
Tel: 0297-341900         www.meerbode.nl 1Editie: Aalsmeer 1

125  De krant die je al 125 jaar pakt! •
 D

e k
ra

nt 
die

 je

 al 1
25 jaar pakt! •

7 maart 2013

KORT NIEUWS:

Hasj onderschept 
in vrachtwagen
Aalsmeer - Op zaterdag 2 
maart rond zeven uur in de 
avond is een groot aantal kilo’s 
hasj ontdekt in een vrachtwa-
gen op het terrein van de bloe-
menveiling aan de Legmeer-
dijk. Een medewerker van de 
beveiliging zag dat twee man-
nen tijdens het laden en lossen 
een pakket uit de vrachtwagen 
lieten vallen. Het ‘blok’ werd di-
rect afgedekt met een kleed. 
Omdat dit niet vertrouwd werd, 
is de politie gealarmeerd en 
is nader onderzoek gepleegd. 
Het pakket bleek hasj te zijn. 
De twee mannen uit Spanje 
van 35 en 44 jaar zijn aange-
houden en in verzekering ge-
steld. Het onderzoek is nog in 
volle gang.

WWW.PROFILETYRECENTER.NL/AALSMEER

ABO
T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28

Bel voor een afspraak met 0297-328221 of plan direct 
een afspraak via www.profiletyrecenter.nl/afspraak

APK VOOR ALLE 
MERKEN AUTO'S NU 

Bel voor een afspraak met 0297-328221 of plan direct 

19.95
Geldig tot nader order. Incl. afmeldkosten en 4-gastest (benzine). 
Exclusief roetmeting (voor diesel) à € 15,-.

APK-KEURING

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERSB E T E R  I N  B A N D E N  E N  V E L G E N

TAFEL JEANSACTIE

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION 
WWW.BIGL.NL | TEL: 0297 321177
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER

DONDERDAG 7, VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 MAART 

JACK&JONES / G-STAR / ESPRIT / GARCIA
CARS / PME LEGEND / LTB / DEPT / EDC  
ONLY / VERO MODA / LEVI’S / WRANGLER 

T
R

O
Y

 5
11

9
9

3 DAGEN JEANSVOORDEEL OP ONZE TAFELS
DAMES- EN HERENJEANS 

DIVERSE MERKEN, MODELLEN EN WASHINGS

VOOR

59.-JEANS 
79,- T/M 149,-

20.-

DIVERSE MERKEN, MODELLEN EN WASHINGS

JEANS
TAFEL 1

VOOR

JEANS 
59,- T/M 99,-

10.-
JEANS

TAFEL 2

2EJEANS 
VOOR

ALLEEN DONDERDAG 7, VRIJDAG 8,
EN ZATERDAG 9 MAART  >>>>>>>>

2EJEANS 
VOOR

ALLEEN DONDERDAG 7, VRIJDAG 8,
EN ZATERDAG 9 MAART  >>>>>>>>

99.95
2 VOOR 

79.95
2 VOOR 49.-

Zwarteweg 121 • 1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Uw alternatief voor:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Laat je inspireren 
op Decorette.nl

op alle Decorette
huismerk 

raamdecoratie

25% 
KORTING 

Aanbieding is geldig t/m 6 april 2013

de tussenbalans 

“Inleiding”
WWW.aalsMeeRse belanGen.nl 

voormalig

Broeckmans
Unieke fabrieksverkoop!

COLBERTS
 169,   199, 49,-v.a.

PAKKEN
 299,   399,

v.a. 99,-

POLO’S & PULLOVERS
 79,   99, 29,-v.a.

De gróótste herencollectie van Aalsmeer & omstreken!!!

OVERHEMDEN
 89,   99, 25,-v.a.

ALLE ITALIAANSE
SCHOENEN

169, 199,
NU

ALLEMAAL 99,-

VOORJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

STYLE

VOORJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

STYLE

VOORJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

STYLE

VOORJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

STYLE

Deze week:

Publieksavond inbraakpreventie goed bezocht

Politie: “112, Daar vang je 
ook boeven mee!”
Aalsmeer - In het gemeentehuis 
vond afgelopen dinsdag 5 maart 
de publieksavond inbraakpreven-
tie plaats. Aan de uitnodiging door 
de gemeente en de politie was goed 
gehoor gegeven. De burgerzaal was 
voor driekwart gevuld, er moes-
ten zelfs snel stoelen bijgezet wor-
den. De stijging van het aantal in-
braken in woningen de afgelopen 
maanden, was de aanleiding van 
deze avond, die volgens voorlich-
ter Theo voor de politie alleen echt 
geslaagd is als bij een inbraak of 
een verdachte situatie snel gebeld 
wordt naar niet alleen 0900-8844, 
maar ook naar 112, ‘want daar vang 
je ook inbrekers mee‘, aldus één 

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

der slogans. Geslaagd ook pas na-
dat nagedacht is over alle gege-
ven informatie over inbraakpreven-
tie, (brand)veilig wonen, er gezorgd 
wordt dat de ‘zaken’ die niet klop-
pen ook daadwerkelijk op orde wor-
den gemaakt en de verkregen infor-
matie en tips door verteld worden 
aan buurtgenoten die niet aanwezig 
waren. Waarnemend burgemeester 
Theo van Eijk ging in zijn openings-
woord in op de gevolgen van een 
woninginbraak. “Het is het meest 
emotionele wat je kunt overkomen, 
zegt men weleens. Alles is overhoop 
gehaald en er zijn spullen weg.” De 
eerste burger riep inwoners op om 
elkaar ‘keihard’ te helpen. Opletten, 
melden en bellen. “Gewoon doen, 
ook als u iets niet vertrouwd, de po-
litie vindt het nooit erg.” Dat er van-
wege deze publieksavond mogelijk 
huizen leeg stonden, had de politie 
overigens rekening mee gehouden. 
“Geen zorgen, er rijden extra pa-
trouilles in de gemeente”, aldus de 
voorlichter. Vooral werd gevraagd 
om alertheid van inwoners, zij zijn 
de ogen en oren van de politie. 
Overigens denkt de politie de ‘in-
braakgolf’ niet alleen terug te kun-
nen dringen door oplettendheid van 
burgers. Er zijn in wijken afhandel-

units ingericht met teams die zich 
gespecialiseerd hebben in inbraken 
en er worden extra surveillances ge-
houden. Wat inwoners zelf moeten 
en kunnen doen: Zorgen voor dege-
lijk (goedgekeurd) hang- en sluit-
werk op deuren en ramen (ook op 
de eerste etage), goede verlichting 
buiten voor en achter de woning en 
geef inbrekers geen extra opstapjes 
als vuilnisbakken, ladders en tafels 
om snel omhoog naar het (open-
staande) raam te klimmen. Sluit al-
tijd goed af, ook de schuur en de 
garage, verberg geen sleutels onder 
matten en potten, hang natuurlijk 
geen briefje van afwezigheid neer 
en kondig de vakantie niet aan op 
facebook of twitter. Zorg altijd voor 
een bewoonde indruk. Lichtschake-
laars kunnen in deze voor verwar-
ring zorgen bij inbrekers. En de laat-
ste tip van de voorlichter: Veilig wo-
nen is ook brandpreventie-maatre-
gelen nemen. Hang rookmelders op, 
zorg voor brandblussers, een blus-
deken in de keuken en maak met el-
kaar een vluchtplan! Alle telefoon-
nummers nog even op een rij: 112, 
0900-8844 of anoniem 0800-7000. 
Geef inbrekers samen geen kans 
en bel!
Door Jacqueline Kristelijn
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

OVAK houdt 
jaarvergadering

Aalsmeer - Op 13 maart is er geen 
kaarten in verband met de jaar-
vergadering van de OVAK. De vol-
gende soosmiddag is woensdag 20 
maart vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 27 februari is ge-
wonnen door Dirk Tromp met 5100 
punten, op twee Anton van de Pol-
der m et 5012 punten en op drie Ri-
nus Buskermolen met 4956 punten.

Peuterinstuif in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdagochtend 13 
maart van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting onder het ge-
not van koffie en thee en van 9.30 
tot 10.30 uur staat de peuterinstuif 
weer op het programma in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Gezellig met je kind-
je een uurtje spelen, zingen en dan-
sen. En natuurlijk even met de an-
deren bijkletsen. 
Iedere belangstellende is welkom. 
Informatie: 0297-325636, 345413 of 
kijk op www.oosterkerk.info.

Cabaretshow in 
Oosterkerk
Aalsmeer - ‘Klap van de korenmo-
len’ is een cabaret- muziek- en the-
aterprogramma van Ernest Beuving. 
Samen met een koordirigent en nog 
vier topmuzikanten trakteert hij op 
een gevarieerde en leuke avond. 
Elke concertshow is uniek, omdat 
ze elk optreden worden bijgestaan 
door een ander plaatselijk koor. Op 
zaterdag 16 maart komt het zes-
tal optreden in de Oosterkerk aan 
de Oosteinderweg 269 en het koor 
Trumpets of the Lord staat hen hier 
bij. ‘Klap van de korenmolen’ begin 
tom 20.00 uur en de toegang be-
draagt 12 euro per persoon. Dit be-
drag is inclusief een gratis drankje 
in de pauze. Kaarten zijn te koop bij 

Annemieke’s Kramerie aan de Ma-
chineweg 3, de Ichtus Shop in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat en 
te bestellen via email: trumpets@
xs4all.nl.

Subsidiecheque voor bouw 
dak op school in Oeganda
Aalsmeer - Op 4 maart is de eer-
ste subsidiecheque van dit jaar van 
de gemeente door OSA overhan-
digd aan de heer J.de Vries als ver-
tegenwoordiger van Stichting Heart 
for Children. 
Door allerlei activiteiten te organise-
ren, waaronder concerten van Trum-
perts of the Lord heeft de stichting 
in Aalsmeer meer dan 10.500 eu-
ro ingezameld. Er is nu een cheque 
van 2.500 euro overhandigd voor 
de bouw van een dak op een lage-

re school in Oeganda. Deze school 
is specifiek voor wees- en kansar-
me kinderen doordat de ouders aan 
aids zijn overleden. Wethouder Ad 
Verburg, de voorzitter en de pen-
ningmeester van OSA waren bij de 
overhandiging aanwezig. Meer in-
formatie over het project is te vinden 
op de website: www.heart4children.
org/nl. Mocht u ook belangstelling 
hebben voor uw project, kijk dan 
op de website van OSA: www.osa-
aalsmeer.nl.

Themadienst in 
Open Hof kerk

Aalsmeer - Zondag 10 maart is er 
een Jong en Oud dienst in de Open 
Hof Kerk in de Ophelialaan. Thema 
van de dienst is: Twijfelen is gezond. 
In de voorbereidingen is nagedacht 
over dingen waar je wel eens over 
twijfelt. Want soms sta je voor las-
tige keuzes. Het kan ook gebeuren 
dat iets wat eerst heel vanzelfspre-
kend was, opeens vragen oproept. 
Ook in je geloof kan je hiermee te 
maken krijgen. De vraag is hoe je 
hier dan mee omgaat? 

Dominee Janneke Stegeman uit 
Amsterdam is de predikant in de-
ze dienst en de praiseband OnLine 
zorgt voor de muzikale begeleiding 
van de dienst.
Voor de jongere kinderen is er kin-
dernevendienst.De dienst begint om 
10.00 uur.

Inloop 65+ op 
zondagmiddag

Aalsmeer - Zondag 10 maart is er 
van 15.00 tot 16.30 uur weer Inloop 
voor 65+ers in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55. ‘Voorjaar’ is 
het thema van de opening. 

Er gaat geluisterd worden naar een 
verhaal en aansluitend naar ‘Len-
te’ uit de Vier Jaargetijden van Vi-
valdi. Daarna is er een drankje en 
een hapje bij een goed gesprek of 
tijdens een van de spellen die klaar-
staan. 

Welkom aan 65+-ers voor wie de 
zondag zo lang lijkt te duren. Te-
lefoon kerkgebouw: 0297- 326527. 
Voor inlichtingen: Ellen van Houten, 
ouderenpastor, 06-14144344.

Italiaans in Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 15 maart om 
18.00 uur is er weer een Open Hof 
Keuken. Er worden Italiaanse gerech-
ten geserveerd. De kosten bedragen 
4 euro. Iedereen is van harte welkom 
in het Baken in de Sportlaan 86. Van-

af 17.45 uur is de deur open en de 
maaltijd eindigt omstreeks 20.00 uur. 
Het doel van de Open Hof Keuken is 
elkaar ontmoeten. Opgeven kan via 
email: diaconie@pgaalsmeer.nl of bel 
de diaconie: 06-41700923.

1335 Euro voor Amnesty
Rijsenhout - De collecte van Am-
nesty International, die in de week 
van 10 tot 17 februari is gehouden, 
heeft in Rijsenhout 1335 euro opge-
bracht, negentien vrijwilligers heb-
ben gecollecteerd. 
Amnesty dankt alle vrijwilligers 
voor hun geweldige inzet. Het was 
de elfde keer dat mensenrechten-
organisatie Amnesty International 
een landelijke collecte hield. Am-
nesty International is een onafhan-
kelijke en onpartijdige organisatie. 
Voor onderzoeken en acties ont-
vangt de organisatie geen geld van 

overheden of van politieke groepe-
ringen. Bijdragen van leden en gif-
ten, zoals tijdens de collecte, maken 
het werk van Amnesty blijvend mo-
gelijk. Amnesty’s werk blijft helaas 
nodig. Schendingen van mensen-
rechten vinden nog steeds wereld-
wijd plaats. In een groot aantal lan-
den worden gevangenen gemarteld. 
Ook kinderen worden het slachtof-
fer van gruwelijke vormen van ge-
weld en mishandeling. Gewetens-
gevangenen krijgen vaak oneerlij-
ke processen en de doodstraf wordt 
nog steeds uitgevoerd. 

Zelfsturend thuiszorgteam 
De Watertoren van start
Aalsmeer - Op 25 februari is het 
thuiszorgteam De Watertoren als 
zelfsturend zorgteam in de wijk 
Hornmeer en Stommeer van start 
gegaan. Dit betekent dat het team 
zelf verantwoordelijk is voor de 
zorg en alles wat daarbij komt kij-
ken. Bij het team kunnen inwo-
ners terecht voor de persoonlij-
ke verzorging en verpleging. Ech-
ter niet voor huishoudelijke zorg. 
In de nieuwe werkwijze wordt on-
nodige bureaucratie vermeden en 
kan er sneller op zorgvragen wor-
den ingespeeld. Het team bestaat 
uit verzorgenden en verpleegkun-

digen die het belangrijk vinden dat 
de cliënt centraal staat en dat deze 
zoveel mogelijk dezelfde zorgverle-
ners ziet. De bereikbaarheid is beter 
geregeld. Er is één telefoonnummer 
waarop het team van 7.00 tot 23.00 
uur rechtstreeks bereikbaar is: 06-
43544616. Voor zorgvragen tussen 
23.00 en 7.00 uur blijft het nummer 
0900-1866 gehandhaafd. Ook is het 
team per mail te bereiken: waterto-
ren@amstelring.nl. Het werkgebied 
beslaat vooralsnog de wijken Horn-
meer en Stommeer. Het team is ge-
huisvest op het vertrouwde adres 
aan de J.C.Mensinglaan 27b. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munieviering met M. van Zoelen. 
Zondag om 10.30u. in Karmelkerk 
dienst olv parochianen. Om 14u. 
Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Woensdag 13 
maart 19.15 tot 19.45u passieronde, 
samen op weg naar Pasen.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 10.30u. eucharistieviering met 
H. Post mmv Cantoren.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op11 maart om 
20u. met evang. Kees Goedhart.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Om 
de week. Dinsdag 12 maart om 20u. 
‘Bergen in de Bijbel’ met ds. P.A. 
Slagter uit Wijk bij Duurstede.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met Paul Wes-
selius. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Coen van Hoogstraaten. Tevens 
speciale dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met M. Hogenbirk en 16.30u. met 
ds. A. van de Bovekamp.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. 
dienst met pastor Ellen van Houten. 
Collecte 40-dagen project. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag gezinsdienst om 10u. met 
Janneke Stegeman.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist W. Spaarga-
ren. Om 18.30u. 10R-dienst met 
Jasper Knecht. Woensdag 13 maart 
19.30u. dienst, biddag voor gewas 
en arbeid, ds. E.J. Westerman. Or-
ganist F. van Santen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst ds. J. de 
Goei uit Amersfoort. Organist: M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker Martijn Piet. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. C.D. Affour-
tit uit Badhoevedorp en 16.30u. met 
ds. S.J. Maliepaard uit Barneveld. 
Woensdag 13 maart 19.30u. bid-
dag.

