
RKAV ME.1 – Diemen ME.1

12.00 u
10.15 u
10.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
VVC D2 - RKDES D1
RKDES D2 – Weesp D3
RKDES D3 – DIOS D5
Haarlem E3 - RKDES E1
Tos Actief E2 - RKDES E2
RKDES E3 – Legm.vogels E4
Tos Actief E3 - RKDES E4
RKDES E5 – Roda’23 E13
RKDES E6 – Diemen E8
RKDES F1 – OSV F2
RKDES F2 – Nw.Sloten F4
RKDES F3 – RKAVIC F3
Abcoude F7 - RKDES F4
RKAV F5 - RKDES F5
RKDES F6 – Amstelveen F6
RKDES F7 – Alkmania MP.6
RKDES F8 – Alkmania F5
Aarlanderveen F2 - RKDES F9

13.00 u
9.30 u
11.00 u
9.45 u
11.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Kockengen DA.1
RKDES MA.1 – ’T Gooi MA.1
RKDES MB.1 – Zandvoort MB.1
Ouderkerk MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MC.2 – Buitenveldert MC.4

13.00 u
11.00 u
13.00 u
12.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – EDO 1
SCW 2 – AFC 2
AMVJ 3 - SCW 3
SCW 4 – Aalsmeer 6
AJAX Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Amstelveen Vet.2
SIZO Vet.2 - SCW Vet.3
Junioren
Zaanlandia A2 - SCW A1
Kennemerland B1 - SCW B1
SCW C1 – RCH C1
SCW C2 – RCH C2

14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
15.00 u
12.00 u

14.45 u
9.45 u
10.30 u
10.30 u

70.70 een achtste plaats. Druk bezet met wel negen springers van SV
Omnia 2000 was de categorie jr/sr
gemengd D. Sharona mocht met
70.5 een gouden plak in ontvangst
nemen,
Sanne Appelboom met een verschil
van .04 een zilveren plak en Sanne van Vliet kreeg met 69.20 punten de bronzen plak. Met 68.90 punten was het Marinka die op de vierde plaats eindigde, Ilonka met 66.40
op de achtste, Lisanne met 66.30
op de negende en Marc met 61.50
op de dertiende plaats. Sidney, die
een val had in haar tweede oefening, eindigde op een zeventiende
plaats met 46.70 punten. Mila van
Bruggen kwam voor Omnia uit in de
categorie pupillen gemengd E en
wist met 74.10 punten brons binnen
te halen. Eliane heeft ook haar oefeningen gesprongen en eindigde
op een mooie zevende plaats met
68.80 punten, gevolgd door Aicha
met 66.00 punten en ook Anouk
heeft keurig gesprongen en eindigde met 57.40 punten op een vijftiende plaats.
In de categorie Senior dames C was
het de beurt aan Maaike, Iris en Viola. Maaike haalde met 76.80 punten het zilver binnen, op de voet ge-

Pupillen
Ouderkerk D2 - SCW D1
TABA MD.1 - SCW D2
SDW E1 - SCW E1
KDO E4 - SCW E2
NFC/Brommer E2 - SCW E3
DIOS F2 - SCW F1
SCW F2 – Sp.Martinus F4
Amstelveen F4 - SCW F3
SCW F4 – Kickers F4
SCW F5 – VVC F14

10.30 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
10.15 u
10.30 u
10.00 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Ouderkerk DA.2
Terrasvogels MB.1 - SCW MB.1
SCW MD.1 – Buitenveldert MD.4
Onze Gazellen E6 - SCW ME.1
SCW MF.1 – Buitenveldert MF.1

12.30 u
12.00 u
10.00 u
11.30 u
9.00 u

Zondag 8 maart
R.K.A.V.
RKAV 1 – Legm.vogels 1
RKAV 2 – RKDES 3
RKAV 3 – Amstelland United 4
RKAVIC 3 - RKAV 4
RKAV 5 – KLM 4
RKAV 6 – Sp.Martinus 7

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u

Junioren
Roda’23 A3 - RKAV A1
RKAV A2 – Weesp A2
VSV B3 - RKAV B1

14.45 u
9.30 u
12.30 u

Dames
Weesp DA.1 - RKAV DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Hillegom 1
RKAV 2 - RKDES 3
RKDES 4 – Buitenveldert 3
RKDES 5 – KDO 3
RAP 6 - RKDES 6
Pancratius 7 - RKDES 7
Forza Almere 2 - RKDES 8

14.00 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u
11.30 u
12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Kon.HFC A5
RKDES B1 – Sp.Martinus B1
De Meern B3 - RKDES B2
RKDES C1 – Purmersteijn C1
RKDES C2 – Kon.HFC C6
RKDES C3 – Overbos C6

12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
12.00 u

volgd door Iris die met 75.40 punten
een vierde plaats veroverde en Viola werd met 67.9 punten zevende.
Na een kleine pauze begon het synchroonspringen. Begonnen werd
met de Instappers gemengd E en
hier mochten Donnatella en Serena
als eerste op de trampoline kruipen
om hun oefening te laten zien. De
jury was onder de indruk, de meiden
kregen de gouden plak uitgereikt. In
de categorie jeugd gemengd D werden Danischa en Marlou vierde, Esther en Sabine mochten in de categorie jeugd gemengd E het podium op de bronzen medaille en bij de
jeugd jongens C was het goud voor
Max en Marvin.
Verder was er zilver voor Ilonka en
Marinka in de categorie jr/sr gemengd D en brons voor Sophie en
Sharona. Marc en Sanne eindigde als vierde, Sidney en Sanne op
vijf en Lisanne en Naomi op zes. In
de categorie pupillen gemengd E
mochten Anouk en Bonita zich het
zilver laten omhangen. In de categorie senior dames C tot slot eindigden Maaike en Viola op de tweede plek en grepen Iris en Mieke net
naast een podiumplaats, vierde. De
volgende wedstrijd vindt plaats 14
maart in Alkmaar.

Handbal

Knappe prestatie dames FIQAS

Stef Zwitser en Bart v/d Vlugt
kampioen marathonschaatsen
Rijsenhout - IJsclub De Blauwe
Beugel doet zeer goede zaken dit
jaar in de diverse marathoncompetities op de ijsbaan in Haarlem. Zo
reden de marathonschaatsers Stef
Zwitser (in de C1 competitie) en de
jeugdige B-junior Bart van der Vlugt
(in de C2 competitie), het hele seizoen al bijzonder sterk en hebben
ze vanaf het begin van het seizoen
bovenaan gestaan in de tussenklassementen.
Omdat de tegenstanders ook bleven aanvallen, en daardoor het gat
niet al te groot is geworden met de
naaste concurrentie, bleven de marathoncompetities tot op de laatste wedstrijdavond op maandag 2
maart spannend.
Dan moet het in de laatste wedstrijd van de competitie natuurlijk
toch nog wel ‘even’ gebeuren, want
beide rijders waren dus nog niet zeker van de eindoverwinning. Materiaalpech, een val of een blessure
konden nog roet in het eten gooien, maar afgelopen maandagavond
was het dan eindelijk zover, en kon
er een dubbelslag voor IJsclub De
Blauwe Beugel in de boeken worden opgetekend.
Daarnaast was er nog een tweede
dubbelslag, want beide rijders behaalden ook de eindoverwinning in
het premieklassement voor de tussensprints. Bart van der Vlugt reed
een zeer sterke en gecontroleerde
wedstrijd, waarbij hij de nummers
twee en drie van het klassement
scherp in de gaten hield, maar ook
de aanval niet schuwde en mee ging
in alle tussensprints voor het premieklassement.
Twee ronden voor het einde trok

hij zelf van kop af een lange eindsprint aan voor het peloton, maar
liet de laatste sprint op het rechte
eind ‘op safe’ aan de echte sprinters
over waardoor hij veilig als vierde in
de wedstrijd eindigde en de eindoverwinning in het klassement zeker was gesteld.
Stef Zwitser reed in de C1 wedstrijd
op een soortgelijke controlerende
manier, en had enkel nog concurrentie van de nummer twee in het
klassement.
Door veilig en zuinig te rijden achter deze nummer twee kon hij in de
eindsprint van het peloton nog naar
een mooie zesde plek sprinten en
met tien wedstrijdpunten de overwinning in het eindklassement op
zijn naam schrijven.
Tenslotte werd in de C2 Mats Stoltenborg knap gedeeld zesde, met
ook een prachtige tweede plaats in
het premieklassement. Deze drie talentvolle rijders van IJsclub de Blauwe Beugel, die trainen in de marathonselectie groep van Haarlem onder trainer Fausto de Marreiros, zullen naar verwachting volgend jaar
weer rijden in een hogere competitie. Stef Zwitser zal zeer waarschijnlijk weer landelijk gaan rijden, terwijl Bart van der Vlugt en Mats Stoltenborg in de C1 zullen gaan uitkomen en via het zesbanen toernooi
volgend jaar een plaats op landelijk
niveau zullen proberen te bemachtigen.
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
actieve website boordevol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Langebaanschaatsen

Myrthe 1e op 500 meter bij
gewestelijke kampioenschap
Aalsmeer - De Kudelstaartse 17 jarige schaatsster Myrthe Brommer
van de baanselectie Haarlem is het
afgelopen weekend in Amsterdam
bij de gewestelijke kampioen sprint
bij de dames B- junioren geworden
op de 500 meter eerste geworden.
Nadat ze zich de afgelopen weken
al geplaatst had voor de Nederlandse Kampioenschappen afstanden
op de 500 en 1000 meter die op 7 en
8 maart in Breda worden gehouden
kon ze zich op zondagavond 1 maart
op de niet overdekte ijsbaan in Amsterdam voorbereiden.
De weersomstandigheden waren
de rijdsters goed gezind, want het
was droog en de wind was niet al
te hard.
Hoewel niet alle concurrenten aan-

wezig waren wist Myrthe de 500
meter met een tijd van 42.76 winnend af te sluiten. Hiermee verbeterde Myrthe het baanrecord van
Annette Gerritsen dat op 42.98 seconden stond uit 2003! Gezien de
voorbereiding voor het NK heeft
Myrthe de tweede afstand, de 1000
meter die laat op de avond verreden zou worden, laten schieten. Met
deze formidabele prestatie kon de
Kudelstaartse schaatsster met veel
vertrouwen voor het NK afstanden het komend weekend naar Kudelstaart terugkeren.
Meer informatie over deze succesvolle VZOD-schaatsster is terug te
vinden op de website van de stichting topschaatsen Haarlem: www.
stsh.nl.