Zondag
10 maart

Vermist.
- Oosteinderweg: Rood-witte poes. Zij heeft een witte buik en rode 

staart. Heet Rosa en is 2,5 jaar oud.
- Huygensstraat: Schildpadpoes met witte neus en zwarte traan bij 

rechteroog. Is 19 jaar oud. Roepnaam Lucky. 
- Geerland: Zwart-witte kater van ongeveer 8 jaar. Hij heet Pinda.
- Jasmijnstraat: Cyperse kater met vrij veel wit. Witte pootjes en wit 

puntje aan de staart. Is 7 jaar, gechipt, heet Lof.
- Uiterweg: Langharige grijze vrouwtjes maincoon. Beetje beige aan 

voorpootjes. 3 jaar oud, schuchter, gesteriliseerd, gechipt. Heet Guus.

Gevonden:
- Joke Smitsstraat: Gecastreerde zwarte kater met witte sokjes, witte 

bef en wit stipje op bovenlip.

Waar is Guus?
Aalsmeer -Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de langharige grij-
ze maincoon met beige voorpoten.
Guus is de naam van deze 3 jaar 
oude poes, die wordt vermist van-
af de Uiterweg. Guus is schuchter, 
dus wie weet heeft ze zich verstopt 
in een schuur of kas. Wie het dier 
heeft gezien wordt verzocht contact 
op te nemen met de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland Zuid 
via 0297-343618.

Kledingbeurs in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 9 maart 
wordt weer een gezamenlijke da-
mes- en kinderkledingbeurs gehou-
den in het Dorpshuis. Het betreft 
voorjaars en zomerkleding voor àl-
le kindermaten, babyuitzet en ge-
bruiksartikelen en speelgoed en da-

meskleding van maat 36 tot en met 
44. 

Ook nu geldt dat de kleding schoon 
en heel en van deze tijd moet zijn. 
De inbreng is van 8.30 tot 9.00 uur, 
de verkoop vindt plaats van 12.00 
tot 14.30 uur. Informatie: 0297-
323072 of 360942.



Muziek/theater
Vrijdag 8 maart:
* Interactieve musical ‘Lover or Lo-
zer’ naar boek Carry Slee in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Partytime in café de Praam, Zijd-
straat met dj vanaf 22u.
Zaterdag 9 maart:
* Filmavond Kizzzclub voor jeugd 
groepen 3 t/m 6 in Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 19u. 
* Voorjaarsconcert Song of Joy met 
mannenkoor uit Scheveningen in 
De Spil, Kudelstaart. Aanvang: 20u.
* Basic night après-ski in N201, 
Zwarteweg van 21 tot 01.30u.
* Dance-avond in café de Praam, 
Zijdstraat met dj vanaf 22u.
* The Whatts in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer v/a 22u.
Zondag 10 maart:
* Mudbirds met blueszanger Hein 
Meijer in Oude Veiling v/a 15u.
* Artonnis Pianotrio in Oud Katho-
lieke kerk, Oosteinderweg 394. Aan-
vang: 15.30u.
* John Nemeth met band in Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* Salsa in The Beach, Oosteinder-
weg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Donderdag 14 maart:
* Muziekvoorstelling Joris Linssen & 
Caramba met ‘Licht’ in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang: 20u.
Vrijdag 15 maart:
* Voorronde Popprijs Amstelland in 
N201, Zwarteweg. Open v/a 20u.
Zaterdag 16 maart:
* Ierse muziek van Scrum ‘A night 
of Tunes an’ Tales’ in Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Cabaret, theater en muziek Bende 
van Beuning mmv Trumpets of the 
Lord in Oosterkerk, Oosteinderweg 
269 vanaf 20u.
* Concert Sursum Corda in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.
Zondag 17 maart:
* Babyconcerten in Crown Theater 
Aalsmeer om 10.30, 11.30 en 12.30u.

Exposities
7 t/m 9 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Exposante is Did 
van der Velde.
Zaterdag 9 maart:
* Spitfiredag in Crash museum in 
fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug van 
11 tot 16u. 
Tot en met 17 maart:
* Expositie ‘Stuifmeel’ met negen 
Aalsmeerse kunstenaars in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: iedere 
donderdag t/m zondag 14-17u.
9 en 10 maart:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 

Maart:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Tot en met 10 maart:
* Kermis in Aalsmeer, terrein langs 
Dreef in Hornmeer. Zaterdag optre-
dens en zondag eurodag.
Donderdag 7 maart:
* Sjoelavond in het Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
* Kienen om boodschappen bij Sup-
persvereniging in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20.30u.
Vrijdag 8 maart:
* Themafeest Pramenrace met be-
kendmaking thema in The Beach, 
Oosteinderweg 247 v/a 20u.
Zaterdag 9 maart:
* Kinder- en dameskledingbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.
Zondag 10 maart:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in SCW 
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat 55 vanaf 15u.
Maandag 11 maart:
* Speelavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 12 maart:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Lezing Tuinieren en groen in kerk, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u.
Woensdag 13 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-vergadering in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan 86. 18 Maart speelavond.
Donderdag 14 maart:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Paaskien vogelvereniging in Wel-
lant College, Linnaeuslaan v/a 20u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Dinsdag 12 maart:
* Wijkoverleg Stommeer in Wellant 
College, Thijsselaan 18. V/a 19.30u.
Woensdag 13 maart:
* Jaarvergadering ANBO in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan van-
af 14u. Na afloop bingo.
* Dorpsoverleg Dorpsraad in Dorps-
huis Kudelstaart. Inloop v/a 19.30u. 
Vergadering start 20u.
Donderdag 14 maart:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.
Donderdag 21 maart:
* Raadavond over bezuinigingen in 
de zorg en structuurvisie Uiterweg-
Plasoever in gemeentehuis, 19.30u.

AGENDA

Burgerzaal niet beschikbaar

Concert Sursum Corda
 in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Christelijke muziekver-
eniging Sursum Corda kan dit jaar 
wegens de verbouwing niet terecht 
in de burgerzaal van het raadhuis 
voor haar jaarlijkse concert. De ver-
eniging heeft besloten, en is heel 
blij met de mogelijkheid, hiervoor 
uit te wijken naar de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat 55. Op za-
terdag 16 maart kunnen muziek-
liefhebbers komen luisteren naar 
een spannend concert, met als the-
ma ‘muziek van over de hele wereld’. 
Niet alleen de plaats is anders, ook 
de leiding van deze avond is anders, 
maar niet minder vertrouwd. Vaste 
dirigent Dick Hesselink was niet be-
schikbaar, maar, oud-dirigent Koert 
Dirks is bereid gevonden om het or-
kest te leiden in dit concert, en sinds 
2 maanden staat hij dus weer voor 
het orkest. Een hernieuwde kennis-
making met de dirigent die op 1 ja-
nuari 2005 afscheid nam als dirigent 
van Sursum Corda. De muzikale reis 
begint volgende week zaterdag in 
Italië met de Piccola Suite Italiana. 
Daarna kan geluisterd worden naar 
een fluitconcert, ‘Rhapsody for Flu-
te’, door Jasper Veltman die dit jaar 
D-examen zal doen op dwarsfluit. 

De muzikale reis over de wereld 
gaat verder langs Argentinië met 
‘Libertango’, Griekenland met ‘Zor-
ba de Greek’ en Amerika met ‘Ame-
rican Patrol’. In het komende con-
cert staat jeugdorkest Jong Sursum 
onder leiding van Kees van Ouden-
allen. Jong Sursum neemt bezoe-
kers onder andere mee naar Japan 
met ‘Blossom in a Japanese garden’. 
Het concert van Sursum Corda op 
16 maart in de Doopsgezinde kerk 
begint om 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro, voor donateurs gratis entree.

Middagje of avondje naar de film
Ted & de schat van de mummie 
en Life of Pi in Crown Cinema
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
9 maart gaat in Crown Cinema de 
animafilm ‘Ted & de schat van de 
mummie’ (3D) in première. Van-
wege een ongelukkige verwarring 
wordt Ted, een dromerige bouwvak-
ker, aangezien voor een beroemd 
archeoloog en op expeditie ge-
stuurd naar Peru. Met hulp van zijn 
trouwe hond Bieber, een dappere 
professor en een stomme papegaai 
probeert Ted de mythische, Verloren 
Stad van de Inca’s te redden van 
een groep gemene schatzoekers. 
De film duurt 92 minuten en wordt 
zaterdag vertoond om 16.30 uur en 
is zondag 10 en woensdag 13 maart 
te zien vanaf 14.15 uur. Vanaf zon-
dag 10 maart presenteert Crown Ci-
nema ‘Life Of Pi’ (3D). Deze film van 
Oscar® winnaar Ang Lee, is geba-
seerd op de gelijknamige bestseller 
van Yann Martel en vertelt het ver-

haal van de onwaarschijnlijke over-
levingstocht van de jonge Pi (Suraj 
Sharma) op zee. ‘Life Of Pi’ is een 
betoverende, epische 3D ervaring, 
die het publiek zal inspireren, ra-
ken en meevoeren naar een plaats 
van ontdekkingen, die men nooit 
zal vergeten. Zondag te zien om 
18.15 uur, maandag 11 maart van-
af 21.00 uur in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade 15. Ook (nog) te zien 
in Crown Cinema: ‘Ushi Must Marry’ 
op donderdag om 18.45 uur en zon-
dag om 16.15 uur; ‘Verliefd op Ibiza’ 
op donderdag en zaterdag om 21.00 
uur, zondag om 20.45 uur en maan-
dag om 18.45 uur; ‘Nijntje de film’ 
op zaterdag om 12.45 uur en zondag 
om 12.15 uur; ‘Bobby en de Gees-
tenjagers’ op zaterdag om 14.30 uur 
en ‘Beautiful Creatures op zaterdag 
om 18.45 uur. Voor meer info en tic-
kets: www.crowncinema.nl. 

(oud)-dirigent Koert Dirks.

Zaterdagavond in De Spil
Concert ‘Song of Joy’ met 
mannenkoor en panfluit
Aalsmeer - Het Interkerkelijk koor 
Song of Joy onder leiding van Hil-
bert Kamphuis geeft aanstaande za-
terdag 9 maart haar voorjaarscon-
cert. Aan het concert verleent het 
Christelijk mannenkoor Schevenin-
gen met dirigent Jimco Zijlstra me-
dewerking. Het koor telt 80 leden en 
treedt zeer regelmatig op in heel het 
land. Panfluitiste Noortje van Mid-
delkoop zorgt deze avond voor ex-
tra musicale begeleiding. Zij zal ook 
twee maal een persoonlijk optreden 
verzorgen samen met de vaste be-
geleider van Song of Joy, Jaap van 
Muijden. Noortje is bekend van ra-

dio en televisie en heeft al vele ma-
len in het buitenland opgetreden. In 
Roemenië is Noortje ook een graag 
geziene gast. De panfluit, die zij be-
speelt, komt uit Roemenië en is her-
kenbaar aan zijn gebogen vorm. Het 
belooft een fantastische avond te 
worden. Het concert wordt gege-
ven in De Spil in Kudelstaart en be-
gint om 20.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom en wie na afloop en-
thousiast is geworden om zelf (mee) 
te gaan zingen: Song of Joy repe-
teert iedere dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in kerkelijk centrum De 
Spil in Kudelstaart.

Artonis Pianotrio zondag 
in Oudkatholieke kerk
Aalsmeer - KCA Klassiek presen-
teert zondagmiddag het Artonis Pi-
anotrio in de Oudkatholieke kerk. 
Creatieve programmering en goe-
de sfeer gaan hand in hand bij het 
Artonis Trio, dat bestaat uit Anoek 
Brokaar op viool, Willem Stam op 
cello en Frank Oppedijk achter de 
piano. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat het publiek de drie jon-
ge gepassioneerde musici graag te-
rug ziet komen. Het ensemble pre-
senteert zich dit seizoen met piano-
trio’s van Haydn, Mendelssohn en 
Sjostakovitsj. Het programma is zeer 
afwisselend door sterke verschillen 
in muzikale stemming, niet alleen 
tussen de werken, maar ook daar-

binnen. Dat past goed bij een en-
semble dat de ‘beleving’ hoog in het 
vaandel heeft staan. Dat deze mu-
ziek zeer aanspreekt, bewijst het feit 
dat Brahms delen van het trio van 
Mendelssohn gebruikte voor een pi-
anosonate en een pianokwartet en 
dat de choreograaf John Neumei-
er het derde deel van het trio van 
Sjostakovitsj gebruikte in zijn bal-
let ‘The Seagull’ (Hamburg, 2002). 
Het KCA concert begint op zondag 
10 maart om half vier in de Oudka-
tholieke kerk aan de Oosteinderweg 
394. Losse kaarten kosten 15 euro 
en zijn voor niet-abonnementhou-
ders te reserveren bij Nico de Groot, 
tel. 0297-324160.

Voorstellingen voor elk wat wils
Interactieve musical: ‘Lover 
of Loser’ in Crown Theater
Aalsmeer - Vrijdag 8 maart in het 
Crown Theater: ‘Lover of Loser’, de 
eerste interactieve musical ter we-
reld naar het boek van Carry Slee 
(12+). Het publiek heeft een rol en 
bepaalt hoe de voorstelling verloopt! 
De vijftienjarige Eva heeft proble-
men met haar stiefvader. Ze is bang 
dat hij haar wil misbruiken, maar 
haar moeder gelooft haar niet. Eva’s 
beste vriendin heeft het te druk met 
haar nieuwe vriendje om de proble-
men serieus te nemen. Kan Mees, 
de jongen op wie ze verliefd is, haar 
helpen of valt ze ten prooi aan een 
loverboy? Het publiek bepaalt hoe 
het verhaal verder gaat. ‘Lover of Lo-
ser’ begint vrijdag 8 maart om 20.00 
uur in Crown Theater Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade 15. Sprintprijs 
voor een kaartje is 17,50 euro, de re-
guliere prijs is 21 euro. 

Joris Linssen & Caramba
Donderdag 14 maart trakteren Jo-
ris Linssen & Caramba met hun 
muziekvoorstelling ‘Licht’ op een 
prachtige Latin feel avond in Crown 
Theater Aalsmeer. De band brengt 
een ijzersterke mix van akoesti-
sche muziek, Nederlandse teksten 
en meeslepende verhalen. Zo wor-
den vrolijke meezingers en stam-
pende drankliederen afgewisseld 
met wonderschone ballades. Ne-
derlandstalig met een latin randje. 
En ondertussen vertelt Joris Lins-
sen zijn eigen verhaal. De muziek-
voorstelling met en door Joris Lins-
sen begint volgende week donder-
dag om 20.00 uur. Via sprintprijzen 

bedraagt de toegang 18,50 euro, de 
reguliere prijs is 23,50 euro. 

Uniek: Drie babyconcerten
Zondag 17 maart presenteert Crown 
Theater Aalsmeer babyconcerten 
vanaf 10.30 uur voor de allerklein-
sten van 4 tot15 maanden. Een unie-
ke belevenis onder leiding van Ma-
tilde Castro, die een nieuwe norm 
zet in de muzikale oriëntatie voor 
baby’s. In de veilige aanwezigheid 
van hun ouders of verzorgers zijn de 
theaterbaby’s het stralende middel-
punt op het toneel in een spel van 
licht, kleur en muziek waarbij na-
tuurgeluiden een centrale rol spe-
len. Ouder en kind worden uitge-
daagd op een actievere en vrijere 
wijze muziek met hun baby te bele-
ven. Een podiumplaats om het spek-
takel mee te maken kost 16,50 eu-
ro (sprintprijs 12,50 euro) voor drie 
personen bestaande uit baby, ou-
der en 1 gast in de zaal. Extra per-
sonen nemen plaats in de zaal en 
betalen elk 7,50 euro. Er zijn op 17 
maart drie voorstellingen die elk 
circa 40 minuten duren. De eerste 
voorstelling start om 10.30 uur, ge-
volgd door een tweede voorstelling 
om 11.30 uur. De laatste voorstelling 
start om 12.30 uur. 
Verkoop kaarten: www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel 0900-1353 
(See Tickets). Kaarten kunnen ook 
aan de kassa gekocht worden van-
af 9.30 uur. Dit kan tevens voor de 
avondvoorstellingen op vrijdag 8 en 
donderdag 14 maart, beiden dan 
vanaf 19.00 uur.

Zondag salsa in The Beach
Aalsmeer - Elke tweede zon-
dag van de maand organiseert The 
Beach Aalsmeer drukbezochte Sal-
sa dansavonden. Komende zon-
dag 10 maart staat de editie van 
deze maand op het programma. 
De avond begint om 19.30 en om 
23.30 uur wordt de laatste dans in-
gezet. Eén van de redenen waarom 
deze avonden zo in trek zijn, is de 
workshop op de vooravond. Speci-
ale voor de mensen die al wat lan-
ger salsa dansen, zal dit nu een Sal-
sa Advanced workshop zijn. Laat je 
meevoeren op de tropische ritmes, 

met swingende heupen, volop in-
teractie en vooral heel veel plezier. 
Na de workshop neemt DJ Mike de 
draaitafel over. Met zijn brede mu-
ziekkeus, van zwoele bachata, snel-
le merenque tot pittige salsa, belooft 
het een bruisende avond te worden. 
Hij zal de zaal trakteren op veel mu-
zikaal lekkers! Naarmate de avond 
vordert zal de muziek steeds meer 
up tempo nummers bevatten. Hier-
door komt iedere danser aan zijn of 
haar trekken. Iedereen is welkom in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. Informatie: www.beach.nl. 

Zaterdag en zondag livemuziek
The Whatts en John Nemeth 
dit weekend in The Shack
Oude Meer - John Nemeth uit 
Amerika en The Whatts uit Aalsmeer 
treden dit weekend op in The Shack.
Denk aan Otis Redding, Sam Cooke, 
Solomon Burke, James Brown, Per-
cy Sledge en B.B. King. John Ne-
meth is ‘the whole package’. Yes, 
was het antwoord van The Shack 
op de vraag of ze plek hadden in de 
agenda voor deze vocale acrobaat 
met zijn ongeëvenaarde, aange-
name, donkere soulstem. Zijn mu-
ziek heeft een gedreven rock and 
soul sound wat hem hen spiritue-
le bloedverwant maakt van oude le-
gendes. Zijn stem behoort, zonder 
enige twijfel, bij de beste in wat voor 
stijl dan ook. Een van de meest in-
drukwekkende bluesartiesten die 
een mix van hedendaagse en tradi-
tionele blues neerzet in de stijl van 
bovengenoemde helden. Blues mag 
dan zijn roeping zijn maar diep in 
zijn hart is John een soul man. John 
Nemeth met zijn geweldige band 
doet maar één optreden in Neder-
land en die is in The Shack aan-
staande zondagmiddag 10 maart. 
Deze dag is tevens John’s 38ste ver-
jaardag, dus het gaat een fantasti-

sche middag worden vol verrassin-
gen! De zaterdag ervoor, op 9 maart, 
staat The Whatts op het Shack po-
dium. De Aalsmeerse band The 
Whatts vind zijn oorsprong al in 1977 
en werd destijds opgericht door An-
dré Alderden, George van Es en Pe-
ter Geleijn. De band bereikte een 
hoog niveau met als gevolg de vele 
optredens door heel Nederland. Na 
wat uitstapjes naar andere bands, 
Woody Woodleg en Livin’ at A, werd 
de band in 2012 weer van stal ge-
haald. Deze keer versterkt door de 
komst van Bob Enthoven als twee-
de gitarist. De mannen spelen weer 
als vanouds met vol enthousiasme 
hun supersnelle rocknummers af-
gewisseld met stampende Blues 
klassiekers. The Shack is op zater-
dag 9 maart vanaf 19.00 geopend. 
The Whatts beginnen om 22.00 uur 
en de entree is 5 euro. Zondagmid-
dag 10 maart staat de deur van-
af 15.00 uur open en het optre-
den van John Nemeth & Band be-
gint om 16.00 uur. Entree 7,50 euro. 
Voor meer info: www.the-shack.info.  
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Zondagmiddag in De Oude Veiling

Concert The Mudbirds en 
Hein ‘Little boogie boy’
Aalsmeer - The Mudbirds en Hein 
Meijer verzorgen aanstaande zon-
dag 10 februari een concert in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. De 
middag vol muziek, die in samen-
werking met de stichting Muzi-
kaalsmeer wordt georganiseerd, be-
gint om 15.00 uur. The Mudbirds: 
Alan Laws (mondharmonica, zang, 
gitaar) en René Tweehuysen (do-
bro) vermengen akoestische muziek 
met moderne harmonieën en ver-
rassende ritmes. De combinatie van 
harmonica en dobro is er een die 
de meeste mensen niet vaak horen. 
Hun eerste cd ‘Slick Blues’ is met 
veel lof onthaald. Hein ‘Little Boo-
gie Boy’ Meijer (1973), komt uit een 
muzikale familie. Hij studeerde een 
korte periode jazz, vanwege zij lief-
de voor improvisatie. In 1987 brengt 
een concert van Buddy Guy & Ju-
nior Wells daar abrupt verandering 
in, ‘bluesman’ wil hij worden! Geen 
bluesfestival of concert werd gemist. 
In 1992, tijdens een optreden van 
Magic Slim & the Teardrops, raak-
te Hein in contact met gitarist John 
Primer, die hem aanspoorde naar 

Chicago te komen. Live blues, ze-
ven dagen per week. Dit zelfde jaar 
deelde Hein het podium met onder 
andere Magic Slim en J.W. Williams. 
Hier kreeg hij de naam ‘Little Boo-
gie Boy’ aangemeten die hij sinds-
dien met trots draagt. In 2009 stond 
Little Boogie Boy als eerste Neder-
lander tweemaal op het hoofdpodi-
um van het King Biscuit Festival in 
Helena, Arkansas, met John Primer 
en Harmonica Shah. In 2010 ontving 
Hein een nominatie voor de Dutch 
Blues Awards, in de categorie bes-
te bluesgitarist. Oordeel zelf en kom 
zondagmiddag kijken, luisteren en 
swingen in De Oude Veiling.

Zaterdag Basic Night in 
N201 met veel feesthits
Aalsmeer - Elke twee weken op 
zaterdag Basic Night in N201: Hét 
feest voor jongeren vanaf 14 jaar. 
Sinds december vorig jaar is het 
feest weer in het vaste programma 
van N201 opgenomen en elk feest 
weten steeds meer jongeren de weg 
naar N201 te vinden voor een ge-
zellige avond uit. Er zijn regelma-
tig gekke acties en thema’s om de 
feestvreugde op een zo hoog mo-
gelijk niveau te houden. Zaterdag 
9 maart, op het randje van de len-
te, wordt N201 omgetoverd in een 
après-ski decor met de beste feest-
hits en veel gezelligheid! Basic 
Night begint om 21.00 uur en duurt 

tot 01.30 uur. Er wordt geen alco-
hol geschonken aan jongeren on-
der de 16 jaar, bovendien worden 
mensen die zichtbaar hebben inge-
dronken niet tot het feest toegela-
ten. Een professioneel beveiligings-
bedrijf ziet er op toe dat de avond 
ordelijk verloopt. 
De entree is 5 euro, maar via diver-
se promotors in de omgeving zijn 
kaartjes verkrijgbaar waarmee gra-
tis toegang wordt gegeven. Deze 
kaartjes zijn ook verkrijgbaar bij het 
poolcafe van N201, elke woensdag 
tot enm et vrijdagavond. Meer info 
over het programma is te vinden op 
www.n201.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

NIEUW:

Professionele koptelefoon 
‘Samson CH 70’

€ 37,50

Elektrische gitaar
‘Greg Bennett’

€ 169,-
Klassieke gitaar
3/4  ‘J.A. Serrano’

  van 159,- voor € 99,-€ 169,-
Professionele koptelefoon

  van 159,- voor €
SCHERPE PRIJS:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

Klassieke gitaar

MEENEEMPRIJS:

SUPERAANBIEDING:

Lessenaar  ‘Dixon’
in zwart, rood of blauw

€ 19,95 
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Helling 35, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 127, het vergroten van de woning;
- Rietwijkeroordweg 59 en 64, het creëren van parkeerplaat-

sen voor festival;
- Uiterweg 158a, het, vervangen, aanbrengen en veranderen 

van de beschoeiing;
- Willem-Alexanderstraat 99, het plaatsen van een dakkaper.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Apollostraat 17, het kappen van een boom;
- Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kappen van di-

verse bomen;
- Helling 35, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornmeer, het kappen van diverse bomen;
- Hoofdweg 148, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Madame Curiestraat 10, het kappen van een boom;
- Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning;
- Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Uiterweg 100, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 174, het kappen van een boom.

verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het bouwen van winkelruimte en een appartement aan de 
Zijdstraat 22 aalsmeer. 
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewer-
ker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti-
veerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 7 maart 2013.

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Haydnstraat 35, het plaatsen van een aanbouw.

Uitbreiding monUmentenlijst

In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommis-
sie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland heeft het college in haar verga-
dering van 5 maart 2013 besloten de volgende objecten aan 
te wijzen als gemeentelijk monument:
- Lijnbaankerk (exterieur), gelegen aan de Lijnbaan 5;
- Transformatorhuis, gelegen aan het Schinkeldijkje;
- Seringenpark, gelegen tussen de Ophelialaan en de Molen-

vliet;
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken, 
tot en met 19 april 2013, ter inzage bij de balie Bouwen en 
Vergunningen. De mogelijkheid bestaat hiertegen bezwaar in 
te dienen bij de gemeente.

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 stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepUnt beheer en Uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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 het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

reclamebelasting

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 20 december 2012 
ingestemd met de invoering van een reclamebelasting als-
mede de verordening reclamebelasting voor het jaar 2013 
vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op de begroting 
voor 2013 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 
november 2012. De verordening ligt, tijdens de openings-
tijden, na deze bekendmaking voor 12 weken ter inzage op 
het gemeentehuis Amstelveen. Afschriften van deze veror-
dening zijn daar verkrijgbaar en de verordening is digitaal 
raadpleegbaar op de website www.gemeentebelastingenam-
stelland.nl. De heffing van reclamebelasting voor 2013 is 
nieuw. De ondernemers in het centrum gebied zijn in 2012 
door de ondernemersvereniging op de hoogte gesteld van 
de invoering van de reclamebelasting. Verder heeft op 27 
december 2012 een artikel in de Nieuwe Meerbode gestaan 
over de invoering van de belasting en de oprichting van het 
ondernemersfonds. De reclamebelasting wordt geheven voor 
reclameobjecten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn 
tegen een vast bedrag van e 60 per maand, zijnde e 720 per 
jaar. Behoudens een vergoeding voor de door de gemeente te 
maken kosten voor de heffing en invordering van de belas-
ting, worden alle opbrengsten uit de reclamebelasting weer 
uitgekeerd aan het speciaal voor het centrumgebied opge-
richte ondernemersfonds. De besteding van de gelden wordt 
vervolgens bepaald door dit ondernemersfonds waarin iedere 
belastingplichtige een stem heeft. De geheven reclamebe-
lasting komt dus weer ten goede aan de belastingplichtigen.

bekendmaking machtiging de dienstdoende 
(hooFd)oFFicier van dienst brandWeer nl-alert 
inZetten geval van een ramp oF een crisis

 
machtiging
Op 19 februari 2013 heeft de waarnemend burgemeester van 
de gemeente Aalsmeer de dienstdoende (Hoofd)Officier van 
Dienst Brandweer Amsterdam-Amstelland gemachtigd om in 
geval een ramp of een crisis NL-Alert in te zetten. NL-Alert 
is een middel dat bij het plaatsvinden van een calamiteit of 
bij een acute dreiging van een calamiteit ingezet kan worden 
om burgers in een bepaald gebied te alarmeren. Iedereen met 
een geschikte mobiele telefoon binnen het gekozen gebied 
ontvangt een alarmering. Omdat het een tekstbericht betreft 
kan, anders dan bij de traditionele sirene, op de desbetref-
fende gebeurtenis toegesneden informatie worden gegeven. 
De burger ontvangt per incident direct handelingsperspectief 
over wat hij of zij het best kan doen en laten. Het NL-Alert 
systeem zal naast de gebruikelijke sirene gebruikt worden. 
inwerkingtreding
De voornoemde machtiging treedt op 8 maart 2013 in wer-
king.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inZage bij de aFdeling dienstverlening, 
balie 5 (Week 10)

t/m 07-03 Verleende omgevingsvergunningen voor: Aals-
meerderweg 304, Hortensialaan 84; Kastanje-
laan 22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, 
Zandoogjesstraat 21

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene be-
palingen omgevingsrecht voor: Biemond Tank-
service B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a, 
Aalsmeer) 

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, omgevings-
vergunning (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 08-03 Wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
7 maart 2013

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

openingstijden balie bUrgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverlening balie boUWen & 
vergUnningen Uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen 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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FractiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 26 maart en 16 april 2013.

overige loketten en inFormatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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.

t/m 13-03 Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Op-
helialaan 81 (oprichten van een bezorg- en af-
haalcentrum) Poldermeesterplein 11 (het wijzi-
gen van het gebruik t.b.v. een zonnecentrum)

t/m 13-03 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) Uiterweg 161, Aalsmeer (uitbreiden 
jachthaven)

t/m 15-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg 
1789 (bouwen van een woonhuis)

t/m 18-03 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrum-
regeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en 
Amstelveen

t/m 04-04 Dorpsstraat 106 (het aanleggen van een brug 
en uitrit); Dorpsstraat 108 (het aanleggen van 
een brug en uitrit); Korianderhof/Venkelhof 
(het aanleggen van kabels en leidingen); Ma-
chineweg (het aanleggen van kabels en leidin-
gen); Oosteinderweg 413a (het wijzigen van 
bedrijfsruimte naar 2 studio’s); 1e J.C. Mensin-
glaan 40 (het verwijderen van asbest); Opheli-
alaan 170a (het verwijderen van asbest); Dot-
terbloemstraat 4 (het plaatsen van een dakka-
pel (vergunning verzonden 14 februari 2013)); 
Mr. Jac. Takkade 33 ( het aanleggen van kabels 
en leidingen)

t/m 04-04  het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
t/m 04-04 ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op on-

derdelen’
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen 

van een dakkapel)
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het 

verplaatsen van een kozijn)
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 

bezwaarschriften Aalsmeer;
t/m 18-04 Apollostraat 17, het kappen van een boom; 

Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kap-
pen van diverse bomen; Helling 35, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Hornmeer, het 
kappen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het 
aanleggen van kabels en leidingen; Machine-
weg, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Madame Curiestraat 10, het kappen van een 
boom; Mijnsherenweg 43, het bouwen van een 
woning; Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen 
van kabels en leidingen; Uiterweg 100, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Uiterweg 174, 
het kappen van een boom; het bouwen van win-
kelruimte en een appartement aan de Zijdstraat 
22, Aalsmeer (ter inzage bij balie 9), Haydn-
straat 35, het plaatsen van een aanbouw

t/m 19-04 De volgende objecten aan te wijzen als gemeen-
telijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), ge-
legen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, ge-
legen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, ge-
legen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;

t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 
2013

Gerrit Harting overall winnaar 
op Schaakclubkampioenschap
Kudelstaart - Het was een zeer ge-
slaagd Open Aalsmeers Schaak-
clubkampioenschap, afgelopen za-
terdag in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. 26 Deelnemers hadden 
zich aangemeld en zij werden in 
drie categorien ingedeeld op rating 
C (tot 1600), B (1600 tot 1900) en A 
(1900 en hoger). Er waren 7 partijen 
van 25 minuten hetgeen volgens het 
Zwitsers systeem gespeeld wordt.  
In de laagste C-poule werd dit Gerrit 
Harting die gezien z’n vorm en stand 
in de SCA-KP competitie eigenlijk in 
de B-poule had moeten spelen. Ge-
zien zijn rating, net onder de 1600, 
kwam hij dus in de C uit en werd als 
enige deelnemer ‘overall winnaar’ 

met het maximum aantal punten, 7 
uit 7 partijen. Tweede werd Jan van 
Willigen die met 6 punten de als 
derde geëindigde Cees Verburg met 
4.5 punt ruim voorbleef. Een volledig 
SCA-aangelegenheid dus. In de B-
poule werd Paul Karis winnaar met 
4 punten, net voor de zeer talentvol-
le Cheryl Looijer met 3.5 punt, die 
daarmee als enige vrouwelijke deel-
nemer aantrad maar wel degelijk  
haar mannetje stond. Derde werd 
Ron Klinkhamer met hetzelfde aan-
tal punten: 3.5. Hier waren de eer-
ste twee plaatsen voor AAS-leden 
vóór SCA-er Ron Klinkhamer. Dan 
de hoogste categorie A. Hier was 
een beperkt aantal deelnemers van 

4 schakers, maar zij vormden samen 
met de B-poule een groep en kwa-
men zodoende aan hun 7 partijen. 
Dave Looijer kwam hier zeer sterk 
als winnaar uit de bus met 6.5 pun-
ten voor Piet Geertsema met 5 en 
als derde Ad van de Berg met 4.5 
punten (overigens net zoveel als de 
op de 4e plaats geëindigde Willem 
Moene die echter volgens het in-
deelprogramma 4e werd). Dit werd 
dus een AAS-winnaar voor SCA-er 
Piet Geertsema en weer een AAS-
lid, namelijk Ad vd Berg. Helaas 
geen KP-er in de uitslagm wel jam-
mer maar in tegenstelling tot vorig 
jaar was Het Kalende Pionnetje wél 
met meer schakers van de partij. 
De organisatie kijkt terug op een 
geslaagd kampioenschap, een 
mooie schaakdag met dank aan 
Huug Jansen. Volgend jaar wordt 
het evenement zeker herhaald. 

Naar de kermis in Aalsmeer
Aalsmeer - Op het terrein langs de 
Dreef, bij het zwembad, is afgelopen 
dinsdag 5 maart de jaarlijkse kermis 
van start gegaan. 
De kermisexploitanten en de bezoe-
kers troffen het gelijk, het was een 
stralende lentedag. Prima weer om 
uit te waaien in de botauto’s, de spin 
of voor de echte durfals: De arm, die 
wijds uitzicht geeft over Aalsmeer. 