Aalsmeer - Veel topploegen verloren al in Hengelo bij Olympia, de
nummer vijf van de ranglijst, de dames van FIQAS Aalsmeer behaalden er afgelopen zaterdag een knap
gelijkspel. Toch had trainer/coach
Menno de Klerk er na afloop een
dubbel gevoel over: “Natuurlijk zijn
we hartstikke blij met het punt, maar
aan de andere kant had er misschien zelfs wel meer ingezeten en
hebben we er toch niet uitgehaald
wat er in zat.” FIQAS Aalsmeer nam
in ieder geval wel meteen het initiatief in de wedstrijd en kwam met 21 en even later zelfs met 5-2 voor.
Olympia kwam terug in de wedstrijd
(5-5), maar de Aalsmeerse dames
namen opnieuw een voorsprong: 76. Daarna had FIQAS Aalsmeer even
een mindere periode en kwam op
achterstand, maar bij rust was die
weer teruggebracht tot een verschil
van één: 11-10. De boodschap in de
rust was om in de tweede helft meteen te proberen om aan te haken.
Dat lukte echter niet en het verschil
werd twee. Vervolgens kwam FIQAS
Aalsmeer een aantal keer in een
overtal situatie terecht en speelde
dat verdedigend wel goed uit, maar
was vooral aanvallend te gehaast
om er optimaal gebruik van te maken. “Het ontbreekt de jonge ploeg
op zo’n moment aan overleg om het
koelbloedig af te maken”, aldus de
Klerk, die vervolgens moest toezien
hoe zijn dames zelfs op een achterstand van vier doelpunten kwamen.
FIQAS Aalsmeer bleek conditioneel
echter de betere ploeg en maakte
daar in slotfase goed gebruik van.
Door o.a. wonderschone doelpunten van Jessica Neves vanuit de
hoek en Priscilla Bergman vanaf
de cirkel werd de uiteindelijke 2121 eindstand bereikt. “Knap, en absoluut goed gedaan, maar nét niet
genoeg voor de overwinning, die
we eigenlijk wel verdiend hadden”,

vond de Klerk, die zeker met zijn
ploeg wil proberen mee te doen om
de laatste periode van de competitie. Al wachten daarin nog een aantal pittige tegenstanders. “We bekijken het gewoon van wedstrijd tot
wedstrijd.” De wedstrijd die voor komende zaterdag op het programma
stond voor FIQAS Aalsmeer is verzet
naar volgende week. Op donderdag
12 maart komt AAC 1899 op bezoek
in De Bloemhof aan de Hornweg. De
wedstrijd begint om 20.30 uur.
De talentvolle, zestienjarige Ajeugd speelster Sharelle Maarse
van FIQAS Aalsmeer is door trainer/
bondscoach Carolien Brandiet geselecteerd voor de nationale dames
Youth-selectie die van 6-8 maart
een EK kwalificatietoernooi speelt
in Zoetermeer. Sharelle traint al geruime tijd bij de Youth en krijgt nu
dus ook de kans deel te nemen aan
belangrijk toernooi. Oranje strijdt
met Wit-Rusland, Kroatië en Italië
om twee tickets die recht geven op
deelname aan het EK voor Youth in
Macedonië, dat deze zomer plaatsvindt. Kaarten voor de kwalificatiewedstrijden zijn te bestellen via
www.nhv.nl.

Wim wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen
door Wim Pet met 5776 punten, gevolgd door Jan Weij met 5683 punten, derde werd Jan Oliemans met
4911 punten. Het jokeren is gewonnen door Jan Bon met 98 punten,
op tweede plaats eindigde Janny
Noordam met 110 punten.
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Voetbal

Tafeltenniscompetitie

Sporting Maroc lacht het
laatst en wint van DES

Forse nederlaag Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 is in de
derde klasse tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Tegen het sterke Heemskerk
1 werd het in de Bloemhof maar
liefst 1-9. Alleen Ed Couwenberg
wist een partij te winnen en deed
dat ook overtuigend in drie games.
De meeste andere wedstrijden gingen in drie of vier games verloren
voor Ed en zijn ploeggenoten Bart
Spaargaren en Johan Berk. Alleen
Johan had nog één keer een goede kans om het tweede punt te scoren voor Bloemenlust, maar in een
spannende en gelijkopgaande strijd
moest hij zich toch met 8-11 in de
vijfde game gewonnen geven. Ed
en Johan konden niet voorkomen
dat ook het punt van het dubbelspel
naar Heemskerk ging. Bloemenlust
2 blijft goed bovenin meedraaien in
de vijfde klasse, door in de uitwedstrijd Kombijsport 3 met 4-6 te verslaan. Via een 0-3 voorsprong, liepen de Aalsmeerders uit naar 2-6,
waarna Kombijsport nog twee punten in wist te lopen. Frans Ravesteijn
komt steeds beter in vorm en bleef
ongeslagen. Tineke Nap won haar
eerste twee wedstrijden, maar had
toen haar kruit verschoten. Ton de
Hollander bleef juist in zijn eerste,
zeer spannende wedstrijd zijn tegenstander nipt de baas (11-7, 1113, 11-7, 4-11, 13-15), maar kon dat
succes niet voortzetten.
Met een 6-4 overwinning op naaste concurrent GSV Heemstede 3
nestelt Bloemenlust 3 zich op kop
in de zesde klasse. Zjimmy Kusztykiewicz en Irene Gerritsma zorgden voor de Aalsmeerse productie met elk de maximale drie over-

winningen. Samen waren ze in het
dubbelspel heel dicht bij een zevende Bloemenlust punt, maar met 1113 ging de partij in de vijfde game
toch nog verloren. Mees v.d. Broeck
kwam gedurende de avond steeds
dichter bij winst; de eerste wedstrijd
verloor hij in drie games, de tweede moest hij zijn tegenstander feliciteren na vier games en in zijn laatste wedstrijd dwong hij een beslissende vijfde game af. Helaas ging
die met 7-11 naar zijn tegenstander,
maar de positieve invloed van de altijd opgeruimde Mees op zijn teamgenoten mag niet onderschat worden. Bloemenlust 4 wacht nog op de
eerste overwinning, maar was er deze keer dichtbij.
Dirk Piet, Tilly Faber en Rob Faber
gingen op bezoek bij Tempo Team
12 in Amsterdam. Liefst de helft van
de tien partijen verliepen in de maximale vijf games en daarvan verloor
Bloemenlust er drie. Tilly verloor op
die manier met 11-8 in de laatste
game en Rob met 11-9. Dirk was er
zelfs nog dichterbij met een nederlaag met 12-10 in de vijfde game.
Verder won Rob twee wedstrijden,
dit keer vooral omdat niet alleen zijn
service, maar ook zijn smash prima
liep. Dirk zegevierde één keer en
maakte daarbij een achterstand van
twee games goed. De beide laatste games won hij makkelijk, omdat
zijn tegenstander er fysiek doorheen
zat. Voor Tilly zat er dit keer geen zege in. Rob en Dirk wonnen wel het
dubbel, zij het met klein verschil. De
eindstand 6-4 voor Tempo Team was
dus geflatteerd, want het had ook 55 of zelfs 4-6 voor Bloemenlust kunnen worden.

Voetbalcompetitie

Aalsmeer langs VVC: 0–3

Aalsmeer - Aalsmeer deed afgelopen zaterdag wat het moest doen,
namelijk winnen om toch nog in het
spoor van Overbos te blijven. De altijd moeilijke partij tegen VVC werd
toch tamelijk makkelijk met 0-3 gewonnen. Maar ook Overbos wist
met 5-2 te winnen van Jos/W. De
marge blijft dus 6 punten met nog
zeven wedstrijden te spelen. Zonder
Milton Cooman, Ruud den Hooglander en met Burak Sitil en Salih Yildiz op de bank was het even nadenken voor trainer Edwin van Maas.
Hij posteerde Thomas Harte en Dirk
Jan v.d. Meer achterin en Ilker Yildiz en Wieger Visser in de voorhoede. Al in de eerste minuut kreeg
Aalsmeer de eerste kans toen Ilker Yildiz voor Olaf Maass opdook,
maar de keeper wist met zijn grote teen een doelpunt te voorkomen.
De wedstrijd ging gezapig heen en
weer met balverlies aan beide kanten. Nu was al te zien dat VVC het
Aalsmeer niet al te moeilijk zou maken. Uit een vrije trap in de 10 minuut van Ali Keles greep de keeper mis en kwam Aalsmeer op een
simpele manier aan een 0-1 voorsprong. Een aanval in de vijftiende
minuut opgezet door Thomas Harte
werd meegegeven aan de doorgelopen Sergio Pregers. Hij bracht op
zijn beurt Wieger Visser in stelling.
Zijn schot ging rakelings langs de
paal. Aalsmeer kreeg kleine kansjes, maar hoefde zich niet overmatig in te spannen. Uit een corner van
Timo Rijsterborgh schoot Ilker Yildiz
op het verlaten doel. Met een sliding
wist men de bal nog voor de doellijn weg te trappen. Een misverstand
in de Aalsmeer achterhoede was

het eerste wapenfeit van VVC in de
wedstrijd. De bal ging net naast. De
laatste 10 minuten leek wel comedycapers en iedereen ook het publiek was blij dat de scheidsrechter
het rustsignaal blies. De eerste 15
minuten na de rust bakte Aalsmeer
er weinig van. De opbouw klopte niet en de spitsen stonden goed
afgedekt, zodat VVC zich ook eens
met aanvallen kon bezig houden.
Door geklungel achterin werd in de
zestigste minuut door Dirk Jan v.d.
Meer gesolliciteerd naar rood, toen
hij binnen de 16 meter een speler
aan zijn shirt trok. Het werd een penalty, geen rode kaart. De penalty
werd door René Jonker goed gestopt en voor Aalsmeer kwam dat
op dit moment goed uit. Met Salih Yildiz in de ploeg werd het spel
op slag beter. Er kwam meer beweging en met rushes dreef hij de achterhoede van VVC tot wanhoop. In
de zesenzestigste minuut werd de
doorgebroken Ilker Yildiz keihard
neergehaald in het strafschopgebied. De toegewezen penalty werd
door Furgel Cairo verzilverd, 0-2.
Vanaf dit moment werd VVC weggespeeld. Het geloof kwam er weer
in en vooral vóór reeg men de kansen aaneen. Een grandioze actie van
Salih Yildiz in de tweeëntachtigste
minuut toen hij drie man op rij uitspeelde en vanaf 20 meter in de uiterste bovenhoek 0-3 scoorde. Zo
nam Aalsmeer 3 punten mee naar
huis en blijft men toch nog hopen.
Komende zaterdag speelt Aalmeer
thuis aan de Dreef tegen Wartburgia. Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Jhon-T en de prutsers winnen
maandtoernooi in the Beach
Aalsmeer - Afgelopen zondag is alweer het derde maandtoernooi van
dit jaar gespeeld in The Beach in
Aalsmeer. Gesteund met een prijzenpakket door Club Kastalia werd
er fanatiek gestreden om de titels
binnen verschillende categorieën.
Vanaf 10.00 uur gingen de fanatieke 2x2 hoog teams van start en er
werd gespeeld tot 18.00 uur door de
2x2 laag teams. Van 12.00 tot 16.00
uur streden 12 teams in de categorie 4x4. Het aantal ingeschreven
teams ging deze maand zelfs voorbij
zijn maximum. De deelname bij het
2x2 hoog toernooi bestond uit 18
teams en bij 2x2 laag uit 24 teams.
In de categorie 2x2 hoog werd er

gestreden in een heren en een dames poule. Bij de heren kwamen
Jeroen en Nimir als sterkste uit de
strijd en bij de dames ging de overwinning naar Chicks on a mission!
In de middag gingen de teams met
vier spelers van start en daar werd
de finale gespeeld tussen de altijd zeer goed presterende opa’s en
de ervaren John-T en de prutsers.
Laatstgenoemden wonnen deze finale en daarmee het 4x4 toernooi.
Het eerstvolgende maandtoernooi
staat gepland voor zondag 5 april.
Wil je meedoen, schrijf je dan snel
in! Stuur je gegevens naar sportief@
beach.nl en kijk voor meer informatie op www.beach.nl.