Uiteraard is er voor alle jeugdige 
bezoekers ook van alles te doen: Er 
zijn autootjes, er kan op eendjes ge-
vist worden en onder andere ballen 
gooien. 
Aan de innerlijke mens is ook ge-
dacht: Overheerlijke oliebollen, 
snoepgoed en een frietkraam. Aan-
staande vrijdagavond 8 en zaterdag 
9 maart wordt de kermis extra op-

geluisterd met optredens en activi-
teiten en wordt de zaterdagavond 
spectaculair afgesloten. 
Zondag 10 maart is alweer de laat-
ste kermisdag. Het is dan eurodag 
en dat scheelt weer in de portemon-
nee. Ook deze dag extra activiteie-
ten. Kijk voor meer informatie, én 
kortingsbonnen, op de website van 
de kermis. 

Aalsmeer - Het was weer een ge-
zellige boel afgelopen zondag op 
Dagcentrum Amstelmeer. 
Met een opkomst van zo’n 50 men-
sen was de zaal goed gevuld. Op 
het programma stond een ‘Holland-
se middag’ met zanger Wilco Ver-

hoeff, die voor de gelegenheid zijn 
repertoire had aangepast. Vooral de 
liedjes van Jan Smit en André Ha-
zes vielen in de smaak en natuur-
lijk mocht ook de Amsterdamse hit-
medley niet ontbreken. De organi-
satie kan terugkijken op een zeer 

Zondagmiddagpodium bij 
Amstelmeer: Gezellig!

geslaagde middag die voor her-
haling vatbaar is. Op verschillen-
de momenten in de maand worden 
er voor de cliënten van Ons Twee-
de Thuis activiteiten georganiseerd, 
waarbij vrijwilligers de helpende 
hand bieden. 

Lijkt het u/jou ook leuk om als vrij-
williger aan de slag te gaan? Stuur 
dan een mailtje naar: activiteiten.
amstelmeer@onstweedethuis.nl.
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Groeiend aantal orders
Nieuwe vijf kleurenpers 
Drukkerij Noordhoek
Aalsmeer - Waar de grafi sche 
markt zwaar onder druk staat, 
weet een aantal offsetdrukkerij-
en zich staande te houden en ma-
ken zelf een periode van groei door. 
Een concreet voorbeeld daarvan is 
Drukkerij Noordhoek in Aalsmeer, 
waar een groeiende orderporte-
feuille aanleiding is geweest om te 
investeren in een nieuwe vijf kleu-
renpers, een Heidelberg speedmas-

ter 74. Voor insiders staat deze pers 
voor snelheid, kortere insteltijden, 
lagere kostprijs en hogere kwaliteit. 
Internet en de opkomst van digitaal 
drukwerk betekenen voor de grafi -
sche industrie moeilijke tijden. 

Deze veranderende markt kenmerkt 
zich voor Drukkerij Noordhoek ech-
ter ook door kansen. Zo blijkt het 
aantal kleinere orders te groeien 

ten opzichten van de opdrachten 
voor grotere oplages. Dat betekent 
concreet dat snelheid belangrijker 
is geworden om binnen een zo kort 
mogelijke tijd te leveren wat wordt 
gevraagd. Vandaar dat Noordhoek 
heeft geïnvesteerd in een nieuwe, 
zeer geavanceerde drukpers. Druk-
kerij Noordhoek heeft haar werkter-
rein in heel Nederland, en presen-
teert zich als een fl exibel no-non-
sense bedrijf. Het bedrijf kent een 
lange geschiedenis en heeft op 
het gebied van drukwerk een stevi-
ge naam opgebouwd. Met een jong 
en slagvaardig team worden kansen 
in de markt gezocht en gevonden. 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar 0297-383270 of kijk op 
www.noordhoekoffset.nl.

Kwaliteit kiest voor kwaliteit
Aalsmeer - Brood- en banketbak-
kerij Vooges heeft afgelopen vrijdag 
zijn wagenpark verrijkt met de inge-
bruikname van drie nieuwe Merce-
des-Benz bestelwagens. Leveren-
de dealer Biemond & van Wijk liet 
de wagens geheel conform de wen-
sen van Vooges aanpassen. Boven-
dien werden de drie verschillende 
modellen elk voorzien van een zeer 
fraaie eigen bestickering. Wim En-
gel, directeur en eigenaar van Voo-
ges Brood en Banket B.V., koos sa-
men met zijn zoon Jasper bewust 
voor drie verschillende formaten 
bestelwagens. De compacte nieu-
we Citan wordt ingezet als Gebak 
Express om snel naar bedrijven en 
particulieren kleine bestellingen ge-
bak en taart te kunnen brengen. De 
Sprinter en Sprinter Bakwagen zijn 
vooral bestemd voor de belevering 
van zo’n 80 vaste klanten in de regio 
en voor het vervoer tussen de fi lia-
len in Aalsmeer en Amstelveen.

“De bedrijfsfi losofi eën van Merce-
des-Benz en Biemond & van Wijk 
sluiten naadloos aan op de onze”, 
zegt Wim Engel, “Wij streven naar 
perfectie en hebben vertrouwen in 
de toekomst en we herkennen die 
houding bij Biemond & van Wijk 
ook. Bovendien staat Mercedes-

Benz bekend om zijn hoge kwaliteit 
en dat is iets wat wij als sinds jaar 
en dag hoog in het vaandel hebben 
staan. Zo is bijvoorbeeld onze hele 
organisatie HACCP-gecertifi ceerd. 
Dit is een zeer hoogwaardig kwali-
teitslabel voor de voedingsmidde-
lenindustrie dat zijn oorsprong vindt 
in de Amerikaanse ruimtevaart. Al-
les in onze bakkerijen is gericht op 
een optimale hygiëne bij niet alleen 
de bereiding, behandeling en ver-
pakking van onze producten, maar 
ook het vervoer en de distributie er-
van tussen de fi lialen en naar onze 
klanten. Met Biemond & van Wijk 
hebben wij een ideale partner die 
op dezelfde manier denkt als wij.” 
De samenwerking tussen beide fa-
miliebedrijven gaat overigens al een 
generatie terug. Al meer dan twin-
tig jaar geleden leverde Joh. Bie-
mond Sr. de eerste Mercedes aan 
Willem Engel en nu doet zijn zoon 
en huidige eigenaar Jacco Biemond 
dit nog steeds. “De jarenlange sa-
menwerking tussen onze bedrijven 
is het resultaat van wederzijds ver-
trouwen in elkaars visie op klantte-
vredenheid en streven naar perfec-
tie. Met de levering van deze bestel-
wagens is deze sterke onderlinge 
band maar weer eens bevestigd”, al-
dus Jacco Biemond.

Westeinder Rondvaart 
start Seringen-experience 
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart 
start de Westeinder Rondvaart in 
Aalsmeer met de tweede ronde 
van de Seringentochten. Inmiddels 
zijn de winterse ‘Seringentochten’ 
bekend in de regio en bij de bloe-
menexporteurs. Seringen zijn voor 
de bloemenhandelaren de ‘kren-
ten in de pap’ en geven aan waarom 
Aalsmeer zo belangrijk is als bloe-
menhandelscentrum. Deze speci-
aal geforceerde voorjaarsbloemen 
vind je alleen maar bij de Aalsmeer-
se kwekers en handelaren. 
De winterperiode is bij uitstek ge-
schikt om de trekheestercultuur 
bij de kwekers te bekijken, want 
dan vindt de ‘trek’ en de productie 
plaats. Het eerste gedeelte van de 
tocht voert tussen de akkers door 
op de Westeinderplassen waar de 
trekheesters (seringen en sneeuw-
ballen) het grootste gedeelte van 
het jaar staan. De bijzondere sa-
menstelling van de grond op de ei-
landen en de aanwezigheid van wa-
ter maken de akkers op de Westein-
derplassen geschikt voor de teelt 
van de Syringa en Viburnum ofwel 
seringen en sneeuwballen. Vijfen-
negentig procent van de wereld-
productie aan seringenbloemen is 
afkomstig uit Aalsmeer en wel van 
de akkers op het bovenland van 
Aalsmeer. Bij het tweede gedeelte 
van de ‘Seringentocht’ ligt de boot 
voor het grootste gedeelte stil. En 
wel aan het erf van de Fa. Klaas Jo-
ren Gzn. Alwaar de boot wordt ver-
laten en het ‘trekken’ (forceren) van 
de struiken wordt uitgelegd door 
de kwekers zelf. Daarbij komt ook 
het verdere productieproces van 
de trekheestercultuur aan bod. Te-
vens kunnen de deelnemers zichzelf 
opwarmen, sommige kassen heb-

ben een temperatuur van 38 graden 
Celsius, en genieten van een bakkie 
koffi e of thee. Natuurlijk is er ook 
gelegenheid om voor een ‘kwekers-
prijs’ seringen mee te nemen. Daar-
na stapt de groep weer in de schuit 
en wordt terug naar het Praamplein 
gevaren. De speciale rondvaart 
geeft deelnemers de gelegenheid in 
de ‘keuken’ te kijken van een oer-
Aalsmeers product en geeft een in-
druk welke moeite er wordt gedaan 
om een goed product vermarkt te 
krijgen. En genoten kan worden van 
de ongekende voorjaarsrust en de 
natuur op de Westeinderplassen. 
De afvaart vindt plaats vanaf het 
Praamplein om 13.30 uur. De kosten 
bedragen 12,50 euro, inclusief con-
sumptie. De seringentocht duurt cir-
ca 2½ uur. Opgeven voor de tocht 
kan bij de Westeinder Rondvaart via 
0297- 341582 of info@westeinder-
rondvaart.nl. De volgende seringen-
tocht is gepland op de zaterdag 20 
april.

Vrijwilligers en boten welkom!
Schoonmaakactie op Poel
Aalsmeer - Dit jaar op zaterdag 16 
maart varen tientallen boten weer 
uit vanuit de jachthaven van Wa-
tersportvereniging Aalsmeer om de 
Oost- en Westeinderpoel te ontdoen 
van allerlei ongerechtigheid en 
zwerfvuil, zodat voor het nieuwe zo-
merseizoen alles er weer spic-and-
span uitziet. Alles wat niet thuishoort 
in dit prachtige natuur- en water-
sportgebied wordt aan boord geno-
men en aan de wal door vuilverwer-
kingsbedrijf de Meerlanden in ont-
vangst genomen en afgevoerd. Vele 
Aalsmeerse bedrijven ondersteunen 
en sponsoren deze schoonmaak-
actie. Om 08.30 uur verzamelen de 
deelnemende boten en hun beman-
ning in de kantine van de water-
sportvereniging aan de Uiterweg en 
na een verkwikkende bak koffi e, het 
openingswoord door organisator 
Jan Pieter Korenwinder, deelt SPIE-
man Wim Tas de kaarten met de in-
deling van het schoon te maken ge-
bied uit en vertrekt om 09.00 uur ie-
dereen met handschoenen, plastic 
zakken, pikhaken, harken en grij-
pers naar het hen toegewezen ge-
bied om dit grondig schoon te ma-
ken. Rond 11.30 uur keert iedereen 

terug en staan de mannen van de 
Meerlanden al klaar om alle vuil in 
ontvangst te nemen en af te voe-
ren. In de kantine staat dan de snert 
voor de deelnemers te wachten en 
ook het opkikkertje zal zijn weg naar 
de dorstige kelen wel vinden. Hoe-
wel er na verloop van alweer 14 ja-
ren een vast bestand aan deelne-
mende boten en bemanning is op-
gebouwd, bent u van harte uitgeno-
digd om ook uw steentje bij te dra-
gen aan deze actie. U kunt zich op-
geven of informatie inwinnen bij Jan 
Pieter Korenwinder, telefoon 0297-
324921 of mobiel 06-51200327. Ge-
woon op de dag zelf aan komen lo-
pen en als bemanningslid aanmon-
steren behoort natuurlijk ook tot 
de mogelijkheden. En, heeft U een 
vaartuig beschikbaar, dan bent u 
meer dan welkom. Bemannings-
leden zijn voorradig. De organisa-
tie, bestaande uit Jan Pieter Koren-
winder, Piet Boom, Ton Smit, Jos van 
Rijn, Cees Tibboel en Wim Tas re-
kent op uw medewerking en hoopt 
op deze manier een steentje bij te 
dragen aan een Schoon Nederland 
en meer specifi ek aan een schone 
Oost- en Westeinderpoel.

Docenten en verenigingen gezocht

Start Jeugdcultuurfonds
Aalsmeer - Het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer is op 1 januari 2013 van 
start gegaan om het voor kinderen 
in de Gemeente Aalsmeer met fi -
nancieel niet of minder draagkrach-
tige ouders en/of verzorgers moge-
lijk maken deel te nemen aan actie-
ve kunstbeoefening. Wie aan kunst 
doet, krijgt meer zelfvertrouwen, 
concentreert zich beter en wordt 
sociaal vaardiger. Deze effecten zijn 
juist zo belangrijk voor de groep 
kinderen in achterstandsposities. 
Daarom wil het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer dat deze groep kinderen 
ook de gelegenheid krijgt om actief 
aan kunst te doen en zoekt docen-
ten en verenigingen, die ingeschre-
ven zijn bij de Kamer van Koophan-

del, op het gebied van dans, muziek, 
schilderen en tekenen, boetseren, 
toneel en alle andere kunstdiscipli-
nes. Bent u docent of vereniging die 
les geeft en een bijdrage wil leveren 
aan de culturele ontwikkeling van 
deze talentjes?
Meldt u dan aan bij consulent Cees 
Wijnen, consulent.aalsmeer@jeugd-
cultuurfonds.nl of voorzitter Ingrid 
Mulder, voorzitter.aalsmeer@jeugd-
cultuurfonds.nl. Er wordt dan zo 
spoedig mogelijk contact opgeno-
men. Sinds de oprichting heeft het 
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer al fi -
nanciële steun mogen ontvangen 
van de gemeentes Aalsmeer en 
Haarlemmermeer en enkele bedrij-
ven en fondsen.

Olympia Aalsmeer breidt 
haar dienstverlening uit
Aalsmeer - Om nog beter in te kun-
nen spelen op vragen uit de markt 
breidt Olympia Aalsmeer, naast de 
levering van uitzend-, payroll-, ven-
dor – en inhouse services haar pak-
ket uit met ondersteuning bij out-
placement en re-integratie tweede 
spoor. Daarnaast organiseert zij re-
gelmatig workshops op gebied van 
persoonlijk netwerken (LinkedIn), 
specifi ek voor werkzoekenden. Out-
placement is de professionele be-
geleiding van een ontslagen of met 
ontslag bedreigde werknemer naar 
een nieuwe werkbestemming. 

Het verzoek tot outplacement komt 
veelal vanuit de werkgever, die 
doorgaans ook de kosten voor zijn 
rekening neemt. Bij outplacement 
staat de werknemer (kandidaat) als 
persoon centraal. Wie is hij/zij, wat 
zijn de wensen en talenten? Mid-
dels coaching en training werkt de 
kandidaat gericht aan de verande-
ring van zijn/haar loopbaan. Onder 
begeleiding werkt de kandidaat toe 
naar een nieuwe functie bij een an-
dere werkgever, een baan in een 
andere branche of de start van een 
eigen bedrijf. De kans op het vinden 
van een nieuwe baan en de snelheid 
waarmee dat gebeurt, neemt onder 
professionele begeleiding aanzien-
lijk toe. Dat is de voornaamste reden 
om te kiezen voor outplacement. 
Wanneer een werknemer, door bij-
voorbeeld ziekte of een handicap, 
geheel of gedeeltelijk arbeidson-
geschikt is verklaard voor het ei-
gen werk, maar nog wel aangepast 
werk kan doen, wordt gekeken of er 
binnen de huidige organisatie pas-
send werk te vinden is. Wanneer er 
binnen de huidige organisatie geen 
passend werk gevonden kan wor-

den, moet men buiten de organisa-
tie verder kijken naar een passen-
de nieuwe baan. Dit wordt re-inte-
gratie tweede spoor genoemd. De 
werkgever is verplicht om hiernaar 
op zoek te gaan en de werknemer 
is verplicht passend werk te accep-
teren. De wettelijke regels rond re-
integratie moeten voorkomen dat 
de zieke werknemer lange tijd thuis 
zit en uiteindelijk in de WIA of WGA 
belandt.

Persoonlijk netwerken
De juiste mensen kennen, daar kom 
je verder mee. Netwerken is dé ma-
nier om aan een (nieuwe) baan te 
komen en goed op de hoogte te blij-
ven. Immers: twee weten (en ken-
nen) meer dan één. Maar: wat is 
netwerken? Hoe doe je het? En wat 
moet je wel en niet doen? Vragen, 
waarop tijdens de workshop ant-
woorden worden gegeven ter on-
dersteuning van een succesvolle 
sollicitatie. 

Voor deze uitbreiding heeft Olym-
pia Aalsmeer extra expertise aan-
getrokken en zich ten doel gesteld, 
deze diensten op adequate wijze in 
te zetten ter ondersteuning van haar 
(toekomstige) relaties. Olympia Uit-
zendbureau is een landelijk uitzend-
bureau met 125 vestigingen. Alle 
vestigingen zijn eigendom van loka-
le ondernemers, die de markt ken-
nen en als ondernemer zelf verant-
woordelijk zijn voor de kwaliteit. In 
Aalsmeer, in de Zijdstraat, is de ei-
genaar Marcel van der Heiden. 
Marcel staat met zijn team 24/7 pa-
raat voor een optimale servicever-
lening en garandeert daarmee de 
voortgang van de bedrijfsprocessen 
van haar (toekomstige) relaties.

Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 2 maart werd in de Ontmoetingskerk de 
jaarlijkse rommelmarkt gehouden. De organisatie had een gevarieerd scala 
aan spulletjes verzameld en uitgestald op tafels en in rekken. Glazen, potten, 
beeldjes, speelgoed en onder andere boeken werden tegen interessante prij-
zen te koop aangeboden. De animo was groot, er mochten veel bezoekers, en 
gelukkig ook kopers, verwelkomt worden. Vooral het laatste uur was in trek. 
Een zak vullen voor 5 euro is ook wel heel aantrekkelijk. De opbrengst van de 
rommelmarkt gaat naar de stichting Zorgzaam Rijsenhout en het project Mo-
ther of Peace in Zuid-Afrika. Foto: www.kicksfotoos.nl. 

Veel animo voor rommelmarkt

Themafeest Pramenrace vrijdag
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 8 
maart, is de afsluiting van het 27ste 
Pramenrace jaar welke volledig in 
het thema stond van ‘De wereld 
rond…’ en opening van het alweer 
28ste pramen seizoen. ‘De wereld 
rond’, een jaar lang reizen om nooit 
meer te vergeten. Vele ansichtkaar-
ten en reisverslagen heeft het SPIE 
bestuur mogen ontvangen. Stapels 
anekdotes en spannende verha-
len, ze zijn nog steeds aan het lezen 
en bijkomen van al dit moois. Ook 
het junioren comité heeft zicht kra-
nig gedragen. Een record aan deel-
nemers, prachtige dagen en alle-
maal complimenten, daar doet het 
bestuur van de Pramenrace het al-
lemaal voor! Nu op naar 2013. Een 
nieuw seizoen, een nieuwe start. 
Het bestuur is uitgebreid met een 
heuse secretaris, Sandra, en heeft er 
weer helemaal zin in! De eerste ver-
gaderingen zijn al geweest. Dat kan 
ook niet anders, SPIE organiseert 
niet alleen de Pramenrace en het ju-
nioren gebeuren, ook de schoon-
maakactie op de Westeinderplas-
sen (zaterdag 16 maart), een nieuw-
jaarsfeest, een sportdag voor juni-
oren en senioren en doet mee aan 
het varend corso in het Westland! Al 
met al begint het net op werken te 
lijken. En dat allemaal met een zeer 
beperkt budget, de bodem van de 
schatkist van de penningmeester is 
volledig in zicht. De crisis heeft ook 
SPIE hard geraakt, de bezuinigingen 
slaan genadeloos toe. 

Maar de heren en dames gaan niet 
bij de pakken neerzitten. De hand-
schoen wordt weer ‘gewoon’ op-
gepakt en de plannen zijn om er 
weer een groot feest van te maken. 
Het thema dit jaar spreekt iedereen 
aan. Het wordt misschien niet echt 
heel kleurig, maar wel spectacu-
lair. Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan vrijdag 8 maart vanaf 20.00 uur 
naar The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a voor de onthulling van het 
28ste Pramenrace thema! De junio-
ren onthullen deze avond ook hun 
plannen voor 2013. Zin in een goed 
feestje? Tot vrijdag, iedereen is wel-
kom! Maar, vol is vol. Op deze avond 
kunnen deelnemers zich inschrijven 
voor de junioren en de pramenrace 
tegen gereduceerd tarief. Tevens 
zijn er shirts te koop met het nieuwe 
pramenrace thema!

Matrozenbal in 
café de Praam
Aalsmeer - Aankomend weekend 
worden er weer diversen activitei-
ten in het café in de Zijdstraat ge-
organiseerd! De vroege vrijdagmid-
dag versnapering start 8 maart om 
16.00 uur met gastheer Johnny Ne-
lis. Gezellig als je de start van het 
weekend onder het genot van een 
hapje en drankje met je vrienden 
en collega’s komt inluiden! Vrijdag-
avond is het tijd voor Praam’s Party-
night met dj Marco. Zaterdagavond 
9 maart weer een groots feest met 
het matrozenbal ‘feesten en verzui-
pen’ met dj Jochem van Leeuwen in 
de Praam. Wie in stijl verkleed komt, 
kan deze avond 100 euro verdienen!
Zowel voor de vrijdag- als zaterdag-
avond geldt: Kom op tijd om een rij 
bij de deur te voorkomen en zorg 
voor een geldige legitimatie. 

De Concertina’s
Bovenkerk - De accordeonorkes-
ten van de Concertina´s geven zon-
dagmiddag 10 maart een concert in 
het Noorddamcentrum in Boven-
kerk. Het concert begint om 14.00 
uur. Kaarten zijn à 10 euro aan de 
zaal verkrijgbaar. Info: www.concer-
tinas.nl of 023-5619071.
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Informatie Ziekenhuis Amstelland 
tijdens week van zorg en welzijn
Amstelveen - Van 11 tot en met 16 
maart vindt de nationale week van 
zorg en welzijn plaats. Honderden 
zorg- en welzijnsorganisaties in het 
hele land openen gedurende deze 
week hun deuren voor het publiek. 
Ziekenhuis Amstelland heeft bewust 
gekozen voor voorlichtingsactivitei-
ten in plaats van deelname aan de 
landelijke Open Dag. Onderwerpen 
zijn chronische ziekten, pijn op de 
borst, hartfalen en de aankomende 
preventieve screening van darmkan-
ker voor 55-plussers. 

Pijn op de borst, hartfalen
Op maandag trapt het ziekenhuis 
af met een voorlichtingsavond over 
hartfalen en pijn op de borst. Een 
ziekte waaraan één derde van de 
populatie sterft. Twee cardiologen 
van het ziekenhuis houden een in-
teractieve informatieavond, waar-
bij bezoekers vragen stellen en op 
de hoogte worden gebracht van de 
symptomen, kwalen en oorzaken 
van hartfalen. Een belangrijk onder-
werp aangezien het doodsoorzaak 
nummer 1 bij vrouwen en nummer 2 
bij mannen is. Voor deze avond kun-
nen geïnteresseerden zich via de 
website aanmelden of een mail stu-
ren aan voorlichting@zha.nl.
Chronische Ziekten. De woensdag-
middag staat in het teken van pa-
tiëntenverenigingen. Ziekenhuis 
Amstelland organiseert een gro-
te informatiemarkt over chronische 
ziekten. Vijftien patiëntenverenigin-
gen staan tussen 13.00 en 17.00 uur 
klaar in de Ontmoetingsruimtes om 
de bezoekers van informatie te voor-
zien en voor te lichten over chroni-
sche ziekten als psoriasis, parkinson, 
epilepsie, nierziekten, reuma, glau-
coom, allergieën, ziekte van Crohn, 
diabetes, schildklier, MS, alzheimer 
en longziekten. De middag is vrij te 

bezoeken en voor jong en oud inte-
ressant. Kijk voor de lijst met deel-
nemende patiëntenverenigingen op 
www.zha.nl/patienten/voorlichting. 

Darmkanker voorkomen
Het RIVM kondigde aan een preven-
tieve screening naar darmkanker te 
organiseren vanaf september 2013. 
Elke 55-plusser wordt opgeroe-
pen voor deze screening. Om men-
sen goed voor te bereiden houdt 
het ziekenhuis op donderdagavond 
een voorlichtingsavond over darm-
kanker. Een maag-, darm en lever- 
(MDL)specialist vertelt de aanwezi-
gen over de screening, de uitslag en 
het eventuele gevolg. Andere MDL-
artsen zijn aanwezig voor het beant-
woorden van vragen. Ook hiervoor 
kunnen geïnteresseerden zich aan-
melden via de website of bellen met 
Communicatie en voorlichting, tel. 
020-7556314. Meer informatie over 
de Week van Zorg en Welzijn is te 
vinden op www.weekvanzorgenwel-
zijn.nl.

De cardiologen Mannaerts en Ladyjanskaja, die de informatiebijeenkomst 
Hartfalen en pijn op de borst verzorgen.   

Internist-MDL arts Tushuizen die een 
lezing houdt over darmkanker en 
preventieve screeningen.

Brood- en Banketbakkerij 
Vooges: Toen en Nu
Aalsmeer - De twee mannen zit-
ten gebroederlijk lachend over een 
fotoboek gebogen met daarin ou-
de foto’s van ‘hun’ bakkerij. Ook al 
vindt het gesprek plaats in een eta-
blissement aan het Raadhuisplein, 
er liggen heerlijke gevulde koeken 
op het tafeltje in het bekende pa-
pieren zakje van Vooges. “Tja, ik heb 
ze maar meegenomen, het blijven 
toch de lekkerste hè”, zegt Wim En-
gel, eigenaar van de bakkerij sinds 
1992, samen met zijn vrouw Cori-
ne. Martin Vooges vult aan: “Wim 
heeft niet alleen de bakkerij overge-
nomen, maar ook alle recepten. Die 
zijn al meer dan vijftig jaar oud. Net 
als het geheim van de grondstoffen 
voor het brood en overig banket en 
de werkwijze van het bakken. Aan 
goede spullen moet je nu eenmaal 
niets veranderen. Vandaar ook dat 

de naam van de bakkerij tevens is 
blijven bestaan. Daar ben ik uiter-
aard blij mee.” De bakkerij bestaat 
al meer dan honderd jaar. Vanaf 
1916 zijn er officiële stukken te vin-
den, dus over drie jaar zal het jubile-
um daadwerkelijk pas gevierd gaan 
worden, maar de opa van Martin is 
om precies te zijn begonnen in het 
jaar 1911 aan de Schipholdijk. Toen 
dat in de oorlog plat werd gebom-
bardeerd ging opa samenwerken 
met van de Beukel, een bestaan-
de bakkerij in de Zijdstraat. Daarna 
is hij nog verhuisd naar de Helling, 
waar er gedeeld werd met Gortzak 
en vervolgens werden de zaken Pas-
schier en Zuiderhout in de Zijdstraat 
overgenomen. “Er zaten op een ge-
geven moment wel zeven bakkers in 
Aalsmeer”, zegt Martin Vooges en: 
“Iedereen was vooral bezig met ven-

ten langs de weg. Ikzelf zat al vanaf 
mijn dertiende in het vak. Op de fo-
to met de bakfiets was ik een jochie 
van een jaar of vijftien. De opkomst 
van de SRV wagens, was voor dat 
venten de dolksteek. Er zijn in de 
jaren zestig veel ontslagen geval-
len. Mijn vader had de zaak inmid-
dels overgenomen van opa, het was 
met recht een familiebedrijf, dat in 
1974 op mijn naam kwam te staan. 
Wel leuk om te vertellen is dat de 
complete verbouwing van de win-
kel destijds voor zestigduizend gul-
den heeft plaatsgevonden. Dat wa-
ren nog eens bedragen!” Vader Ger-
rit heeft overigens nog tot zijn drie-
entachtigste meegeholpen in de 
zaak. En ook de drie dames van ter 
Reehorst verdienen een extra ver-
melding (zonder het overig zeer 
gewaardeerde personeel tekort te 
doen): Joke, Inge en Mieke zijn nu 
eenmaal al heel lang het gezicht van 
de winkel. 

Verschillen 
Op de vraag wat er nu vooral veran-
derd is ten opzichte van toen, ver-
tellen de heren het volgende. Mar-
tin: “Vroeger stonden we ’s nachts 
te bakken, kleedden ons vervolgens 
om, laadden de wagens en brach-
ten de waar aan de man. Vaak wa-
ren we zo moe dat we staande aan 
de werkbank af en toe stonden te 
dommelen. Wat er soms ook ge-
beurde, tijdens het rijzen van het 
deeg, dan legden we een stalen 
deegsteker tegen het deeg aan, de-
den een tukje en schrokken wakker, 
als dat ding dan op de grond klet-

terde. Dat gebeurde natuurlijk als 
het deeg gerezen was. We moesten 
toch wachten!” “Dat is nu allemaal 
anders,” neemt Wim Engel het van 
hem over: “Er wordt nu in ploegen-
diensten gewerkt. De een bakt, de 
ander, bezorgd en weer een ander 
doet de verkoop. Dat er nog steeds 
keihard gewerkt wordt en dezelfde 
kwaliteit geleverd wordt is een feit, 
maar gewoon anders. Wat er te-
vens veranderd is is de capaciteit. 
Stond er vroeger één grote deeg-
machine te draaien waar 250 bro-
den ingingen in vijf soorten (waar-
onder de destijds populaire ‘Tar-
vo’), zo staan er nu vijf deegmachi-
nes voor wel dertig soorten brood 
te draaien.” Wim Engel is met zijn 
vrouw en zoon Jasper, die sinds dit 
jaar mede-eigenaar van de zaak 
is, hard bezig om het familiebedrijf 
voort te zetten. Toen Martin des-
tijds het stokje overdroeg, is hij in 
die beginjaren bij Wim in dienst ge-
weest. Nog steeds is er contact tus-
sen beiden. Wim sluit af met de vol-
gende woorden: “We delen dezelf-
de humor. En dat niet alleen; Martin 
deelt ook zijn vakantiestekken met 
ons.” En met een knipoog erach-
teraan: “Doordat hij natuurlijk zee-
en van vrije tijd heeft, probeert Mar-
tin die stekjes eerst uit met zijn ge-
zin en dan volgen wij meestal later. 
Ach, we hebben gewoon een klik 
voor het leven.” 
Voor openingstijden van de drie fi-
lialen en overige informatie kijk op 
www.bakkerijvooges.nl 

Door Miranda Gommans

Voedselbank Aalsmeer: Opslag- 
en distributieruimte gevraagd!
Aalsmeer -  Op 27 februari vond 
een bijeenkomst plaats voor al-
le vrijwilligers van Voedselbank 
Aalsmeer. Ongeveer 30 van de 
ruim 40 vrijwilligers die zich intus-
sen hebben aangemeld waren aan-
wezig. Het doel van de bijeenkomst 
was  informeren, onderlinge kennis-
making en ook was er een soort va-
caturemarkt. In augustus vorig jaar 
is de eerste stap gezet met een on-
derzoek naar nut en noodzaak van 
een voedselbank in Aalsmeer. In-
ventarisatie bij onder andere art-
sen, scholen en maatschappe-
lijk werk wees uit dat er voor on-
geveer 20 à 25 gezinnen behoefte 
zou zijn aan een Voedselbank, om-
dat zij te maken hebben met  een 

dagelijks tekort aan voedsel.  Daar-
om ging daarna een groep enthou-
siaste mensen aan de gang met de 
daadwerkelijke oprichting van een 
Voedselbank in Aalsmeer. Er werd 
voortvarend gewerkt  (een voedsel-
bank is een compleet bedrijf!), zo-
dat ruim 3 maanden later de voed-
selbank op 17 januari van start kon 
gaan. Tijdens de bijeenkomst werd 
uitgelegd hoe de (strenge) Intake in 
zijn werk gaat en hoe de uitgifte ge-
daan wordt. Duidelijk werd  in wel-
ke schrijnende situaties medebur-
gers zich bevinden. Ook werd de 
inhoud van een voedselpakket ge-
toond. Nu al worden er 22 pakket-
ten verdeeld, waarmee ongeveer 70 
monden bereikt worden, maar het 

klantenbestand groeit nog iedere 
week. In deze eerste fase wordt nog 
gewerkt met het één op één door-
leveren van kant en klare voedsel-
pakketten van voedselbank  Am-
sterdam. De volgende fase houdt in 
dat er eigen voorraad opgebouwd 
en beheerd moet gaan worden en 
dat de pakketten in Aalsmeer com-
pleet gemaakt zullen gaan worden.  
Dat was ook de reden van de va-
caturemarkt, want in de tweede fa-
se kunnen weer meer vrijwilligers 
ingezet worden in bijvoorbeeld het 
voedseldepot of bij inzamelingen bij 
supermarkten. Na de pauze werd 
op de vrijwilligersavond gesproken 
over de vacatures en konden aan-
wezigen een ‘sollicitatieformulier’ 
invullen. Belangrijke functies die 
nog ingevuld moeten worden zijn 
bedrijfsleider, coördinator voedsel-
verwerving en coördinator voed-
selinzameling. Zie de website voor 

nadere info: http://www.voedsel-
bankaalsmeer.nl/. Bij de vliegende 
start heeft  Voedselbank Aalsmeer 
veel hulp  gehad van vrijwilligers en 
ondernemers in materieel of prak-
tisch opzicht. In de aanloopfase is 
veel geld nodig en daarom is het 
goed dat er intussen een bankre-
kening bekend is. Het rekening-
nummer is 1805.39.787. De organi-
satie mag terugkijken op een suc-
cesvolle en vliegende start van de 
Voedselbank. Helaas is die ook in 
Aalsmeer hard nodig.  Hoewel de 
organisatie zich op verdere verzelf-
standiging voorbereid, ontbreekt 
nog een cruciaal onderdeel:  de op-
slag- en distributie-ruimte zelf. 

Het bestuur is er nog niet in ge-
slaagd om dit tegen aantrekkelij-
ke voorwaarden (kosten!) voor el-
kaar te krijgen en hoopt van harte 
op een mooi aanbod.

Aalsmeer - In deze voor onderne-
mers zware tijden spreekt burge-
meester Theo van Eijk de onder-
nemers een hart onder de riem tij-
dens de opening van de vierde @
BorrelAalsmeer in de Crown Busi-
ness Studio’s. Van Eijk opent op 
donderdag 14 maart om 18.00 uur 
de bijeenkomst met zang, schilder-
kunst, pitches en speeddaten. @
BorrelAalsmeer is een maandelijk-
se gratis netwerkbijeenkomst geor-
ganiseerd door drie lokale onderne-
mers die het belang van netwerken 
in de lokale situatie van groot be-
lang achten. Namens deze drie zegt 
Bram Heijstek: “Ons doel is om de 
ondernemers uit Aalsmeer en om-
streken de gelegenheid te bieden 
om een netwerk op te bouwen met 
Aalsmeerse ondernemers. Zij kun-
nen tijdens deze borrels zónder ver-
plicht lidmaatschap of entreekos-
ten doen waar netwerken voor be-
doeld is: kennismaken met elkaar.” 
Burgemeester Van Eijk zal deze vier-
de editie openen en daarin vast en 
zeker het belang van particulier on-
dernemerschap onderstrepen. Zelf 
afkomstig uit een echte onderne-
mersfamilie, heeft hij aan den lij-
ve ondervonden hoe innovatief en 
vooruitstrevend goed ondernemer-
schap kan zijn. Juist ook in de tijden 
van berichten over de vele crises is 
de tijd rijp om met een positief ge-
luid te komen. 
Dat betere geluid zal ook klinken 
uit de mond van Shyla Zoet die met 
haar prachtige zang de borrel om-

lijst. Volgens beproefd recept zul-
len er weer vijf pitches worden ge-
houden waarin lokale ondernemers 
zichzelf in luttele seconden aan el-
kaar mogen presenteren. Verder 
is ruimte voor het bekende speed-
meeten, waarbij deelnemers in en-
kele minuten aan aparte tafels met 
elkaar kennismaken. In voorgaan-
de edities telde de organisatie een 
groeiende opkomst van boven de 
honderd deelnemers. Ook nu lijkt 
het weer druk én gezellig te wor-
den. De inloop in de Crown Busi-
ness Studio’s is tussen 17.00 en 
18.00 uur. Om 18.15 uur begint het 
officiële programma dat eindigt om 
20.30 uur.

Borrelen met burgemeester 

Energieloket 
is weer open! 

Aalsmeer - Op zaterdag 9 maart 
aanstaande van 11.00 tot 13.00 uur is 
het Energieloket van Sienergie weer 
open op de hoek Punterstraat met 
het Praamplein. Het Energieloket 
is er voor iedereen die onafhanke-
lijk, betrouwbaar en vrijblijvend ge-
informeerd wil worden over de mo-
gelijkheden van energiebesparing in 
de eigen woning. Het Energieloket is 
een samenwerking tussen Sienergie 
en de gemeente Aalsmeer en is el-
ke tweede zaterdag van de maand 
open. Voor meer informatie: www.si-
energie-aalsmeer.nl.

Zaterdag feest en veel aanbiedingen

Duoplant opent een nieuw 
groothandelscentrum
Aalsmeer - Het moment is daar! 
Na maanden voorbereiding en een 
week verbouwing opent Duoplant 
aanstaande zaterdag  9 maart op 
feestelijk wijze haar groothandels-
centrum aan de Legmeerdijk 274. 
Belangstellenden worden uitgeno-
digd het vernieuwde interieur te ko-
men bewonderen, evenals het gro-
te assortiment. De bloemen en 
planten zijn van dezelfde kwaliteit 
als gewend van Duo Plant en wor-
den tegen nog langere prijzen en 
10% groothandelskorting aange-
boden. Tijdens de feestelijke ope-
ning geldt verder een speciale aan-
bieding: Narcissen Tete à tete in 12 
centimeter pot voor maar 90 euro-
cent! Na zaterdag 9 maart kan al-
leen nog op de hoofdverstiging aan 
de Legmeerdijk ingekocht worden 
met een Duoplant-klantenpas, ge-
koppeld aan een Kamer van Koop-
handelnummer. Beschikt u niet over 
een klantenpas, vraag deze dan aan! 

Aanstaande zaterdag staat hiervoor 
het complete Duoplant-team voor u 
klaar. Met deze Duoplant-klanten-
pas profiteert u van vele extra’s, zo-
als de mailing waarin u op de hoog-
te wordt gehouden van alle activitei-
ten, zoals kortingsavonden en work-
shops, en bovendien ontvangt u op 
uw verjaardag een mooi verjaar-
dagsboeket! Ook spaart u punten 
voor extra kortingen, bovenop de 
10% groothandelskorting! Het pro-
gramma van aankomende zaterdag: 
Om 10.30 uur is er een optreden van 
Edo Botterman, om 10.45 uur wordt 
het vernieuwde groothandelscen-
trum officieel geopend. Daarna veel 
muziek met optredens van popkoor 
Soundsation uit Aalsmeer om 12.00 
uur en zanger Ronny Wijngaarde 
om 14.00 uur. Vanaf 15.00 uur wordt 
het happy hour met Edo Botterman. 
Duoplant is zaterdag geopend van 
9.00 tot 17.30 uur. Meer informatie: 
www.duoplant.nl.

Kledingwinkel Big L gaat 
terug naar basis
Aalsmeer - In 1984 begon Big L met 
de import van de toen mateloos po-
pulaire 501 jeans van Levi’s. Contai-
ners vol werden vanuit Amerika ver-
scheept en op de Albert Cuyp markt 
in Amsterdam verkocht. Voor tien-
tallen (toen nog) guldens goedkoper 
dan in de reguliere winkels van Le-
vi Strauss. Levi’s Benelux bood aan 
om te gaan samenwerken. Dit re-
sulteerde in een exclusief contract 
voor de verkoop van de collectie Le-
vi’s B-keus en de verkoop van de Le-
vi’s monstercollectie. Zo ontstonden 
de eerste reguliere winkels. Inmid-
dels heeft Big L zeven filialen in Ne-
derland. In 1991 opende de deuren 
in de Zijdstraat. Bedrijfsleider Johan 
van der Zwaard vertelt: “Je zult be-
grijpen dat er sindsdien enorm veel 
veranderd is. Het betreft nu niet al-
leen Levi’s broeken, en al helemaal 

geen B of C keus meer, maar wij bie-
den in onze winkel maar liefst zes-
honderd vierkante meter shopple-
zier voor ieder wat wils, vanaf lage 
instapprijzen en voor alle leeftijden. 
Zo kunt u terecht voor kinderkleding 
voor jongens en meisjes vanaf maat 
116, damesmode van onder andere 
merken als Vero Moda, Esprit en On-
ly en heren hebben onder meer keu-
ze uit PME (Pall Mall), G-Star, Cars 
en Diesel. Wij kleden u van A tot Z; 
van ondergoed tot en met schoenen, 
inclusief de accessoires.” De in to-
taal negen personeelsleden staan 
klaar met persoonlijk en professi-
oneel advies en helpen met plezier 
een juiste keuze te maken uit het 
grote assortiment. Johan: “Trouwe 
klanten komen nog steeds van hein-
de en verre naar Aalsmeer, dus dat 
zegt genoeg.”

Bedrijfsleider Johan van der Zwaard (links) met Devon, één van de medewerkers.

 Knalacties op jeanstafels
De bedrijfsleider vertelt verder: 
“Aangezien klanten steeds prijsbe-
wuster worden, hebben wij zeer re-
gelmatig scherp geprijsde artikelen. 
En sowieso iedere maand een ex-
tra actie. Tot en met zaterdag doen 
we daar nog een schepje bovenop. 
Er komt een jeansgerelateerde ac-
tie. Op de special Jeanstafels lig-
gen dan broeken tegen de volgen-
de stuntprijzen: één voor 59,95 euro 
en de tweede voor 20 euro en, zelfs 
nog scherper; er is een tafel met één 
broek voor 49,95 euro en de tweede 

voor slechts een tientje. Spectacu-
lair toch? Zo gaan we eigenlijk een 
beetje terug naar de basis van het 
concept van Big L.” Big L is te vinden 
in de Zijdstraat op nummer 61 in het 
Centrum. De openingstijden zijn op 
maandag van half een tot zes uur, 
dinsdag tot en met donderdag van 
tien tot zes, op vrijdag van tien tot 
negen uur en zaterdag tot vijf uur. 
Ook opent Big L regelmatig op zon-
dag de deuren. Kijk hiervoor en an-
dere informatie op  www.bigl.nl.

Door Miranda Gommans

Martin Vooges en Wim Engel voor de brood- en banketbakkerij in de Zijdstraat.

Een jonge Martin Vooges, op de bakfiets om brood te venten.

Disco voor Kika
Aalsmeer - Het was lekker druk af-
gelopen zondag in de Zotte Wilg. 
Kees Markman en Marcel Wilkes 
hadden het restaurant omgebouwd 
tot een discopaleis. Een hele speci-
ale bewaking zorgde ervoor dat al-
les goed verliep en Patrick Spaander 
maakte foto’s van alle gasten. Alle 
foto’s van het feest komen op een 
site waar je deze gratis kan down-
loaden. Kijk op http://studio.foto-
deboer.nl/ac/2013/mvd. Van 15.00 
tot 19.00 uur werd er gezellig ge-
praat, gedanst en gedronken, want 
van elk drankje ging 50 eurocent 
naar Kika. De bekende twee soulda-

mes gingen rond met minimoorkop-
pen en bitterballen. Deze disco was 
een vervolg op de moorkoppenac-
tie van Mike Multi en Sven Muller 
die daar al een groot bedrag had-
den opgehaald voor dezelfde stich-
ting. Aan het einde van de middag 
bleek er een mooi bedrag te zijn 
voor Kika, die door een bezoeker 
werd aangevuld tot het mooie ron-
de bedrag 1.000 euro. Ook Arnaud 
Brouwer kreeg een bedrag van de 
bezoekers, die hij aan Kika gaat do-
neren nadat hij een wandeling voor 
Kika gaat maken van liefst 95 kilo-
meter. “Volgend jaar gaan we zeker 
weer een moorkoppenactie doen”, 
aldus Sven. Het was een groot suc-
ces voor het goede doel. 
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Tuinieren met meester Bert 
bij Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Op dinsdag 12 maart 
is meester Bert Ydema te gast in de 
Doopsgezinde Gemeente. Tijdens 
de lezing die gegeven wordt zal Bert 
Ydema ingaan hoe hij als jochie ge-
grepen werd door de natuur in Am-
sterdam-Zuid. Toen hij later naar de 
R.M.T.S. in Aalsmeer ging en daar 
een aantal stagebedrijven bezocht 
om uiteindelijk bij de Firma Kooij 
een jaar vertegenwoordiger te wor-
den in anjerstekken, kwam hij er-
achter dat zijn hart meer uitging 
naar het groene onderwijs. 
Meester Bert gaf 40 jaar lang na-
tuur- en milieuonderwijs aan dui-
zenden basisschoolleerlingen in 
Amsterdam. In zijn verhaal zal hij 
proberen om een paar bijzonde-
re voorvallen te bespreken die zich 
in de 40 jaar schooltuinonderwijs 
voordeden. Tot slot zal hij ingaan 

op zijn Almere-periode, de periode 
vanaf zijn pensionering over de be-
trokkenheid bij de oprichting van de 
stichting Doe Groen, die de ambitie 
heeft om in Nederland Urban Green 
Courts te ontwikkelen. Green Courts 
zijn kleine tuinen in steden, die de 
mogelijkheid bieden om kleinscha-
lig, alleen of in gezinsverband, mi-
lieuvriendelijk bloemen en groen-
ten te verbouwen. De Doopsgezin-
de Gemeente, die op haar eigen 
manier duurzaam wil omgaan om 
de leefbaarheid te vergroten, is er 
trots op Bert Ydema te ontvangen. 
U bent van harte uitgenodigd voor 
deze bijzondere lezing. Vanaf 19.45 
uur staat de koffie en thee klaar, het 
programma begint om 20.00 uur in 
de kerk in de Zijdstraat 55. Iedereen 
is van harte welkom op deze open 
avond! 

Kienen om 
boodschappen

Kudelstaart - Donderdagavond 7 
maart organiseert de Supporters 
Vereniging Kudelstaart een kien-
avond in het Dorpshuis. Deze avond 
bestaat het prijzenpakket uit al-
leen maar boodschappen. Veertig 
tassen met boodschappen zijn uit-
gestald op de prijzentafel. Wie het 
snelst zijn kienblaadje vol heeft mag 
als eerste een keuze maken uit de 
vijf tassen die in elke ronde te win-
nen zijn. Na vier ronden komt er een 
pauze om even te genieten van een 
kopje koffie of een drankje. Als de 
acht ronden gespeeld zijn komt de 
knaller van deze avond, een super-
prijs met een waarde van ongeveer 
125 euro en u kunt vast wel raden 
wat deze prijs inhoud. Laat U ver-
rassen en neem voor deze specia-
le avond ook uw buurvrouw, vriend, 
vriendin of een familielid mee. Aan-
vang is 20.30 uur.

Paaskien in het 
Wellantcollege

Aalsmeer - Op donderdag 14 
maart organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer haar jaarlijkse paaskie-
navond, waarin vele mooie prijzen 
te winnen zijn. In totaal worden vijf 
rondes gekiend en in elke kienronde 
wacht een grote jackpot prijs. Tus-
sendoor is er een grote loterij waar-
mee ook leuke grote prijzen zijn te 
winnen, waaronder een fraaie hoofd-
prijs. Breng vrienden en kennissen 
mee naar deze gezellige paaskien-
avond, waar voor groot en klein iets 
te beleven valt. Het adres is het Wel-
lant college MBO aan de Linnaeu-
slaan 2 en de aanvangstijd is 20.00 
uur. Voor inlichtingen: 06-10666878

Wim Sieben onthult nieuwe ‘nose art’

Zaterdag Spitfiredag in Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 organiseert zaterdag 9 
maart de jaarlijkse Spitfiredag. Wim 
Sieben, de bouwer van de Spitfire 
Mk IX die in het museum staat, zal 
de hele dag aanwezig zijn om een 
toelichting te geven op de realisa-
tie van zijn opzienbarende ‘jongens-
droom’. Hij zal bij die gelegenheid 
ook de nieuwe ‘nose art’ onthullen 
die onlangs op het toestel is aange-
bracht door kunstschilder Rob Hin-
se. De dag wordt verder omlijst met 
een tweedehands boeken en mo-
dellen markt. Het is in maart pre-
cies 10 jaar geleden dat de Spitfire 
werd opgenomen in de collectie van 
het museum. Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 kreeg jaren 
geleden een tip dat een Spitfire die 
bij een luchtvaartmuseum in Seppe 
stond daar weg moest. Er werd con-
tact gelegd met de bouwer en eige-
naar Wim Sieben en overeengeko-
men dat de Spitfire een nieuw on-
derkomen zou krijgen in Lisser-
broek. Op zaterdag 1 maart 2003 
zou het transport van Seppe naar 
Lisserbroek plaatsvinden. Dat is nu 
dus precies tien jaar geleden. Sinds 
de komst van dit gevechtsvlieg-
tuig wordt elk jaar in het museum 

de Spitfiredag gehouden. Het toe-
stel draagt de naam Nick en daar-
bij hoort ook de afbeelding van een 
hondje. Dat is de zogenaamde ‘nose 
art’ van de Spitfire. Deze nose art is 
onlangs opnieuw aangebracht met 
een meer authentieke afbeelding 
van dit hondje. Om 12.00 uur zal de 
heer Sieben dit kunstwerkje onthul-
len. Het is inmiddels ook al tradi-
tie dat er tijdens de jaarlijkse Spit-
firedag een tweedehands boeken 
en modellen markt wordt gehou-
den. De opbrengst komt ten goede 
aan het werk van het museum. De-
ze dag is er tevens een stand van 
een boeken antiquariaat met bijzon-
dere boeken over de luchtvaart en 
de Tweede Wereldoorlog. Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is geopend van 11.00 tot 
16.00 uur en is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij 
Rijsenhout). De toegang bedraagt 
2,50 euro voor volwassenen en 1,50 
euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Donateurs van de stichting en vete-
ranen hebben gratis toegang. Voor 
meer informatie over de collectie 
van het museum en het werk van de 
stichting kan gekeken worden op de 
website www.crash40-45.nl.

De beroemde Nederlandse Fokker DXXI Meivlieger én Spitfirepiloot Jan Lin-
zel poseerde op 8 mei 2010 bij ‘de Spitfire Nick’ met de ‘oude’ nose art.