Maurice en Fa winnaars
van de Westeinderloop
Aalsmeer - Onder lente-achtige weersomstandigheden heeft afgelopen zondag de Westeinderloop plaatsgevonden vanaf de atletiekbaan in Aalsmeer. Atletiekvereniging Aalsmeer was dit jaar verheugd Westeinder Adviesgroep als
nieuw sponsor te kunnen verwelkomen. Het bekende parcours van
10 kilometer was speciaal aangepast en voerde de deelnemers langs
de mooiste en bekende plekjes van
Aalsmeer, zoals de Molenvliet, de
Watertoren en langs de oevers van
de Westeinderplas. Er was een keus
tussen drie afstanden. Om 11.00 uur
exact vond eerst de start plaats van
de 5 kilometer. De belangstelling
voor deze korte afstand was overweldigend. Liefst 50 deelnemers
werden weggeschoten door de speciale starter, Aalsmeer’s sportiefste
burgermeester Pieter Litjens. Nu dus
nog als starter actief op alle afstanden, maar naar verluid de volgende
keer misschien als actieve deelnemer te bewonderen op de lange afstanden.Vijf minuten na de start van
de 5 kilometer vertrokken alle toppers voor de dubbele afstand, de 10
kilometer. Ondanks flinke concurrentie van andere wedstrijden in de
regio waren hier ook maar liefst 120
lopers verschenen die kans maakten op de ereprijzen, beschikbaar
gesteld door de sponsor.
Tot slot was er ook nog een wedstrijd voor de mini-atleten. Met veel
passie en inzet leverden zij strijd
voor de mooie bekers en een fraaie
herinnering op de 1 kilometer kids-

run. De hoofdafstand van 10 kilometer leverde uiteindelijk bij de heren een overwinning op voor Maurice van Veldhooven in een snelle tijd
van 34.51. Kort daarna finishten de
lokaal zeer bekende lopers Corne
Klein en Frans van Heeteren in respectievelijk 35.06 en 35.49.
Bij de dameswedstrijd was er weinig concurrentie voor de uiteindelijke winnares, Fa Adda.
Van tevoren had deze atlete al aangegeven een snelle tijd in gedachte te hebben en zij hield woord. Met
een tijd van 38.17 verpulverde zij het
oude parkoersrecord en bleef zij ver
voor op de uiteindelijke nummers
twee en drie, Julitta Boschman en
Mirjam Colijn. Hieruit blijkt dat niet
alleen de Amsterdam en Rotterdam
marathon snelle parkoersen hebben.
Opvallend was nog dat 1 van de top
10 lopers de wedstrijd blootsvoets
wist af te leggen. Het valt nog te bezien of dit de trend van het komende loopseizoen zal worden. Daarnaast is de vierde plaat van Ada Habets op de 5 kilometer nog vermeldenswaardig. Zij was slechts enkele seconden van het ereschavot af,
hetgeen voor een dame van 70 plus
een puike prestatie is. Tot slot wil atletiekvereniging Aalsmeer zijn dank
uitspreken aan alle vrijwilligers, betrokkenen en sponsor Westeindergroep voor de totstandkoming van
een mooie sportdag. Alle uitslagen
zijn terug te vinden op de site www.
westeinderloop.nl. De deelnemers
kunnen daar ook hun foto van de
loop terugvinden.

Fred Slingerland overtuigend
kampioen open schaaktoernooi
Aalsmeer - Maar liefst enthousiaste
76 schakers waren afgelopen zaterdag overal vandaan naar het Stommeerkwartier gekomen om deel te
nemen aan het Open kampioenschap van Aalsmeer, dat inmiddels
voor de zestiende keer werd gehouden. De deelnemers werden ingedeeld in drie groepen. De qua rating
sterkste groep A was bezet met 16
deelnemers. De groepen B en C telden elk 30 deelnemers. Dankzij zes
overwinningen en een remise heeft
Fide Meester Fred Slingerland overtuigend het Open Schaak Kampioenschap van Aalsmeer gewonnen.
Zijn directe belagers volgden uiteindelijk op ruime achterstand met
‘slechts’ vijf punten verschil. Na soepele overwinningen op Marcel Schroër en Bart-Piet Mulder versloeg
Fred in de derde ronde de bekende
toernooischaker Bruno Carlier doordat deze pardoes zijn dame weggaf.
In de vierde ronde moest de strijd
worden aangegaan met de tot op
dat moment ook ongeslagen Willem
Bor, speler van Schaakgenootschap
Amersfoort. Ook deze partij won
Fred overtuigend. Dankzij gedegen
spel was het toernooi eigenlijk in de
zesde ronde beslist. Vol zelfvertrouwen werd de zevende ronde tegen
Ad van den Berg afgewikkeld naar
een remise.
Zo heeft het toernooi een terechte
winnaar gekregen.Gedeeld tweede
in deze groep werden Internationaal
Meester Bruno Carlier, IM Chiel van
Oosterom en IM Willem Bor. In de
B-groep was het eigenlijk snel duidelijk. Fred Avis kwam, zag en overwon. Met 7 punten uit zeven wed-

strijden en een toernooiprestatierating van 2508 werd overtuigend
de eerste prijs behaald. Evenals in
de A-groep eindigden ook hier drie
spelers op de tweede plaats, namelijk Hans van der Zijden, Gabri van
de Schootbrugge en Peter Bosgieter. Zij deelden het prijzengeld van
de tweede en derde plaats.Opvallend in deze groep was het prima
presteren van Peter Bosgieter. Hij
haalde een Toernooiprestatierating
van 1968 terwijl hij zelf een rating
had van 1691. De C-groep was het
langst spannend. Na de vijfde ronde waren er nog vier koplopers met
4 punten. Er waren ook vier achtervolgers met 3,5 punten. Na de zesde ronde was er nog slechts één
koploper: het Aalsmeerse jeugdtalent Bart Auée. De zevende ronde
moest Bart het opnemen tegen medeorganisator Simon van der Beek.
Bart behaalde een fraaie overwinning. Hij werd daardoor onbereikbaar voor zijn achtervolgers. De
tweede plaats in de groep was een
prooi voor Dirkjan Knoef en de derde plaats was voor Thierry Siecker, één van de meest vrolijke schakers van Aalsmeer. Met een prachtige score van 5 uit zeven nam hij de
prijs in ontvangst van de voorzitter
van de Schaakvereniging Aalsmeer.
Al met al kan worden teruggekeken
op een geslaagd toernooi.
Dankzij sponsoring van de Rabobank hebben zowel de organisatoren als de spelers een fantastische
dag beleefd. Fred Slingerland, Fred
Avis en Bart Auée zijn winnaars
waar de Schaakvereniging Aalsmeer
trots op mag zijn.

Kudelstaart - Deze week moest
RKDES afreizen naar Sporting Maroc in Amsterdam.
Achteraf gezien miste Des teveel
basis spelers om Maroc echt hun
wil op te leggen, RKDES mist de al
weken geblesseerde Jeffrey Stravers, Eddy Jansen, Jochem Kok en
afgelopen zondag ook de geschorste Ibra El Ahmadi, de zieke Reduan
Chamms en de op vakantie zijnde
Robin Spaargaren. Sporting Maroc
heeft weer een beetje de stijgende
lijn te pakken, de laatste twee wedstrijden hadden ze gewonnen. De
Afas/vBerkel brigade begon helemaal niet zo slecht aan de wedstrijd,
maar ze kregen totaal geen ruimte om te spelen, Sporting zat er bovenop.
Na 22 minuten kregen de gastheren een onterechte penalty, Robin
vd Steeg zou een speler onderuit
hebben getrokken volgens de visie van de scheidsrechter, maar dat
was een foute constatering overigens was dat wel 1 van zijn 2 foutjes die de leidsman zag, de ander
was dat hij Des wel een echte pingel
onthield toen Mark Pothuizen omver werd gelopen. De scheidsrechter floot voor de rest een dikke voldoende. De strafschop werd feilloos
benut, 1-0. Nog geen minuut later
werd het al 1-1, een vrije trap door
Maurice Bartels werd laag onder in
de hoek geplaatst. Kansjes waren
er aan beide kanten, maar de vizieren stonden nog niet scherp, er was
hulp van RKDES nodig om Sporting
weer op voorsprong te helpen, Mischa van de Scheur knalde bij het
wegwerken van de bal, de bal op
een tegenstander en de bal caramboleerde in de goal, 2-1.

In de tweede helft werd hij ook vervangen door Dennis Kooyman. Pal
na rust waagde Gijs Lentjes een afstandschot en tot ieders verbazing
blunderde de doelman van Sporting
opnieuw, 2-2.
Helaas was ook deze gelijke stand
weer voor korte duur. Een voorzet
van rechts werd fraai ingekopt 3-2.
Des drong na deze tegenslag nog
meer aan, maar het viel allemaal
niet mee, er was gewoon te weinig
stootkracht voorin.
Toch werd het een kwartier voor tijd
3-3. Een voorzet van links kwam via
de scheidrechter voor de voeten van
Roald Pothuizen die met zijn punt
van zijn schoen de bal nog net richting doel kon geven waar de keeper
uit positie was door de tussenkomst
van de scheidsrechter en dus mis
taste. Veel protesten om deze goal
mede ook omdat de Sporting vlagger voor buitenspel stond te vlaggen wat geenszins het geval was.
Zeker een minuut of drie duurde de
discussie van de leidsman met een
halve Marokkaanse gemeenschap,
maar de scheidsrechter toonde ballen en liet zich niet vermurwen. Een
paar minuten was het weer raak,
maar dan in de Des goal. Een vrije
trap werd hoog bij de tweede paal
neergelegd en daar stond een speler van Sporting onbegrijpelijk vrij
om als nog de winnende in te koppen, 4-3. Dit was tevens de eindstand. RKDES was niet meer bij
machte om voor de vierde keer aan
te zetten voor de gelijkmaker. Komende zondag speelt RKDES thuis
tegen Hillegom om 14.00 uur aan de
Wim Kan Dreef.
Eppo

Florimex-baanloop bij AVA
Aalsmeer - Aankomende woensdag 11 maart is iedere hardloper of
jogger weer welkom op de atletiekbaan in de Sportlaan om 12 ½ rondjes op de baan af te leggen.
Er wordt dan exact 5 kilometer gelopen. Aan de finish staan ervaren
juryleden die de exacte tijd opnemen. Deze baanlopen worden elke tweede woensdag van de maand
georganiseerd. De aanvang is altijd
exact 20.00 uur.
Het is een uitstekende gelegenheid
om voor zichzelf na te gaan hoe het
met de conditie gesteld is en welke
vorderingen men maakt indien men
in training is. Na afloop wordt er al-

tijd een groot aantal prachtige planten verloot. Deze worden geschonken door Florimex International.
Tevens krijgen alle deelnemers die
tien keer of meer in een jaar geweest zijn, ook van dezelfde firma
een prachtig prijsje.
Door de atletiekvereniging wordt na
afloop van een seizoen een oorkonde met alle tijden verstrekt indien
men drie keer of meer heeft meegedaan.
Deelname aan de 5 kilometer baanloop kost 2 euro. Inlichtingen zijn te
verkrijgen in de kantine van de atletiekvereniging op de avond zelf of
bij Marja v.d. Sluis, tel. 322117.

Schaakcompetitie

AAS 2 klimt omhoog

Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft in de vijfde
ronde van de bondscompetitie goede zaken gedaan met een 6,5 – 1,5
overwinning op het derde team van
Schaakclub Oegstgeest. AAS 2 is
hierdoor op de vierde plaats beland
in de promotieklasse van de LSB,
degradatie is hiermee ontlopen.
Olaf Cliteur en Boudewijn Eijsvogel hadden hun partijen vooruitgespeeld, en met een remise van Olaf
en een overwinning van Boudewijn
had AAS 2 een goede uitgangspositie om de volle matchpunten binnen te halen.
Op de wedstrijdavond zelf vergrootte Ben de Leur de voorsprong middels een goede partij, vanuit de
opening won hij een kwaliteit en na
het verhinderen van wat tegenspel
kon hij het punt binnenhalen. Henk
Noordhoek had na de opening een
gelijke stelling bereikt, waarna het
remise aanbod de overwinning weer
iets dichterbij haalde.
René Jungen had een pion geofferd
voor een gevaarlijke aanval op de
vijandige koningsstelling. Via een
handige paardmanoeuvre wist hij de
witte koningstelling binnen te dringen, waarna dit het vierde punt betekende.
Tobi Kooiman was wat gedrukt uit
de opening gekomen, maar met degelijk spel wist hij dit minnetje langzaam maar zeker weg te werken,
waarna tot remise werd besloten,

wat betekende dat de match binnen was. Jan Bosman had zijn stukken richting de zwarte koning gedirigeerd, waarna het zaak was om de
juiste lijnen te openen.
Dit bleek aan Jan wel besteed en
toen de zwarte koning het halve
bord over moest gooide zijn opponent de handdoek in de ring. Peter Poncin had de gehele partij wat
voordeel door de zwakke witte pionnenstructuur.
In het eindspel ontstond hierdoor
een sterke vrijpion die het gehele witte spel lamlegde, wat Peter
nauwkeurig uitbuitte. Schaakclub
AAS komt iedere vrijdag bijeen voor
training en les van 19.00 tot 20.00
uur en voor competitie-schaken van
20.00 tot 01.00 uur in De Binding in
de Zijdstraat 53.
Voor meer informatie: A.J. Keessen,
tel. 0297-324459 of Henk Noordhoek, tel. 0297-268954.
Spelletjesavond
AAS organiseert op vrijdagavond 6
maart weer een gezellige, informele
(bord)spelletjesavond, waarop het
de bedoeling is dat andere bordspellen de revue passeren in plaats
van schaken.
Hierbij moet gedacht worden aan
spellen als Kolonisten van Catan,
Carcassonne, Machiavelli, Britannia, enz. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met webmaster@aas.leisb.org.
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Guest-House met dj Rudi-S
vrijdag in Bon Ami
Aalsmeer - Op vrijdag 6 maart
wordt in Bon Ami aan de Dreef 5 de
eerste editie van Guest-House georganiseerd.
Onder de titel ‘Guest-House, Sexy
House Beats’, wil initiatiefnemer dj
Rudi-S een frisse wind laten waaien door de Randstad. Dj Rudi is inmiddels al lang geen onbekende
meer in de Nederlandse clubscene
en heeft ook al in New York en Miami zijn sounds laten horen. Over een
maand zal hij opnieuw vertrekken
naar Amerika om daar weer een optreden te geven voor vele enthousiaste house-liefhebbers.
De stijl van Rudi-S laat zich het
best omschrijven als ‘sexy house
beats’ een mix van electro en funky
house. Rudi-S is naast het draaien
ook druk bezig met het produceren
van remixen en nieuwe eigen tracks.
Naast Rudi-S zal de muziek worden
verzorgd door de dj’s John Fitzgerald en Chris Salman.
Deze drie namen zullen zorgen voor
de meest sexy house beats en brengen de nieuwste en lekkerste tracks.
Voor Guest-House heeft Rudi-S ook
een aantal partners gevonden, die
belangeloos hun medewerking verlenen. Zo kan er een gratis fotoshoot worden gewonnen bij een pro-

fessionele fotograaf. Vato Gonzales, Hardwell en Billy the Klit zijn
maar een paar namen die door deze artiesten fotograaf werden vereeuwigd. Iedere bezoeker kan tijdens het feest een professionele foto laten maken in een echte speciaal
opgebouwde fotostudio in de Bon
Ami. De foto’s worden op de guesthouse.hyves.nl geplaatst, waarna er
op deze site kan worden gestemd.
Stemmen doe je door ‘respect’
toe te kennen aan je favoriete foto, de foto met het meeste respect
wint een professionele fotoshoot ter
waarde van 250 euro.
Naast de fotoshoot kan er tijdens
de avond ook een dag kite-surfen
worden gewonnen. Climax zorgt ervoor dat dit mogelijk wordt gemaakt
en daarnaast stelt dit energy-drinkmerk nog veel meer andere prijzen
ter beschikking.
Meer details hierover zullen tijdens de avond bekend worden gemaakt. De entree voor deze avond
is 5 euro en kaarten zijn alleen aan
de deur verkrijgbaar. De aanvang is
22.00 uur.
Om meer informatie te krijgen over
het feest of de organisatie kunnen
de websites guest-house.hyves.nl of
www.bonami.nl bezocht worden.

Snel van uw acute klachten af
met klassieke homeopathie
Aalsmeer - “Veel mensen zijn al
op de hoogte dat klassieke homeopathie een veilige geneeswijze is.
Maar minder bekend is, dat bij acute klachten klassieke homeopathie
ook snel werkt”, aldus Bert en Catinka. Om deze eigenschap van de
klassieke homeopathie beter bekend te maken, hebben de twee
Aalsmeerse homeopaten Bert Vreeken en Catinka Rabbers-Dekker besloten om hierover een lezing te geven.
Tijdens de lezing zullen zij uitleggen wat het doel is van een klassiek homeopathische behandeling,
waarom het bij acute klachten snel
werkt, hoe een geneesmiddel gekozen wordt en wat het verschil is tussen homeopathie en klassieke homeopathie.
Bij acute klachten kan gedacht worden aan pijn na een tandartsbezoek, verstuiking, verbranding, verwonding en onder andere botbreuk.
Maar ook de kinderziekten, reisziekte en klachten als oorontste-

king, oogontsteking, blaasontsteking, keelontsteking, diarree, griep
en verkoudheid horen tot de acute klachten.
Doordat klassiek homeopathische
geneesmiddelen bij acute klachten
snel en veilig werken en makkelijk
toe te dienen zijn, zijn ze ook uitermate geschikt voor kinderen, baby’s
en zwangere vrouwen. De lezing is
op woensdag 18 maart van 10.00 tot
12.00 uur en wordt gehouden in de
praktijk van Catinka aan de Wilgenlaan 14. De lezing is gratis, wel vragen Bert en Catinka of u zich van te
voren wilt opgeven.
Dat kan telefonisch bij Bert, 0297342202 of bij Catinka, 0297-363848.
Mailen kan ook naar info@catinka.
nl. Voor meer informatie over klassieke homeopathie kan gekeken
worden op www.catinka.nl. Geïnteresseerd, maar kunt u niet op de geplande dag?
Neem dan contact op. Wellicht is
het mogelijk de lezing op een ander
moment te herhalen.

‘Week van het christelijke
boek’ in Ichtusshop
Aalsmeer - ‘Ieder vogeltje, de veelstemmige schepping’ is het thema
van de zesde week van het christelijke boek. Deze wordt van 11 tot
en met 21 maart gehouden in bijna tweehonderd christelijke boekhandels in Nederland en Vlaanderen, waaronder De Ichtusshop in de
Kanaalstraat.
In het kader van de week van het
christelijke boek ontvangt iedereen
die meer dan 11,50 euro aan boeken besteedt een gratis actieboek.
Tijdens de actieperiode is extra aandacht voor christelijke boeken, natuurlijk dit jaar speciaal voor boeken

over dieren. Het actieboek, Wachten op Peter, is geschreven door Elizabeth Musser, een populaire Amerikaanse romanschrijfster. In het
boek haalt een verwaarloosde asielhond het jongetje Peter uit zijn isolement. De band tussen de hond en
Peter, én zijn moeder, wordt prachtig beschreven. Iedereen is tijdens
de week van het christelijke boek
van harte welkom in de christelijke boekhandel De Ichtusshop in de
Kanaalstraat 12.
Naast boeken worden hier ook cd’s,
dvd’s, kaartjes en geschenkartikelen verkocht. De winkel is open op

Geslaagd concert Con Amore

Bagdat en Mariska starten kapsalon

Estilo Hairfashion opent
deuren aan Machineweg
Aalsmeer - Aalsmeer heeft er een
gloednieuwe kapsalon bij gekregen.
Estilo Hairfashion heeft afgelopen
maandag 2 maart haar deuren aan
de Machineweg 35 geopend. Zowel
heren als dames kunnen er terecht,
maar Estilo richt zich in het bijzonder op kinderen. Er is een speciale Disney kinderhoek ingericht met
kinderstoelen, speelgoed en televisies. Eigenaresses Bagdat Sert en
Mariska de Vries vertellen hier enthousiast over. “In Aalsmeer zijn
geen echte kinderkappers en hier
is toch wel behoefte aan. Bovendien
vinden wij het gezellig, die informele
sfeer met kinderen. Kinderen moeten zich tijdens het knippen op hun
gemak voelen, want voor sommigen
is het best spannend.”
Nieuwe uitdaging
Bagdat en Mariska hebben beiden
hun sporen in het kappersvak ruim
verdiend, bij onder andere een kapsalon in de Ophelialaan. Ze legden
uit dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging en besloten om samen
Estilo te openen. De naam Estilo betekent stijl in het Spaans en dat vonden ze goed bij zichzelf en de nieuwe zaak passen. Het is niet niks om
in deze onzekere tijden iets nieuws
te beginnen, maar deze dappere
meiden kijken positief naar de toekomst. “Veel mensen kwamen spe-

Estilo Hairfashion voert de L’Oreal
Professional lijn, waarvan de producten ook te koop zijn. De kapsalon is van maandag tot en met zaterdag overdag geopend en vrijdag tot acht uur ‘s avonds. Bagdat en Mariska gaan met de laatste
modetrends mee en vinden het belangrijk de klant goed advies te geven. “We adviseren over verschillende kleurtechnieken, maar kijken ook
welk kapsel bij die persoon staat. De
trend van dit voorjaar is de asymmetrische coupe en extreme kleuren
zijn helemaal in. Maar ook voor een
eenvoudige knipbeurt of een feestkapsel, kunnen klanten bij ons terecht. Iedereen moet met een goed
gevoel onze kapsalon verlaten.” Snel
eens kennis maken met Estilo Hairfashion is een aanrader, want heel
de maand maart krijgen klanten tien
procent korting op hun eerste behandeling. Meer informatie is te vinden op www.estilohairfashion.nl.

Zaterdag dj Soedesh Funky
Janky in The Fifties
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties gaat elke eerste zaterdag van
de maand een speciale feestavond
houden. Er komt afwisselend een dj
of zanger die het publiek zal vermaken. Aanstaande zaterdag 7 maart
vindt er een optreden plaats van dj
Soedesh Funky Janky en hij draait
dansmuziek van alle tijden. The Fifties is een sportief café waar eenieder zeven dagen in de week terecht
kunt voor een drankje. Er kan altijd
een spelletje poolbiljart en darts gespeeld worden en zaterdag kan er

dus ook gedanst worden. DJ Soedesh Funky Janky zal proberen de
voetjes van de vloer te krijgen. Speciaal op deze avond is dat u naast
uw drankje ook een portie kaas kunt
bestellen als hapje. The Fifties heeft
sinds kort ook een website: www.fiftiesaalsmeer.nl. Hierop staan foto’s
van het poolcafé, de openingstijden,
uitleg over poolbiljart en de agenda
van de activiteiten in Aalsmeer centrum is op de site te vinden. Poolcafé The Fifties is te vinden in de
Marktstraat 22.

wagens zijn afgelopen week afgeleverd door Nieuwendijk en uiteraard zijn alle verspreiders trots ingestapt. Met glimmende wagens
gaan zij als vanouds wekelijks op
pad voor kwaliteitsverspreiding huis
aan huis. Uw krant overigens niet
in de bus gehad? Verspreidnet BV
hoort het graag en neemt contact
op met de betreffende krantenman
of -vrouw. Melden kan door te bellen naar 0251-674433 of een mail te
sturen naar info@verspreidnet.nl.