Speelavond BV 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 12 maart 
houdt buurtvereniging Ons Genoegen 
voor liefhebbers een speelavond. Kla-
verjassen en rummicuppen staan op 
het programma. Om 19.00 uur gaat 
de zaal van Ons Tweede Thuis in de 
Hortensialaan open en staan koffie 
en thee klaar. Vanaf 19.30 uur worden 
de kaarten verdeeld. Iedereen gaat 
met een prijsje naar huis. Allen wel-
kom. Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door Es-
sy van Es met 5099 punten, op twee 
Trien Wegman met 4885 punten. Bij 
het rummicuppen behaalde Riet Bek-
kers met 37 punten de hoogste eer, 
gevolgd door Annie Gahrmann met 
42 punten.

Midweek naar Brabant
Buurtvereniging Ons Genoegen orga-
niseert van 22 tot en met 26 april een 
midweek naar Hogeloon in het ge-
zellige Brabant. Er zijn nog 2 kamers 
beschikbaar. De totaalprijs voor de-
ze midweek is 340 euro per persoon 
en is all inclusief. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij: P. Voorn via 
06-51195674 of N. Bekkers via 0297-
327123.

Financiële ondersteuning voor Kudelstaartse verenigingen

Nieuws van Supporters Vereniging 
Kudelstaart door Gert Kok 
Aalsmeer - Gert Kok, voorzitter van 
Supporters Vereniging Kudelstaart, 
zorgt er steeds weer voor dat de le-
zers van de Nieuwe Meerbode op 
de hoogte blijven van het reilen en 
zeilen van de vereniging. “Als er iets 
te melden is, schrijf ik een stukje,” 
vertelt de Kudelstaarter. “We vinden 
het belangrijk dat mensen weten 
wat we zoal doen.” Samen met se-
cretaris Hans de Groot, Heleen Tis-
sink, Annet van Veen en Marco van 
de Jagt vormt Gert Kok het bestuur 
van Supporters Vereniging Ku-
delstaart. Met hun meer dan hon-
derd leden, die uit goodwill de ver-
eniging financieel steunen, zorgen 
ze ervoor dat Kudelstaartse (sport)
verenigingen financiële ondersteu-
ning krijgen. Dat geldt voor de gro-
tere sportclubs zoals RKDES of 
Tennisvereniging Kudelstaart, maar 
zeker ook voor bijvoorbeeld jeugd-
club ’t Gilde, muziekvereniging Flo-
ra of de bejaardensoos Kudelstaart. 
In juli 1969 zijn een aantal suppor-
ters van Voetbalvereniging RKDES 
opgestaan om iets extra’s te doen 
voor hun club. 

Ze zochten leden die toentertijd vier 
gulden per jaar sponsorden om hun 
club een klein steuntje in de rug te 
geven. Al snel ontstond Supporters 
Vereniging Kudelstaart en breid-
de het zich uit naar ondersteuning 
voor alle Kudelstaartse verenigin-
gen en clubs. “Waar een klein dorp 
groot in kan zijn,” zegt Hans de 
Groot. “Wij organiseren alles, maar 
de leden en de gemeenschap zor-
gen voor de echte ondersteuning.”
Oud papier
Het meest bekend is Supporters 
Vereniging Kudelstaart van het 
maandelijks huis aan huis ophalen 
van het oud papier. Met zes wagens 
en drie personen per wagen wordt 
er vrijdagavond door Kudelstaart 
gereden om alles op te halen. Ver-
enigingen kunnen aangeven dat zij 
voor het oud papier ophalen willen 
zorgen. Ze krijgen dan een deel van 
de totale opbrengst en dat kan aar-
dig oplopen. 

Zij moeten dan zelf zorgen voor de 
mankracht of het combineren met 
een andere vereniging. “Het is altijd 
een gezellig en sociaal gebeuren, al 
ben je er vaak wel wat uurtjes mee 
bezig omdat er steeds meer wonin-
gen bij komen. Maar na afloop is er 
altijd een lekker biertje of een glas 
fris om bij te komen van het werk.” 
De komst van de blauwe containers 

Gert Kok en Hans de Groot hebben de medewerkers van de Nieuwe Meerbo-
de getrakteerd op een overheerlijke slagroomtaart. Een cadeautje ter viering 
van het 125-jarig bestaan van de krant. Bedankt hiervoor!

heeft er aan bij gedragen dat het 
minder fysiek zwaar is, al vinden ze 
het ook niet erg als er nog losse do-
zen staan. Het bestuur van de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart co-
ordineert het hele gebeuren en on-
derhoudt het contact met de Meer-
landen en de gemeente. “Wij zijn er 
verantwoordelijk voor dat het netjes 
en snel gebeurt. Helaas is het ook 
wel eens voorgekomen dat wij za-
terdag zelf nog wat moesten opha-
len of dat een vereniging of chauf-
feur het vergeten was op de avond 
zelf. Gelukkig zijn er dan altijd wel 
Kudelstaarters die de handen uit de 
mouwen willen steken.”

Kaarten en kienen
Regelmatig worden er in het Dorps-
huis klaverjasavonden gehouden en 
avonden waarop je samen met een 
partner mag kaarten, het zogenaam-
de maatkaarten. Populair zijn ook de 
kienavonden. Het bestuur zorgt altijd 
voor leuke prijzen. “De trend is te-
genwoordig dat mensen liever geen 
kleine prullaria meer willen winnen, 
maar liever een cadeaubon van een 
plaatselijke winkelier of een tas met 
boodschappen. Wij geven hier na-
tuurlijk gehoor aan.” Vanavond, don-
derdagavond 7 maart, wordt er weer 
een gezellige kienavond georgani-
seerd, waar maar liefst veertig prij-
zen te winnen zijn. Via de Nieuwe 
Meerbode worden de mensen hier-
over op de hoogte gesteld.

Verenigingsavond
Naast de financiële ondersteuning 
voor de verenigingen wil de Suppor-

ters Vereniging Kudelstaart ook een 
soort intermediair zijn tussen de ver-
schillende lokale verenigingen. Een 
nevendoel is dan ook dat de vereni-
gingen meer met elkaar gaan com-
municeren, want ze kunnen van el-
kaar leren en elkaar helpen. Dit is de 
reden dat het bestuur in het voorjaar 
een Kudelstaartse verenigingsavond 
gaat organiseren. Verenigingen heb-
ben een brief gekregen dat ze een 
mooie bestemming mogen beden-
ken voor een extra gift van maar 
liefst 2500 euro. Het bestuur beoor-
deelt de drie meest originele en goe-
de aanvragen zeer grondig en die 
drie verenigingen worden dan extra 
in het zonnetje gezet op de gezelli-
ge dorpsavond. 

“Nog niet alle verenigingen weten 
ons te vinden, wat natuurlijk best 
raar is omdat we ze willen helpen. 
Wij hopen door deze actie dat ze ge-
bruik gaan maken van de voorde-
len van onze vereniging.” Gert Kok 
en Hans de Groot zetten zich allebei 
graag in voor de Kudelstaartse ge-
meenschap en hopen dit nog lang te 
mogen blijven doen. Wensen hebben 
ze eigenlijk niet, al hopen ze wel dat 
ze met meer verenigingen in contact 
gaan komen en die verenigingen 
weer meer met elkaar. Ook wordt het 
de hoogste tijd voor een website vin-
den ze, want die is er nog niet op dit 
moment. Het zou mooi zijn als er ie-
mand vanuit het Kudelstaartse ver-
enigingsleven hen weer wil helpen. 
Kudelstaart voor Kudelstaart. 

Door Ilse Zethof

Vrijwilligers gezocht voor 
boomplantdag de Bovenlanden 
Aalsmeer - Regelmatig verwerft de 
Bovenlanden percelen in het boven-
landengebied van de Westeinder en 
Aalsmeer Oost. Vaak zijn deze per-
celen in het verleden in gebruik ge-
weest als seringenakker. In prin-
cipe zal de Bovenlanden proberen 
deze seringenakkers weer door te 
verhuren aan een kweker. De tuin-
bouw staat immers aan de basis van 
de typische structuur van de boven-
landen. Het komt echter voor dat 
percelen, bijvoorbeeld door de af-
gelegen ligging, niet meer interes-
sant zijn voor de tuinbouw. In der-
gelijke gevallen gaat de Bovenlan-
den over tot de omvorming naar na-

tuur. Soms moet de vorming van na-
tuur een handje geholpen worden. 
Dit kan onder andere door bomen 
aan te planten. Zaterdag 23 maart 
gaat de Bovenlanden bomen poten 
op voormalige seringenakkers in de 
Rijsen. Deze zijn gelegen naast ak-
kers die in 2010 zijn ingepoot. Zin in 
een dagje in de natuur? U/jij bent 
van harte welkom. De groep vertrekt 
met pramen vanaf de Historische 
Tuin bij het Praamplein. Verzame-
len om 9.00 uur. Na een kopje koffie 
wordt vanaf 9.30 naar de Rijsen ge-
varen. Zorg zelf voor laarzen en war-
me kleding en een lunch. De Boven-
landen zorgt voor koffie en een kop 

Speeltuinbodem Boerenvreugd 
opgeknapt door Lions Aalsmeer 
Aalsmeer - Na 8 jaar is de schors-
bodem van de speeltuin bij kinder-
boerderij Boerenvreugd nodig toe 
aan vervanging. De bodem zal tij-
dens de NLDoet-actie worden ver-
vangen door vrijwilligers. Op 15 en 
16 maart zullen vrijwilligers de ou-
de bodem verwijderen, reparaties 
aan het gronddoek uitvoeren en een 

nieuwe laag schors aanbrengen. 
“Dit is best een grote klus”, meldt 
Bob Zwartendijk, coördinator tech-
nische zaken bij de kinderboerde-
rij. “We zijn nog op zoek naar vrij-
willigers voor het verwijderen van de 
oude laag op vrijdag.” Op zaterdag 
komt Lions Club Aalsmeer de han-
den uit de mouwen steken. Volgens 

soep voor tussen de middag. Heb je 
zelf een schep neem deze dan mee. 
De Bovenlanden zorgt ook voor een 
aantal scheppen. Wie liever op ei-
gen gelegenheid komt, wordt ook 
welkom geheten. Er is ook een mo-
gelijkheid om op te stappen in Rij-
senhout. Dit kan op de dijk ter hoog-
te van Jachthaven de Stormvogel, 
rond 10.00 uur. Rond 15.00 vertrekt 
de groep weer naar de Historische 
Tuin. Terug gevaren wordt via het 
gebied waar stichting de Lente nu 
aan landschapsontwikkeling doet. 
Aanmelden voor de boomplantdag 
op zaterdag 23 maart kan bij Cees 
Tas via 0297-327577, Anton de Boer 
via 0297-320713 of mail naar info@
bovenlandenaalmeer.nl. Meer infor-
matie over Stichting Bovenlanden 
Aalsmeer is te vinden op de website 
www.bovenlandenaalsmeer.nl.

voorzitter Harry Doornbos wilden de 
Lions-leden graag zelf iets doen voor 
een plaatselijk goed doel en zal de 
kinderboerderij kunnen rekenen op 
ongeveer 15 paar handen. Ook Fit-
ness Aalsmeer roept haar leden op 
om te komen helpen. Meer informa-
tie op www.boerenvreugd.nl of www.
NLDoet.nl.

Vogelbeurs in 
SCW-gebouw

Rijsenhout – Op zondag 10 maart 
organiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel weer een vogelbeurs in 
het gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje. Be-
langstellenden zijn welkom tussen 
9.30 en 13.30 uur. 
De toegang voor volwassenen be-
draagt 50 eurocent, kinderen onder 
de tien jaar met begeleiding hebben 
gratis entree. De Rijsenvogel heeft 
weer betrouwbare handelaren uit-
genodigd met een grote variatie aan 
tropische vogels en diverse soorten 
grote en kleine parkieten. 
Ook bieden de leden van de vereni-
ging vogels te koop aan.  Niet le-
den mogen eveneens hun vogels te 
koop aanbieden op de beurs. 

Problemen met het kweken van vo-
gels of wilt u ook beginnen aan de-
ze hobby? Leden van de vereniging 
helpen u graag op weg. Op de beurs 
zijn tevens diverse soorten vogel-
voer en vogelaccessoires verkrijg-
baar. Voor verdere informatie kan 
gekeken worden op www.derijsen-
vogel.com



Koningsboom in Kudelstaart
Aalsmeer - Op 30 april wordt de 
troonswisseling gevierd. Stichting 
Nationale Boomfeestdag en de Ko-
ninklijke Bond van Oranjevereni-
gingen hebben, in overleg met de 
Rijksvoorlichtingsdienst, het initia-
tief genomen om deze bijzondere 
gebeurtenis te markeren door mid-
del van het unieke project Konings-
bomen. De koningsboom, traditi-
oneel een linde, wordt geplant ter 
ere van de troonsaanvaarding van 
Koning Willem-Alexander. Veel ge-
meenten gaan over tot het planten 
van zo’n koningsboom. De gemeen-
te heeft Mijnsheerlijckheid uitgeko-
zen als meest geschikte plaats voor 
het planten van de koningsboom. De 
boom komt op het binnenplein tus-
sen twee hoofdgebouwen. In het 
verleden zijn ook op andere locaties 
Koninginnebomen geplant. Het stre-
ven van de initiatiefnemers is dat al-
le Nederlandse gemeentes met de-
ze landelijke traditie meedoen door 
een Koningsboom planten en een 
Sierhekwerk eromheen te plaatsen: 
een levend monument in de open-
bare ruimte, dat generaties lang zal 

herinneren aan dit historisch mo-
ment. Het sierhek is rond en heeft 
een doorsnede van 2 meter en is 
1,20 meter hoog. Het omarmt als het 
ware de Koningsboom. De elemen-
ten waaruit het is opgebouwd ver-
wijzen naar de rijke geschiedenis 
van de Oranjes. De eerste vorm is 
de Oranjeboom, die zowel vrucht als 
bloesem draagt. Sinds het ontstaan 
van het Huis van Oranje wordt dit 
symbool veelvuldig gebruikt om de 
standvastigheid en verbondenheid 
weer te geven. In deze symboliek 
kan de Oranjeboom, net als de Ko-
ningsboom, niet sterven; er ontspruit 
altijd weer een nieuwe loot; dat is de 
kracht. De tweede vorm is een rijk 
gedecoreerde Koningsscepter, het 
teken van het Koningschap. In het 
sierhek zijn totaal vier Oranjebomen 
door middel van drie koorden ver-
bonden aan vier scepters. Het kunst-
werk is uitgevoerd in hoogglans alu-
minium en met de hand gepolijst. Op 
de scepter is een plaquette gemon-
teerd voor een gegraveerde herin-
neringstekst. Het hek is ontworpen 
door Margot Berkman. 

Transformatieproces Uiterweggebied: 
Recreatiebungalows op eilanden
Aalsmeer - Drie jaar geleden is de 
machine gaan lopen en sindsdien 
maakt de gemeente een inhaalslag 
wat betreft actualiseren van be-
stemmingsplannen. De oudste da-
teerde van net na de oorlog, ande-
ren ‘stammen’ uit de jaren zestig 
en zeventig. Ook het bestemmings-
plan voor het gebied Uiterweg-Pla-
soevers dient aangepast te worden, 
maar het betreft hier een bijzonder 
bestemmingsplan. 
Het huidige plan is onvoldoende 
toegerust op de situatie van nu, on-
der andere door de terugloop van 
de trekoestercultuur en de ambi-
tie om watersport en recreatie als 
economische pijler verder te ont-
wikkelen. Begin 2012 heeft de ge-
meente het initiatief genomen om 
te komen tot een kwaliteitsimpuls 
voor het gebied Uiterweg-Plasoe-
vers. Met betrokkenen is een werk-
groep opgericht en deze groep, be-
staande uit eigenaren van jachtha-
vens, kwekers en bewoners, is er in 
geslaagd om over hun eigen belan-
gen heen te kijken en te komen tot 

een gezamenlijke, breed gedragen 
visie. Op eigen initiatief hebben alle 
belanghebbenden zich verenigd in 
STUW: Stichting Transformatie Ui-
terweg en Westeinderplassen. Ge-
zamenlijk zijn spelregels opgesteld 
voor de transformatie en een visie 
geschetst van de gewenste ontwik-
kelingen. “Een niet alledaagse aan-
pak om uiteindelijk te komen tot 
een werkzame structuurvisie”, aldus 
verantwoordelijk wethouder Gertjan 
van der Hoeven. “Het is een boei-
end proces waar heel veel partijen 
bij betrokken zijn.” 

Spelregels
Er is door het college bewust geko-
zen voor een structuurvisie als vol-
gende stap in het planproces en 
dus niet voor een bestemmings-
plan. “Voor een bestemmingsplan 
zijn de initiatieven nog niet concreet 
genoeg”, legt de wethouder desge-
vraagd uit. “De wens is om spelre-
gels vast te leggen die het mogelijk 
maken om, binnen strikte criteria, 
delen van het gebied te gaan trans-

formeren.” Het betreft overigens een 
behoorlijk complex gebied met door 
de provincie aangewezen stukken 
natuurgebied (rode contour) en re-
kening moet onder andere gehou-
den worden met de LEB-zone van 
Schiphol. De rode contour van de 
provincie gaat kris kras door het ge-
bied heen. De gemeente hoopt op 
bereidheid van de provincie om op 
een aantal locaties deze ‘lijn’ te mo-
gen verruimen, waardoor het moge-
lijk wordt om te bouwen buiten ‘be-
staand bebouwd gebied’. In deze 
denkt de gemeente aan de ontwik-
keling van recreatiebungalows op 
een bepaald eilandengebied. “Het 
verbetert het bedrijfsklimaat voor de 
jachthavensector en biedt kansen 
om nieuwe toeristen en recreanten 
naar Aalsmeer te trekken”, zo stelt 
het college. 