Fanfare Flora viert 110-jarig
jubileum met concert

Workshop tuinontwerpen in bieb
Aalsmeer - Op maandag 9 maart
zal ontwerper Margreet Post in bibliotheek Aalsmeer een workshop
geven over het ontwerpen van een
droomtuin. Aan de hand van voorbeelden geeft Margreet Post inzicht
in verschillende tuintypes. Bent u
het groene tuintype voor wie de tuin
een weelderige oase is en het onderhoud ervan ontspanning betekent? Of bent u het gele tuintype
dat uw tuin ziet als gezellige buiten-

voor de nummers op de nieuwe
cd alle orkest arrangementen gemaakt. Vervolgens was het podium
voor Rob Goudkuil, de vaste begeleider van het mannenkoor. Na Yesterday, een Cole Porter medley en
Het Dorp werd de pauze aangekondigd. Na de onderbreking was de
microfoon allereerst voor Carine, de
soliste van Con Amore, en zij zong
Don’t cry for me Argentina en Sunset sunrise. Carine maakte vervolgens plaats voor het accordeon ensemble Mozaïek uit Zaandam. Eerst
speelde het ensemble solo, daarna
begeleidde zij het mannenkoor tijdens het Engels koorstuk Rhytm of
live, O, when the saints en tot slot
Mooi Aalsmeer. Na afloop klonk terecht een luid applaus. Con Amore kan terugkijken op een geslaagde middag. Bij de uitgang werd de
nieuwe cd van het mannenkoor aan
de man/vrouw gebracht. Er zijn nog
exemplaren te koop à 10 euro bij de
koorleden en het secretariaat.

ciaal voor ons en we hopen natuurlijk dat zij voortaan naar de Machineweg komen. Wij vinden het belangrijk dat klanten zich bij ons thuis
gaan voelen. Iedereen kan bij ons
binnen komen lopen, ook zonder afspraak. Als we tijd hebben, dan worden ze deskundig geholpen en anders krijgen ze koffie en maken we
een afspraak.”

Vijf nieuwe bestelauto’s
voor Verspreidnet
Aalsmeer - Wekelijks draagt Verspreidnet zorg voor de huis-aan-huis
bezorging van de Nieuwe Meerbode in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen, evenals het bedrijf de verspreiding van
de kranten van Gouw Uitgevers in
Heemstede, IJmuiden, Velsen en
Castricum onder haar hoede heeft.
Bij krantendrukker Boesekool worden de kranten opgehaald en vanaf nu rond gebracht in gloednieuwe bestelbusjes. Vijf nieuwe Renault

Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag 1 maart gaf Aalsmeers mannenkoor Con Amore haar jubileumconcert in een goed gevulde Urbanuskerk in Bovenkerk. Het ‘clublied’
van Con Amore schalde als eerste
door de kerk. De toon was gezet, het
ruim tachtig man tellende koor gaf
aan er zin in te hebben om het publiek te vermaken met mooie melodieën. Voordat de aanwezigen getrakteerd werden op enkele Nederlandstalige liederen, reikte de voorzitter eerst de eerste cd uit aan de
soliste van Con Amore, Carine van
den Brule. Als ik toch eens rijk was,
As het effe kan en Vroeg in de morgen klonken vervolgens in de mooie
kerk. Het mannenkoor werd hierbij begeleid door het Aalsmeers
saxofoonkwartet. Daarna trakteerde ,Con Amore de concertgangers op twee gouden ouwe, maar
met een nieuw jasje wat de begeleiding betreft. Theo van de Hoorn
heeft voor het jubileumconcert en

ruimte waar u met uw gezin uitgebreid kunt eten en samen zijn? Margreet Post (1968) heeft al negen jaar
een succesvol tuinontwerpbureau
en ontwerpt tuinen, patio’s en dakterrassen. Zowel particulieren als
bedrijven maken gebruik van haar
diensten. De workshop is maandag
van 20.15 tot 22.00 uur in de bibliotheek in de Marktstraat en de toegang bedraagt 7,50 voor leden en 10
euro voor niet-pashouders.

Gezamenlijke presentatie VVV
en watersportsector op HISWA
Aalsmeer - Zes organisaties van
samenwerkende (watersport) bedrijven, de VVV Hollands Midden
en de HISWA Vereniging hebben de
handen ineen geslagen en presenteren op de HISWA het HollandsUtrechts Plassengebied, het Blauwe Hart van Nederland. Doel is dit
gebied als aantrekkelijke toeristische bestemming onder de aandacht te brengen van de verwachte 60.000 bezoekers van de HISWA. Tot het Hollands-Utrechts Plassengebied behoren de Loosdrechtse Plassen, de Vinkeveense Plassen,
de Westeinderplassen, de Kaag en
de Braassem. Tezamen vormen deze
plassen een uniek aaneengesloten
watersportgebied in Midden-Nederland met een enorm aanbod van
recreatieve mogelijkheden.

In de stand op de HISWA wordt
praktische informatie gegeven over
overnachten, eten, drinken, bootverhuur, jachthavens, bezienswaardigheden, attracties, etc. Vanzelfsprekend kunnen de informatiemedewerkers alle vragen van bezoekers
beantwoorden. De HISWA is afgelopen dinsdag 3 maart geopend en
is te bezoeken tot en met zondag 8
maart. Vandaag, donderdag 5, en
vrijdag 6 maart is de watersporttentoonstelling open van 10.00 tot 22.00
uur. Zaterdag en zondag zijn bezoekers welkom tussen 10.00 en 18.00
uur. Toegangsprijzen: dagkaart 17,50
euro, avondkaart 12,50 euro, jeugd
tot en met 16 jaar gratis. De stand
van het Hollands-Utrechts Plassengebied is te vinden in hal 4, standnummer 212.

Aalsmeer - Het is 27 juli 1899 als
Aalsmeers fanfarekorps wordt opgericht. De eerste muziekvereniging in Aalsmeer en 110 jaar later
nog steeds een fanfare onder de
naam muziekvereniging Flora. Vele oud Aalsmeerders zullen het nog
weten van vroeger, in die 110 jaar is
er heel veel gebeurd in de fanfare.
Namen als ‘de Zwarte Lap’ en het
‘Uiterwegs fanfarekorps’, velen zijn
er lid van geweest. Veel Aalsmeerders zullen dan ook bij het 100 jarig bestaan het jubileumboek hebben gekocht en al die verhalen hebben gelezen. Door al die jaren heen
zijn er fusies geweest, de laatste fusie met Divertimento uit Kudelstaart.
Vele dirigenten hebben voor het orkest gestaan. En dit alles heeft de
vereniging gemaakt tot wat het nu
is. Een fanfare om trots op te zijn,
met veel jeugdleden een eigen clubgebouw en het enthousiasme van
alle leden. Aanstaande zaterdag 7

maart geeft muziekvereniging Flora haar jaarlijkse donateur- en jubileumconcert, ook ditmaal weer in
de burgerzaal van de gemeentehuis.
Door dit concert te geven kunnen
alle donateurs bedankt worden voor
hun steun van het afgelopen jaar.
Het concert heeft dit jaar het thema
‘Ik hou van Holland’. Onder leiding
van dirigent Dick-Jan Veerbeek zullen de fanfare, het jeugdorkest en
de blokfluitgroep optreden. Tevens
verleent zanger Thijs de Bree medewerking. Een grote verscheidenheid
aan muziekwerken gaat ten gehore
gebracht worden. Laat u verrassen
en kom zaterdag naar de burgerzaal. Het concert begint om 20.00
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De entree bedraagt 7,50 voor volwassenen en 5 euro voor kinderen
tot 14 jaar en 65+ers.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.muziekverenigingflora.nl.

Zaterdag Ophelia-uitdeelactie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
7 maart is weer de dag dat de Ophelia-winkeliers hun klanten in de
watten gaan leggen. Elke maand
verzinnen de Opheliawinkeliers iets
anders en dit keer is het weer iets
totaal anders als verleden maand.
Want ook daarin laat de Ophelialaan zien dat zij ‘Samen sterk staan
in kwaliteit en service’.
Dat maakt deze straat ook zo aantrekkelijk: Er is altijd wat te beleven
en de gezamenlijke acties zijn ook
altijd leuk. Verleden maand liet Valentijn nog zien hoe geliefd de Op-

heliaklanten zijn bij de winkeliers,
dit keer trekken ze op een andere manier de stoute schoenen aan.
En wat dat betekent, kunt u volgende week in deze krant weer teruglezen.. Dus bent U nieuwsgierig geworden?
Kom aanstaande zaterdag winkelen
in de Ophelialaan, misschien bent U
wel een van de gelukkigen die komende zaterdag word aangesproken door de winkelier die dan deze actie verzorgt. Eén ding is zeker: Ook deze winkelier zet altijd zijn
beste beentje voor!
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Jet Set klopt Piller Sport
bij ZABO-competitie

Korfbalcompetitie VZOD

A2 door winst op koers
voor kampioenschap
Kudelstaart - Het was weer een
echte VZOD-dag in de Kudelstaartse Proosdijhal. Met zeven thuisspelende teams kleuren de tribunes de
hele dag blauw. Een belangrijke dag
ook, vooral voor VZOD A2. Zij zijn
nog de enige ploeg met kans op het
kampioenschap, nadat de hoofdmacht op 7 februari een gevoelig
verlies leed tegen Oranje Nassau.
Voor VZOD/Victory 1 is de druk er
echt af en dat zie je in het spel terug. Nadat 14 dagen geleden Vlug
& Vaardig opgerold was moest deze zaterdag DTS Enkhuizen toezien
dat VZOD een monsterscore op het
bord zette. En dat nog wel met een
gehavende ploeg welke aangevuld
werd met A1-speelsters Anika van
Os en Josine Verburg. Twee nòg jongere dames werden eveneens aan
het publiek voorgesteld. In het Pupil van de Week shirt stonden deze
week Keziah Tam-A-Kiam en Marissa van de Ende met de door LMBde Jong gesponsorde ballen. Beide
speelsters van de D2 zijn nog maar
kort bij VZOD en dus was de kennismaking met de vele supporters
best eng. De wedstrijd verliep zoals
gezegd voorspoedig en 19-10 eindstand was er één waar DTS niet over
mocht mopperen.
Eerder op de dag was vooral de
wedstrijd van de junioren A2 er
één waar alle aandacht op was gericht. Met nog 3 wedstrijden te gaan
stond de A2 één puntje achter koploper Haarlem en dat was deze zaterdag de tegenstander. Er moest
dus gewonnen worden. Niet alleen
deze zaterdag maar ook de volgende omdat VZOD dan bij ditzelfde

Haarlem op bezoek moet. Een aarzelende start zorgde voor verhitte gemoederen op de tribunes en
sommigen konden, gezien de ruststand van 3-7, het niet eens meer
opbrengen om te blijven kijken. De
laatste kans op een kampioensteam
dit zaalseizoen zakte steeds verder
weg. Coach Gradus van Limpt had
echter nog wat ijzers in het vuur en
een tactische wissel zorde ervoor
dat het gat weer kleiner werd. 10
minuten na de rust stond er een 710 op het bord, weer 10 minuten later echter een prachtige 12-10! Vijf
treffers op rij en de toeschouwers
werden haast gek! De laatste minuten waren haast ondraagelijk nadat Haarlem nog terugkwam tot 1211 maar daar bleef het gelukkig bij.
Een uitstekende uitgangspositie dus
voor komende week. Eén punt zou
dan genoeg moeten want de laatste wedstrijd is tegen de nummer
laatst, DSO.
De komende weken hopen VZOD
1 en 3 op, onwaarschijnlijke, fouten
van de koplopers en vecht VZOD 2
om in de 3e klasse te blijven. Bij de
jeugd mocht alleen de D1 de punten
bijschrijven. De overige jeugdteams
hadden een mindere dag. Alle uitslagen op een rijtje; VZOD 1- DTS 1
19 - 11, ,VZOD 2- Madjoe 3 10 - 13,
Oranje Nassau 5- VZOD 3 5 - 14,
VZOD A1- Atlantis A1 8 - 7, VZOD
A2- Haarlem A3 12 - 11, VZOD B1Tempo B2 3 - 6, VZOD C1- Luno C1
3 - 9, VZOD D1- Tempo D3 5 - 4, KIOS D3- VZOD D2 6 - 4, Blauw Wit /
HavenFD E1- VZOD E1 3 - 0, Fiducia F2- VZOD F1 3 - 0. Voor meer informatie: www.vzod.nl

Pupillen van de week Keziah Tam-A-Kiam en Marissa van de Ende vergezellen VZOD/Victory 1.

Nick Dekker had afgelopen speelavond de hoogste finish. Hij werd beloond
met een grote fles Sconebier.

de mannen van trainer Egberts er
alles aan gedaan hebben om er een
beter resultaat uit te slepen. Men
heeft gevochten voor meer. En dat
kwam, het was Edwin van Maris die
de hatelijke nul van het scorebord
haalde. Een voorzet van snelheidsduivel Richard de Vries bereikte van
Maris en met een schitterende volley passeerde hij de doelman van
CTO, Dave Moen. 1-1. En toen werd
het eventjes anders. RKAV had nu
het heft in handen, en de thuisclub
moest alle zeilen bijzetten om niet
onder de voet gelopen te worden.
De eindstand, zou het op een punten verdeling uitlopen? Nee, juist
Pattrick Dijkstra, die terug kan zien
op een zeer goede wedstrijd, was
hier de inleiding van was. Bij een
aanval van CTO’70 kwam de bal bij
Dijkstra, maar hij gleed weg op het
gladde veld. De bal kwam bij Collee van CTO’70 die alle tijd kreeg om
aan te leggen en het was 2-1. RKAV
had meer verdiend. Maar met deze inzet, zit het er in dat komende
zondag tegen Legmeervogels RKAV
voor een stunt gaat zorgen.
Theo Nagtegaal.

Gelijkspel voor VV Aalsmeer
A1 op kunstgras FC Almere
Aalsmeer - VV Aalsmeer A1 heeft
ook de derde wedstrijd in de tweede periode met een gelijkspel afgesloten. Na eerdere remises voor de
winterstop thuis tegen Texel ’94 A1
en bij Zaandijk A1 moest de gehavende ploeg (7 spelers werden gemist wegens blessures en vakanties)
ook bij FC Almere A1 genoegen nemen met een gelijkspel. Al vroeg in
de wedstrijd kwamen de Aalsmeerders op achterstand toen de bal
uit een corner onfortuinlijk via een
Aalsmeers hoofd in het eigen doel
belandde. Ondanks de achterstand
was VV Aalsmeer de beter combinerende ploeg en creëerden men
een reeks goede mogelijkheden in
het vervolg van de eerste helft om
op gelijke hoogte te komen. FC Almere kreeg echter de grootste kans,
toen de spits uit een snelle counter
alleen op keeper Ruud Koningen afging, maar die redde op sublieme
wijze. Na rust zagen de toeschou-

wers een gretig VV Aalsmeer, dat
hartstochtelijk op zoek ging naar
de verdiende gelijkmaker en die
ook vond via Calvin Koster. Na deze
bevrijdende treffer golfde het spel
in hoog tempo op en neer en hadden beide ploegen moeite om rust
in het spel te krijgen. Invaller Danny
Leegwater behoedde de Aalsmeerders voor een achterstand door redding te brengen op de doellijn en
aan de andere kant had Lennart van
der Dussen na goed storend werk
een gigantische kans om vlak voor
tijd de overwinning binnen te schieten, maar het betere duw- en trekwerk belette hem te scoren. Er
kwam dus geen winnaar en die verdiende deze gelijkopgaande wedstrijd ook eigenlijk niet. Aanstaande zaterdag staat de thuiswedstrijd
tegen Zwaluwen/Henver ’30 A1 uit
Hoorn op het programma. Bij VVA
aan de Dreef wordt om 11.30 uur de
aftrap gegeven.

rechterhoek van het veld en plaatste
de bal vervolgens in de linkerbovenhoek. Hiermee stond De Jet Set BV
weer op voorsprong: 2-1.
In de resterende speeltijd wilde Piller Sport nog punten uit de strijd
slepen maar verder dan een schot
op de paal kwam de ploeg niet. In
de slotfase scoorde De Jet Set BV de
beslissende treffer en zorgde voor
een 3-1 eindstand op het scorebord.
De zaalvoetbalpartij stond onder
prima leiding van arbiter Peter Meyer. De ZABO zaalvoetbalcompetitie
wordt weer voortgezet op zaterdag
14 maart. Wederom wordt er gespeeld in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg in Aalsmeer-Oost. De
toegang is gratis en het programma
ziet er als volgt uit: om 18.35 uur Easy Beveiliging tegen DGL. Om 19.20
uur Accon tegen Mantel Makelaars.
Om 20.05 uur De Jet Set BV tegen
LEMO en om 20.50 uur Sportcafé de
MiDi’s tegen Piller Sport. Het team
van LEMO-Gaat-Los is vrij.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Nog acht avonden voor
een 9-darter!
Kudelstaart - Het Poel’s Eye seizoen resteert nog acht speelavonden. Acht speelavonden waarbij de
eerste 9-darter best eens gegooid
zou kunnen worden. Bij Poel’s Eye
wordt gespeeld vanaf 501 naar 0.
De laatste dart moet in een dubbel
of in de dubbele Bull.
Zo snel mogelijk van 501 naar 0, het
kan in 9 pijltjes. Het niveau van de
toppers mag dan zogenaamd elk
seizoen ietsje hoger liggen: toch is
men in Kudelstaart nog géén getuige geweest van een ‘leg’ in 9 pijltjes. In het Dorpshuis zijn vanaf de
oprichting van Poel’s Eye in 2002 zo
ongeveer 75.000 legs gespeeld. Ofwel 75.000 kansen op een 9-darter.
Elmer Kralt was dit seizoen dichtbij
met een 10-darter. Ilona van Emden
was een aantal speelavonden geleden goed op weg en gooide 6 perfecte pijltjes achter elkaar. Aan de
bar wordt veel gesproken over het
huidige niveau bij Poel’s Eye. Het
niveau stijgt elk seizoen volgens de

bar- en dartpraat. Het is echter niet
goed meetbaar. Het voorgaande seizoen wisten maar liefst zes darters
de hoogst mogelijke finish te gooien, namelijk 170. Triple 20, Triple
20, Bull’s Eye ! Dit seizoen staat de
hoogste finish op 161, gegooid door
Gerard Klijn. Zou dit betekenen dat
het niveau bij Poel’s Eye gedaald is?
Op de foto een trotse Nick Dekker.
De afgelopen speelavond had hij de
hoogste finish met 154. Een grote fles Sconebier en 2 extra punten
voor de ranking. Elke speelavond is
een feest op zich, maar voor de vaste spelers wordt er een ranking bijgehouden.
Bij de heren voert Danny Zorn de
ranglijst aan en bij de dames Mariek van Zanten. De volgende speelavond is vrijdagavond 6 maart in het
Dorpshuis. De inschrijving is tussen
19.00 en 19.45 uur. Deelname kost 3
euro. Minimum leeftijd 15 jaar. Wie
weet wordt morgenavond de 9-darter gegooid!

Gehavend RKAV verliest
nipt in Duivendrecht
Aalsmeer - Een zeer gehavend
RKAV heeft het niet kunnen redden
tegen een ook tegenvallend CTO’70.
Toch heeft RKAV met de spelers die
in het veld stonden er van alles aan
geprobeerd om de schade te beperken. Het was jammer dat de anders
zeer solide verdediging van RKAV
het moest doen zonder Dave van
Schip en Arno Schrama, beiden geblesseerd en ook nog zonder Timo
Peters, hij is geschorst. En daarbij
nog twee spelers op vakantie, Dennis Spreeuw en Barry Springintveld.
Ga er maar aanstaan. De eerste
helft gaf al aan dat CTO’70 kost wat
kost de punten in Duivendrecht wilde houden. Er waren diverse kansen
voor de thuisclub, maar de paal en
Stefan van Halm stonden een voorsprong in de weg. Het was mooi om
te zien dat de debutanten Mark van
Tol en Pattrick Dijkstra zich moeiteloos konden aanpassen. Al met al
was het een helft om gauw te vergeten. De tweede helft gaf meer
spanning. Al in de vijfde minuut was
het van Bree die met een afstandsschot zijn ploeg op 1-0 zette. Kon
RKAV deze tegenslag te boven komen? Het moet gezegd worden dat

Aalsmeer - De plaatselijke ZABO
zaalvoetbalcompetitie is op zaterdag
28 februari in sporthal de Bloemhof
voortgezet. De ontmoeting tussen
De Jet Set BV en Piller Sport werd
een wedstrijd die spannend bleef tot
ver in de tweede helft. In de eerste
helft scoorde De Jet Set BV de openingstreffer en nam de leiding: 1-0.
Enige minuten later had Piller Sport
het antwoord klaar. Het was Rob
van den Berg die met een uitstekende assist Dave van Maris bereikte. Laatstgenoemde bleek trefzeker
en zorgde voor de gelijkmaker: 1-1.
Deze gelijke stand zou ook de ruststand worden. In de tweede helft
creëerde De Jet Set BV de meeste
doelkansen maar bleek onzorgvulding met de afronding. Daarnaast
was Piller Sport-doelman Rielof
Dijkstra in uitmuntende vorm en hij
behoedde zijn team voor een grote
achterstand. Die achterstand kwam
er dan toch voor de Kudelstaarters.
Elias Elhadji combineerde knap in de

Foto Don Ran.

Leerzame nederlaag voor handballers

Fiqas/Aalsmeer verliest nipt
in thriller van Volendam
Aalsmeer - Fiqas Aalsmeer heeft
zaterdagavond thuis in de Bloemhof
nipt verloren van Kras/Volendam. In
een boeiende wedstrijd werd het
23-24 voor de handballers uit het
palingdorp. In een stijf uitverkochte sporthal de Bloemhof was het Volendam dat als beste begon aan de
wedstrijd. Aalsmeer leek nog in het
ritme te moeten komen en zo was
het verschil na tien minuten spelen al drie doelpunten; 4-7. Dit was
het sein voor Aalsmeer om er een
tandje bij te zetten, mede door de
goed spelende Jimmy Castien en de
veel scorende Mark Roest kwam de
ploeg op een 11-8 voorsprong. De
dekking werd scherper en in de fase
vlak voor rust was het keeper Micha
Hoogwoud die met een paar fantastische reddingen de voorsprong
intact hield. Aan Volendamse kant
was het vooral de ervaren Marco
Beers die van afstand veel scoorde en moeilijk was af te stoppen. De
kleedkamers werden opgezocht met
een 13-10 ruststand in het voordeel
van Aalsmeer.
Aan het begin van de tweede helft
een aantal wisselingen aan beide
kanten en die pakten duidelijk in het
voordeel van Volendam uit. De jonge
Aalsmeerse ploeg kreeg het moeilijker en oogde vermoeid. De combinaties liepen niet meer zo vloeiend
en in de afronding was men ongelukkig. Volendam kon daardoor terugkomen in de wedstrijd. Na tien
minuten spelen was de stand 15-18
in Volendams voordeel. Toen het geloof in een goed resultaat langzaam
wegzakte bij het thuispubliek, kwam
Aalsmeer toch weer sterk terug in
de wedstrijd. Dankzij een aantal
tijdstraffen en scores van de broertjes Boomhouwer werd de stand ge-

lijk getrokken naar 21-21.
Een spannende slotfase brak aan en
het publiek ging vol achter de thuisploeg staan. Bij een 22-21 voorsprong kreeg Aalsmeer een strafworp. Jeffrey Boomhouwer benut
normaal gesproken zo’n buitenkansje maar deze keer werd zijn te
zachte worp gekeerd door de doelman. Dit was het breekpunt in de
wedstrijd. Volendam scoorde twee
maal op rij en kwam op een 22-23
voorsprong. Boomhouwer trok de
stand nog wel gelijk, maar een strafworp voor Volendam bleek de defintieve beslissing. Eindstand 23-24.
Een geflatteerde nederlaag voor
Aalsmeer dat zeker niet de mindere
was van Volendam. Behoudens de
mindere fase vlak na rust had men
bijna de hele wedstrijd het beste
van het spel. De jonge Aalsmeerse
ploeg van Alex Curescu wordt door
het spelen van dit soort wedstrijden
alleen maar beter. Dit belooft veel
goeds voor de eventuele finale om
het landskampioenschap later dit
jaar. Niemand twijfelt eraan dat deze twee ploegen elkaar dan opnieuw
gaan bestrijden. Het thuisvoordeel
is dan in handen van Volendam, dat
zegt echter niets, zo is wel gebleken
in het huidige seizoen.
Komende zaterdag speelt FIQAS
Aalsmeer de laatste wedstrijd in de
reguliere competitie uit bij v.d.Voort/
Quintus, maar ongeacht de uitslag
staat nu al vast de ploeg als tweede
eindigt en vanaf 14 maart uitkomt in
de nacompetitie in een poule met de
nummers drie, zes en zeven.
Doelpunten Aalsmeer: Jeffrey
Boomhouwer 6, Jimmy Castien 5,
Serge Rink en Mark Roest 4, Robin
Boomhouwer 2, Luuk Obbens en
Jarcha van Dijk 1.

Trampolinespringen

SV Omnia 2000 in Kempen
voor Niederhein-Cup
Aalsmeer - De trampolinespringers Robin van As, Ilse Vergoossen,
Mirjam van der Leeuw, Chris Moerman en Perry Alderden van SV Omnia 2000 hebben afgelopen weekend deelgenomen aan de Niederhein-Cup in Kempen.
Tijdens deze internationale wedstrijd hadden de springers concurrentie uit Duitsland, Nederland,
België, Tsjechië en Spanje. Vrijdagavond werd en hard getraind om
voor te bereiden op de wedstrijd
van zaterdag. Zaterdagochtend was
er ook nog gelegenheid om te trainen, maar toen was het al erg druk
in de zaal. Om half elf werd de wedstrijd officieel geopend. Robin van
As sprong in de eerste groep in de
categorie Schulerinnen. Zij sprong
twee goede oefeningen en scoorde 46.10 punten. Hiermee werd zij
23ste in een deelnemersveld van 39
springers. ’s Middags was het de
beurt aan de dames en heren. Mirjam deed voor het eerst een nieuwe sprong en scoorde hier mooie
punten mee. Ook haar keuze- oefening was erg mooi. Zij scoorde
in totaal 52.00 punten en werd 13e
van de 22 springers. Ilse Vergoossen

sprong ook twee mooie oefeningen
en scoorde 48.80 punten en werd
15e van de 22 springers. In de categorie heren werd het een spannende strijd. Er deden veel Nederlandse
heren mee en ook veel talenten uit
Duitsland en Spanje. Chris begon
zijn oefening niet lekker waardoor
hij maar twee sprongen had. Hier
baalde hij erg van en zo liep hij een
plekje in de finale mis. Zijn nieuwe
keuze oefening was erg goed. Hij
sprong voor het eerst een moeilijkheid van 11,0 punten. Hiermee kon
Chris erg tevreden zijn. Perry Alderden sprong voor het eerst een dubbele gestrekte salto. Dit ging erg
goed. Ook sprong hij een mooie
keuze oefening. Perry scoorde hiermee een plekje in de finale en werd
uiteindelijk 7e. Een mooi prestatie
voor Perry Alderden. Trainer Rien de
Ruiter was ditmaal afwezig door de
regionale wedstrijden in Nederland.
Maar met hulp van Michiel Vergoossen en jury Dave van As ging
het prima in Kempen. De volgende
internationale wedstrijd vindt plaats
in Aalsmeer. Dit is op 21 maart in de
Bloemhof. Voor meer informatie kijk
op www.flowercup.nl.

Joppe wint ook 2e horeca
beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Na de vorige editie van
het horeca volleybal toernooi in 2007
al te hebben gewonnen, heeft café Joppe ook dit jaar weer de eerste
prijs weten te bemachtigen van dit
prestigieuze beachvolleybal-toernooi. Horecabedrijven uit de wijde
omgeving waren afgelopen maandagavond naar een overvolle Beach
gekomen om deel te nemen aan dit
gezellige toernooi. Nadat het Joppe All-Star als tweede uit de poulewedstrijden was gekomen werd de
halve finale op vrij eenvoudige wijze
met 33-14 gewonnen van het tweede team van The Beach: Geel en
Ge*L. In de finale moest Joppe het
opnemen tegen het sterrenteam van
de Beach. De verwachtingen waren
natuurlijk hoog gespannen. Kan er
van het thuis spelende team worden
gewonnen? In de poule wedstrijd

had Joppe tenslotte nipt verloren
van dit zelfde team. Maar alle vrees
werd vrij snel uit de lucht genomen
door een zeer soepel spelend Joppe
All Stars team. Al vrij snel werd een
redelijke voorsprong door de Joppe All Stars genomen om die vervolgens niet meer uit handen geven, de
einduitslag was een zeer tevreden
21-15. Na een uitbundige prijsuitreiking ging het Joppe All Star team
met de eerste prijs en de wisselbokaal weer richting Weteringstraat,
waar het nog lang onrustig bleef.
Hopelijk heeft het Joppe All Star
team bij een volgende editie van het
horeca beachvolleybaltournooi weer
een team dat de concurrentie aan
kan. Het Joppe team bestond uit:
vader Tom en dochter Merel Meijer, Boris Bouwense, Dario Rak en
Jan Tas.
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Glow golfen: Heel gezellig!
Kudelstaart - Afgelopen week was
het vakantie voor alle tieners in de
omgeving. En voor degene die niet
op vakantie waren stonden gezellige activiteiten gepland op De Binding Zolder. Op donderdag 26 februari ging een groep van dertien
jongens en meiden glow golfen!
Om 14.30 kwamen alle tieners binnenstromen. Eerst lekker wat drinken, even naar buiten een balletje
slaan en weer naar binnen. De jassen aan en op weg naar de bus. Na
een kort ritje arriveerde groep bij De
Beach aan de Oosteinderweg. Na
binnenkomst werden drie groepjes
van vijf tieners gevormd. Elk groepje kreeg een korte uitleg en de benodigde spullen. Daarna konden de
jongens en meiden de baan op. Iedereen was onder de indruk van alle
kleurtjes en de verlichte banen. Het

was even wennen hoe dit spelletje
in z’n werk ging. Maar al snel hadden alle tieners hun draai gevonden
en werd er goed gegolfd om de beste te zijn. Er waren moeilijke banen,
makkelijke banen maar het was
vooral heel gezellig! Na een uurtje
bezig te zijn geweest was het tijd om
richting Kudelstaart te gaan. Want
daar wachtte patat op de groep. Alle
tieners gezellig aan tafel en de patat, frikadellen, kaassoufflés en kroketten kwamen te voorschijn. Nadat iedereen z’n buikje vol had gegeten was het alweer tijd. Om 8 uur
gingen de jongens en meiden richting huis. Het was een heel gezellige dag. Voor meer informatie over
De Binding Zolder en de activiteiten kan gekeken worden op www.
debinding.nl waar ook de foto’s van
het glow golfen te bewonderen zijn.

Meester- en juffendag op OBS:
Dag vol feestelijkheden!

Leerkrachten De Graankorrel
te zien in ‘Hotel Mesjogge’
Kudelstaart - Zaterdag 14 maart
zijn in het Dorpshuis te Kudelstaart
alle leerkrachten van basisschool
De Graankorrel te zien in de knettergekke musical ‘Hotel Mesjogge’.
Maandenlang hebben de meesters
en juffen fanatiek geoefend om voor
de kinderen van de school, hun ouders, familie, bekenden en andere
belangstellenden, een fantastische
musical op te voeren.
Het komische verhaal speelt zich af
in Hotel Mesjogge. De gasten die
hier logeren blijken allemaal zeer
bijzondere afwijkingen te hebben.
Toevallig is ook dokter Pilledraaier
in het hotel, die een medicijn heeft
uitgevonden dat de gasten van hun
te lange tenen, neuzen, vingers en
oren kan afhelpen.

Amstelveen - Theatergroep Unieke
Zaken brengt op zaterdag 7 en zondag 8 maart een verhaal van lang,
heel lang geleden in het Amstelveens Poppentheater. De vijand valt
Amsterdam binnen, op zoek naar
Gijsbrecht van Amstel. Maar die is
al lang ontsnapt en verzint een list
om de stad te redden.
Unieke Zaken speelt dit klassieke
ridderverhaal vol helden, verraders,
lafaards en geliefden van Vondel als
toneelstuk in een toneelstuk, op een
manier waarbij je ogen en oren tekort komt.
Dé klassieker uit de Nederlandse toneelgeschiedenis bewerkt tot

een toegankelijke, speelse en humoristische voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. Het publiek, jong en
oud, wordt ondergedompeld in een
aanstekelijke mix van toneel, muziek, mime, schaduwtheater, mooie
decorwisselingen en nog veel meer.
Grappig, ironisch, vindingrijk, creatief en vreselijk leuk om naar te kijken. Aanvang beide dagen is 14.30
uur en de toegangsprijs bedraagt 7
euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Handbalcompetitie

Dames Rkdes C1 op weg
naar het kampioenschap
Kudelstaart - Met nog 3 wedstrijden te spelen tot het einde van de
competitie, begon Dames Rkdes C1
afgelopen zaterdag aan de wedstrijd
tegen Vido C1. Na nog geen 3 minuten spelen stonden de meiden al
met 5-0 voor. Door de zwakke tegenstand kon Rkdes veel oefeningen uit de training van trainer Ruud
van den Broeck oefenen. Zo waren
er diverse wisseltjes, breaks, verschuivingen cirkel en balletjes achterlangs.
De keeper van Vido bleef rapen uit
haar doel. Met een stand van 112 ging Rkdes de rust in. De tweede
helft was een vervolg van de eerste,
en de doelpunten bleven komen. De
eindstand was 24-6.
Met nog twee wedstrijden voor de

boeg en 1 punt voor in het eindklassement, bestaat de mogelijkheid
dat er op zaterdag 7 maart een kampioenschap gevierd mag worden! ’s
Avonds gingen de meiden op uitnodiging van sponsor De Lange Installatie Techniek kijken naar de wedstrijd Fiqas Aalsmeer heren 1 tegen
Kras Volendam heren 1. Bij Kras Volendam is de trainer van Rkdes C1
Ruud van de Broeck, ook de keepertrainer.
Vooraf was al aangekondigd dat dit
een thrillerwedstrijd zou worden. En
dat was het dan ook. Er werd snel
gespeeld met mooie doelpunten
aan beide kanten. Kras Volendam
was net een tikkie sterker dan Fiqas
Aalsmeer en won de wedstrijd dan
ook met 23-24.

Sportief verloop Tweetallentoernooi

Aalsmeer - Vrijdag 20 februari heeft discotheek Bon Ami in de
Hornmeer de deuren open gesteld
voor kinderen van dagcentrum De
Lotusbloem.
De jongens en meiden gingen,
verkleedt als prinsessen, piraten,
clowns en stoere superhelden, in
optocht naar Bon Ami. In de discotheek was het gelijk feest en werd
de polonaise ingezet. De kinderen
en de begeleiders van De Lotusbloem hebben volop genoten van
het uurtje dansen in Bon Ami, zondermeer een geslaagde carnavalsmiddag.

Ambulance op schoolplein
Aalsmeer - In het kader van de
EHBO lessen in groep 8 van OBS
de Zuidooster stond er dinsdag 3
maart een ambulance van de VZA
op het schoolplein. Er werd aan de
kinderen uitgelegd wat het belang
is van het (juist) alarmeren en wie je
nodig hebt voor wat voor ongeval.
Hierna mochten de kinderen uitgebreid vragen stellen die beantwoord
werden door de chauffeur of de verpleegster. Toen alle vragen beantwoord waren begon het praktijk gedeelte van de les.
De ambulance ging open, de brancard werd naar buiten getrokken
zodat iedereen van de klas uitgebreid in de ambulance kon kijken.

Er werd bij een leerling een hartfilmpje gemaakt, bloeddruk en het
zuurstofgehalte gemeten. Alles was
goed dus ze kon gelukkig na de
les gewoon weer naar huis. Hierna
werd er een gebroken been behandeld met een spalk en mocht er een
leerling plaats nemen op een harde plank en werd er een nekkraag
omgedaan (dat zat niet echt lekker).
Toen kwam het spannende gedeelte, de klas mocht voor in de ambulance zitten en de werking van alle knopjes werd uitgelegd, ook ging
even de sirene aan. Het was het een
heel interessante en leerzame les,
die werd gegeven door Simone en
Mario van VZA.

Jeugdhandnieuws

Jongens A1 winnen met
ruim verschil van B.K.C.
Aalsmeer - Zondag 1 maart speelden de jongens A1 van FIQAS
Aalsmeer tegen B.K.C. in Anna Paulowna. Aalsmeer begon goed aan
de wedstrijd: met snel, aanvallend
spel werd er in het eerste kwartier al direct afstand genomen van
B.K.C.: tussenstand 1-9. Daarna wist
B.K.C. iets terug te komen en werd
de stand 5-11 in het voordeel van
Aalsmeer.
Het laatste deel van de eerste helft
was opnieuw voor de Aalsmeerse jongens en met drie doelpunten
op rij werd de 5-14 ruststand bereikt. Ook de tweede helft werd er
weer goed aanvallend begonnen
en liep Aalsmeer al snel nog verder uit tot een voorsprong van 1026 na een kwartier spelen. Ook in
de slotfase van de tweede helft wist
B.K.C. het snelle, aanvallende spel
van Aalsmeer niet af te stoppen en
zo werd deze wedstrijd gemakkelijk gewonnen met 14-34 voor FIQAS Aalsmeer. Door deze overwinning kunnen de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer volgende week kam-

die dag. Professionele dansleraren
van ‘Dans in School’ uit Amsterdam
waren ingehuurd en gingen met iedere groep een dans oefenen, die in
het teken stond van dieren over heel
de wereld. Alle kinderen waren die
dag in witte kleding naar school gekomen en beelden met leuke accessoires verschillende dieren uit. Zo
waren er onder andere duifjes, beren, honden, zwanen, slangen, paarden, kamelen, kippen en hanen. De
voorstelling duurde ruim een uur en
de ouders die in grote getale kwamen kijken, werden getrakteerd op
een fantastisch optreden.
Mede dankzij de leerkrachten, stagiaires, dansleraren, ouderraad,
maar voornamelijk de kinderen was
het weer een geweldige feestelijke
gebeurtenis, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Maar zo simpel blijkt het in de praktijk toch niet te gaan. Er breekt zelfs
paniek uit als het medicijn wordt
gestolen. Er wordt een detective ingeschakeld, de krant raakt erbij betrokken; kortom iedereen is of wordt
knettergek!
De vele grappige gebeurtenissen,
de lekker in het gehoor liggende
liedjes en de verrassende ontknoping maken deze musical tot een
onvergetelijk schouwspel dat u zeker niet mag missen!
‘Hotel Mesjogge’ wordt zaterdag 14
maart in het Dorpshuis maar liefst
drie keer opgevoerd: Om 13.00, om
16.00 en om 19.30 uur. Toegangskaarten zijn te bestellen bij basisschool De Graankorrel in de
Schweitzerstraat, tel. 0297-329100.

Geslaagd carnaval
Lotusbloem

Voorstellingen ‘Gijsbrecht’ in
Amstelveens Poppentheater

Kudelstaart - Het is inmiddels een
leuke traditie geworden op de OBS
in Kudelstaart; de meester- en juffendag. Eén keer per jaar worden
op school de verjaardagen van alle leerkrachten gezamenlijk gevierd met een dag vol feestelijkheden. Dit jaar was het thema ‘Dieren’ en alle groepen waren al weken van te voren bezig met de voorbereidingen hiervan. Iedere groep
had een prachtige totempaal geknutseld. Deze konden door de ouders in de klassen bewonderd worden en stonden centraal bij de theatervoorstelling aan het einde van de
meester- en juffendag. Op de feestdag zelf werden er allerlei spelletjes
gedaan en heel veel geoefend voor
een gezamenlijke dansvoorstelling
in de Proosdijhal. De ouderraad
zorgde voor al het eten en drinken

pioen worden in de zaalcompetitie
2008-2009. Deze wedstrijd wordt
zondag 8 maart om 13.10 uur tegen
Aristos in de Bloemhof gespeeld. De
jongens B1 wisten afgelopen zondag thuis te vinden van Havas uit
Almere met 34-22. Aanstaande zondag 8 maart vindt de topper uit de
jeugddivisie plaats, tussen Kras/Volendam B1 en FIQAS Aalsmeer B1.
De jongens B2 hebben zondag tegen Najaden in Almere hun tanden
laten zien.
De rust werd ingegaan met een 1515 gelijke stand, maar uiteindelijk
won Aalsmeer met 27-23. En de C1
van FIQAS heeft wel weten te winnen in en van Volendam met 1118. Aanstaande zaterdag bestaat
de kans dat de C1 kampioen wordt.
De wedstrijd begint om 13.15 uur in
De Bloemhof aan de Hornweg. De
meiden A van FIQAS tot slot hebben nipt verlies geleden. De meiden hebben sterk gespeeld en zich
voor honderd procent ingezet, maar
moesten toch genoegen nemen met
de stand van 26-25.

Aalsmeer - Maandag 23 februari vond alweer voor de zesde
maal het Tweetallentoernooi voor
schooljeugd plaats in de Bloemhof.
Scheidsrechters op maandag waren
Tijn en Roy van RKDES, Bas Sam en
Pim van Roda, Joeri, Jesper en Perry
van RKAV en woensdag, Lynn, Rody,
Jesper, Boy, Jorin, Sander, Joeri ,Pim
en Lorenzo. De jongste scheidsrechters waren Jannick en Roy. De eerste speeldag werd gestreden op zes
veldjes door jongens in de leeftijd
van 8 en 9 jaar. Er werd met kleine doeltjes gespeeld en dit leverde aantrekkelijke combinatievoetbal op. Na tien keer gevoetbald te
hebben, waren het Lucas Heysteeg
met Marijn van Wandelen en Roy
Huiskens met Beau Sol die tegen elkaar in de finale stonden. Uiteindelijk waren het toch Lucas en Marijn
die de finale met klein verschil wisten te winnen. Maar even daarvoor
kwam de organisatie er achter dat
Igor Woorts en Mike van de Bergen
in de poule wedstrijden ten onrechte 3 verliespunten hadden gekregen, dus eigenlijk ook in de finale
terecht hadden kunnen komen. Een
compromis was dat men een wedstrijd speelde tegen Lucas en Marijn. Laatst genoemde wisten met 1
doelpunt verschil te winnen en bleken dus de terechte winnaars. De
tweede prijs is uitgereikt aan Roy en
Beau en Lucas en Mike. In de middag was het de beurt aan de jongens van 10 en 11 jaar. Er waren zeven poule’s van vijf teams. Het niveau en de prestatiecurve lag hoog.
Uiteindelijk moesten er door drie

teams penalty’s genomen worden
om in de halve finale te komen. Lars
en Martijn wonnen nipt van Menno
en Dario en Bryan en Robin wonnen
ook net aan van Nick en Xander. In
de finale waren het Lars en Marijn
die over de langste adem beschikte en de eerste prijs verdiend meenamen naar Amstelveen, een goede
tweede plaats was er voor Bryan en
Robin. Woensdag waren het de jongens van 6 en 7 jaar en de meisjes 8
en 9, 10 en 11 jaar die hun kunstjes
mochten tonen. Bij de jongens waren het Mitchel Keyzer en Tycho Duizendstra die er met kop en schouders bovenuit staken en verdiend de
eerste plaats wonnen met vijf gespeelde wedstrijden. Op twee zijn
Max Ottevanger en Syb Maarse geëindigd. Bij de jongste meiden waren het Iris Eveleens en Celine Zorre die na een spannende finale toch
de handbalmeiden Anouk Stevens
en Fabienne Vork wisten te verslaan.
Bij de meisjes( dames) werd in drie
verschillende poules gespeeld. De
beste waren uiteindelijk, de meiden
Mandy de Boer en Imke Brommer
uit Kudelstaart met 13 punten totaal.
Op de tweede plaats twee gelijk geëindigde teams: Lindsy Vreeken met
Ann van Baal en Lianne Jooren met
Noe Fontein. Het Tweetallen toernooi kon mede door trouwe sponsoring van Imabo Blauwhoff, van Kouwen Opel, Inter Duo Sports, Stepla Fleurs en Markman Cultures voor
de jeugd georganiseerd worden. Op
de website www.rkav.nl staan heel
veel foto’s van dit gezellige en sportieve evenement in de vakantie.

Anouk Stevens en Fabienne Vork twee vriendinnen die normaal allebei handballen bij FIQAS Aalsmeer en zwemmen bij Oceanus deden afgelopen woensdag mee met het 2-tallen toernooi in de Bloemhof.
De meiden hadden er zin en wisten uiteindelijk een prachtige tweede plek te
veroveren.