Geen ‘eenheidsworst’
Verstedelijking is overigens uit den 
boze. Uitgangspunt van de transfor-
matie is groen groener maken en de 
diversiteit beschermen. Het resul-

Kunstwerk bij appartementen-
complex Mijnsheerlijckheid 
Kudelstaart - Bij het appartemen-
tencomplex Mijnsheerlijckheid komt 
een (toegepast) kunstwerk. Beel-
dende kunstenaars wordt gevraagd 
om een schets en visie in te leveren 
met ideeën voor het kunstwerk. De 
schetsen worden voorgelegd aan de 
kunstadviescommissie en een se-
lectiecommissie, ook een afvaardi-
ging van bewoners wordt betrokken. 
Uiteindelijk zal er een ontwerp wor-
den gekozen dat ook wordt uitge-
voerd. Dit kunstwerk wordt gefinan-
cierd uit het budget Kunstzinnige 
verfraaiing. Wethouder Ad Verburg; 
verantwoordelijk voor het Project 
Mijnsheerlijckheid: “De gemeen-
te wil graag beeldende kunst in de 
openbare ruimte. Vooral bij nieuw-
bouwprojecten, zoals Mijnsheerlij-
ckheid, zien we de meerwaarde van 
kunst. Mijnsheerlijckheid bestaat uit 
vijf appartementengebouwen; zo-
wel koop-, huur- als zorgwoningen 
en gaat het nieuwe dorpscentrum 
van Kudelstaart vormen. We willen 
graag toegepaste kunst bij dit com-
plex dat de functie van dorpscen-

trum kan versterken en een verwij-
zing heeft naar de voormalige ver-
kavelingstructuur in dit gebied. Toe-
gepaste kunst heeft naast verfraai-
ing van de openbare ruimte ook een 
praktische functie. Je kunt bijvoor-
beeld denken aan een mooie bank.” 
Het kunstwerk wordt geplaatst op of 
aan het plein tussen de twee gebou-
wen en heeft mogelijk een verbin-
ding met het water. Het kunstwerk 
heeft een verwijzing in zich naar de 
historie van Kudelstaart en dan met 
name naar de zogenaamde ‘legak-
kers’: stukken land in het water. 

Planning
Het eerste koopappartementen-
complex wordt vanaf april opge-
leverd. Het gehele complex is eind 
2013 gereed. De verwachting is dat 
voor de zomer een kunstenaar is 
gekozen die aan de slag kan. Meer 
informatie over de procedure, de 
voorwaarden en selectie van het 
kunstwerk zijn te vinden op www.
aalsmeer.nl onder project Mijns-
heerlijckheid.

taat mag absoluut geen ‘eenheids-
worst’ worden. “Juist de afwisseling 
maakt het gebied uniek”, aldus wet-
houder Van der Hoeven. “We wil-
len het gebied interessant houden.” 
Voorzitter van STUW is seringen-
kweker Bert Buis. De terugloop van 
de trekheestercultuur gaat deze Ui-
terweg-man duidelijk aan het hart. 
“Er waren vorig jaar nog veertien 
kwekers, nu twaalf. Het is niet goed 
dat het gebied verpaupert. Ik ben 
hier geboren en getogen. De lief-
de voor dit gebied was mijn drijfveer 
om de koppen bij elkaar te bren-
gen.” Voor de vrij gekomen gronden 
van de trekoestercultuur beoogt de 
gemeente een zorgvuldige invulling, 
zowel omzetten naar verblijfsrecre-
atie en jachthavens als naar natuur. 
Verpaupering willen beide partijen 
snel de kop indrukken. 
Het liefst zien zowel de wethouder 
als voorzitter Buis overigens dat de 
trekheestercultuur wel zijn plek-
je in het gebied behoudt. “Het zou 
doodzonde zijn als het helemaal 
verdwijnt. We gaan een construc-
tie verzinnen om deze cultuur toch 
in stand te houden.” In deze denkt 
Van der Hoeven aan de oprichting 
van een stichting. Kweker Bert Buis 
is overigens niet de enige die met 
liefde spreekt, en nu werkt, aan het 
plassengebied. Initiatiefnemer van 
het project 
De Lente is eveneens een inwoner, 
die zijn hart heeft verpacht aan de 
Poel. Zijn project begint overigens 
al duidelijke vormen aan te nemen. 
Verrommelde eilanden hebben een 
metamorfose ondergaan en verpau-
perde beschoeiingen rond eilanden 
worden rigoureus vervangen voor 
degelijke bescherming. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven is blij 
met dit initiatief. “Ze maken er iets 
prachtigs van. Als gemeente zouden 
we wel meer van zulke partijen wel-
kom willen heten. 
De stichting steekt hier veel geld 
in en opereert binnen het bestem-
mingsplan. Ook sentiment. Begrij-
pelijk, het is toch een uniek en fan-
tastisch gebied.” Het college hoopt 
nog dit jaar de structuurvisie voor 
de Uiterweg vast te kunnen stel-
len. Op donderdag 21 maart komt 
de nota van uitgangspunten ter be-
handeling in de gemeenteraad. Het 
is dan aan de fracties om richtlijnen 
goed te keuren en vast te stellen. 
Uiteraard blijft inbreng van belang-
hebbenden welkom. De gemeente 
hoopt op een brede steun voor dit 
transformatieproces van de Uiter-
weg en het Plassengebied.

Door Jacqueline Kristelijn

Oudkerk programmamanager 
voor decentralisaties zorg
Aalsmeer - De Rijksoverheid he-
velt de komende jaren de zorgtaken 
rondom de AWBZ, de participatie-
wet en de jeugdzorg over naar ge-
meenten. Hiermee krijgt Aalsmeer 
meer verantwoordelijkheid voor een 
(nieuwe) groep kwetsbare tot zeer 
kwetsbare inwoners. Om de decen-
tralisaties in goede banen te leiden 
is een programmateam opgezet. 
Dit team is momenteel, in op-
dracht van het college, druk bezig 
met een zorgvuldige inventarisatie 
om inzicht te krijgen in de situatie 
in Aalsmeer. Als programmamana-

ger is Rob Oudkerk aangetrokken. 
Rob Oudkerk was eerder wethouder 
in Amsterdam en lid van de Twee-
de Kamer. 
Als huisarts en lector leefstijlver-
andering jongeren aan de Haag-
se Hogeschool is Rob een deskun-
dige kracht die onafhankelijk staat 
ten opzichte van de instellingen die 
de zorg in Aalsmeer en omstreken 
verzorgen. 
Het programmateam dat Rob Oud-
kerk leidt zal de decentralisa-
ties in de zorg voor de gemeenten 
Aalsmeer en Amstelveen verzorgen.

Dorpsoverleg in 
het Dorpshuis
Kudelstaart – Op woensdag 13 
maart houdt de Dorpsraad zijn 
dorpsoverleg in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De avond begint met 
een inloop halfuurtje vanaf 19.30 
uur en om 20.00 uur begint de ver-
gadering. De onderwerpen deze 
keer zijn onder andere, terugkop-

Voor de aanleg van het regenwa-
terriool was de ruimte naast de wa-
termeter en de kruipruimte droog.
Maar toen het regenwaterriool in 
oktober 2011 klaar was, kregen we 
weer water onder het huis. Eerst een 
beetje, maar sinds de vele regenval 
van december 2012 staat er naast 
de watermeter 30 centimeter en in 
de kruipruimte 20 centimeter water.
Soms als het vele dagen niet heeft 
geregend, zakt het waterpeil naar 
22 en 12 centimeter, maar na de 
sneeuwval is het weer 30 en 20 cen-
timeter. Bij informatie bij onze buren 
in de Fuutlaan blijkt dat iedereen 
water onder het huis heeft staan. 

Dus, eens gebeld naar het Hoog-
heemraadschap van Rijnland en ge-
vraagd wat ze er aan kunnen doen, 
maar die antwoordde dat de wa-
terstand binnen de bebouwde kom 
de verantwoordelijkheid van de ge-
meente Aalsmeer is. Daarom de ge-
meente gebeld en het is keurig ge-
noteerd. Maar omdat je daar niet 
wijzer van wordt, ook maar eens 
gebeld met de aanspreek persoon 
voor de aanleg van het regen water-

riool van de gemeente. Die vond het 
heel vervelend en zou iemand langs 
sturen om te komen kijken. Er is dus 
iemand geweest en die heeft de wa-
terstand onder het huis gezien. Mijn 
vraag is ook wat al dat water onder 
je huis dat een temperatuur heeft 
van 10 graden doet met het gasver-
bruik als je de huiskamer tot 20 gra-
den wil verwarmen. 

Gasverbruik nog nooit zo hoog
Ik heb namelijk nog nooit zo een 
hoog gasverbruik gehad als dit jaar 
en ik hou dit wekelijks bij. De ge-
meente is in de Hornmeer weer be-
zig met de aanleg van nieuw regen-
waterriool, maar de vraag is wel of 
we daardoor natter of droger komen 
te zitten. Het regenwaterriool is een 
financiële besparing voor de water-
zuivering, maar lijkt een verslechte-
ring voor het grondwaterpeil in de 
Hornmeer. Ik ben benieuwd hoe de 
gemeente dit probleem gaat oplos-
sen, want een probleem is het!

P. Deugd,
Fuutlaan 21,
pdeugd@telfort.nl

Regenwaterriool zorgt voor veel 
wateroverlast in de Hornmeer!

ingezonden

Wethouder Verburg in gesprek met directeur de Bruijn van Ons Tweede Thuis.

Wethouder en OTT praten over 
bezuinigingen op sociale vlak
Aalsmeer - Wethouder Zorg en 
Welzijn Ad Verburg heeft gespro-
ken met directeur Roel de Bruijn 
van Ons Tweede Thuis. Wethouder 
Verburg voert een reeks gesprekken 
met zorgaanbieders om te horen 
wat de gevolgen zijn van de rijks-
bezuinigingen op zorg. Wethouder 
Verburg: “Ons Tweede Thuis heeft 
tien locaties in Aalsmeer waar be-
geleid zelfstandig wonen mogelijk is 
en dagopvang geboden wordt. Ons 
Tweede Thuis verzorgt onder an-
dere cliënten met een verstandelij-
ke, meervoudige of lichamelijke be-
perking. Ook hier zullen de rijksbe-
zuinigingen invloed hebben. Vanaf 1 
januari 2015 worden de gemeenten 
verantwoordelijk voor de resultaten 
die nu met dagbesteding en thuis-
begeleiding worden gerealiseerd. 
Aangezien deze decentralisatie ge-
paard gaat met een korting op het 
budget zal gekeken moeten worden 
welke voorzieningen één op één ge-
continueerd moeten worden en voor 
welke voorzieningen wellicht een al-
ternatief gevonden kan worden. Met 
zorgaanbieders zoals Ons Twee-
de Thuis zal samengewerkt worden 
om hier verdere invulling aan te ge-
ven.” Roel de Bruijn van Ons Twee-
de Thuis: “Wij verwachten dat, door 
de nieuwe beleidslijnen van het rijk, 
48 procent van onze cliënten met 
lichtere aandoeningen thuis verzor-
ging en begeleiding zullen krijgen. 
Deze groep van zorgbehoevenden 
die nu bij ons ‘onderdak’ vindt, zal 
wel blijven bestaan. We krijgen een 
nieuw ’speelveld’ en wij moeten als 
organisatie anders gaan denken en 
doen. De vraag stellen ‘wat kan ik 
voor u doen’. De zorg zal in de toe-

komst gaan via inkoop en aanbe-
steding en wij zijn één van de aan-
bieders. De gemeenten moeten een 
keuze maken bij verwijzing. Dit pro-
ces moeten we samen doorlopen. 
De ingreep van het rijk op de zorg 
is in sommige gevallen te rigoureus. 
In zorginstellingen wonen mensen 
die een zorgzwaartepakket heb-
ben. Er zijn tien zorgzwaartepak-
ketten en elk pakket staat voor een 
hoeveelheid geld dat beschikbaar is 
om de benodigde zorg te verlenen. 
De grens in het zogenaamde zorg-
zwaartepakket 4 zal anders getrok-
ken moeten worden. Een groot deel 
van de cliënten die bij Ons Tweede 
Thuis in zorgzwaartepakket 4 zitten, 
kunnen niet in de thuissituatie blij-
ven en hebben volledige 24-uurs-
zorg nodig. 

‘Kosten moeten naar beneden’
Anders ontstaan onveilige en mens-
onterende situaties. Dit kan niet af-
gedaan worden met de opmerking 
van het kabinet: ‘De familie moet 
dit maar opvangen’. Dit wordt op 
dit moment op hoog niveau met de 
Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten besproken. We zullen in ande-
re concepten moeten gaan den-
ken. De kosten voor langdurige zorg 
moeten naar beneden. We moeten 
kijken naar efficiency. Het kan soms 
beter zijn om 20 cliënten bij elkaar 
te groeperen dan om 24 uur per dag 
thuis zorg te verlenen.”
De Ons Tweede Thuis-organisatie 
heeft in totaal 1747 cliënten waarvan 
900 in de dagbesteding en werk-
projecten. In totaal werken er 2000 
medewerkers. Ons Tweede Thuis is 
werkzaam in

peling van de vergadering van 9 ja-
nuari, de Koningsboom, Mijnsheer-
lyckheid, Proosdij-Noord: status tij-
delijke inrichting onbebouwde ter-
reinen, de verkeersdrukte rond de 
Rietpluim en een geldprijs van Ei-
genhaard voor het beste idee om 
Kudelstaart op te vrolijken. De ver-
gadering is openbaar. Voor vra-
gen of informatie: dorpsraadku-
delstaart@hotmail.com of via twitter 
@Kudelstaart.

Wijkoverleg Stommeer over 
N201 en waterhuishouding
Aalsmeer - Op dinsdag 12 maart 
is er weer wijkoverleg tussen wijk-
bestuur en bewoners van de Stom-
meer. Op de agenda staan en-
kele zeer belangrijke punten die 
de Stommeer aangaan. Allereerst 
de omlegging van de N201 en de 
daarbij relevante punten, zoals het 
Heegstrapark, vrije busbaan, de 
knip in de Burgemeester Kastelijn-
weg en zorgen over bereikbaarheid 
van de winkels in de Ophelialaan. 

Ook wordt er nog eenmaal gespro-
ken over de Voetbalkooi aan de Wis-
sel die intussen zo goed als verdwe-
nen is. Wethouder Rik Rolleman 
heeft toegezegd nadere uitleg te 
geven en tevens iets te zeggen over 
het speeltuinbeleid in de Stommeer. 
De voortgang van het onderhoud 
van het Seringenpark staat ook op 

de agenda van de werkgroep. Wa-
terschap Rijnland stuurt een afge-
vaardigde om te praten over afwa-
tertransport via het gemaal aan de 
A.H. Blaauwstraat en de gevolgen 
voor de Stommeer. 

Kaalslag ook aan de orde
De waterhuishouding in de Stom-
meer is en blijft een grote zorg, hier-
voor is een speciale werkgroep in 
het leven geroepen. WMO en kaal-
slag in het sociale domein komt ook 
aan de orde. Met een verslag van 
gesprekken met de gemeente, po-
litie en Eigen Haard over het wel en 
wee in de Stommeer wordt de ver-
gaderavond besloten. Iedere be-
langstellende is 12 maart van harte 
welkom in het Wellant collega aan 
het Jac. P. Thijsselaan 18. Het wijk-
overleg begint om 19.30 uur.

AB maakt tussenbalans op
Aalsmeer -In de aanloop naar 
de verkiezingen van 2010 heeft 
Aalsmeerse Belangen haar verkie-
zingsprogramma gepresenteerd 
met als motto ‘het is tijd voor ech-
te verandering’. 
Dit motto was een duidelijk sig-
naal: AB wilde zaken gaan verande-
ren. Niet alleen de inhoud van be-
leid, maar vooral de wijze waarop 
Aalsmeer werd bestuurd, was wat 
de fractie betreft aan verandering 
toe. Duidelijker en daadkrachtiger. 
Aalsmeerse Belangen maakt sinds 
april 2010 deel uit van een coali-
tie met CDA en PACT Aalsmeer en 
heeft met Gertjan van der Hoeven 
een wethouder in het college. Begin 
2014 vinden weer gemeenteraads-
verkiezingen plaats. Aalsmeerse 
Belangen wil graag verantwoording 
afleggen aan alle Aalsmeerse bur-
gers over het gevoerde beleid. Ui-
teraard gebeurt dat straks in de ver-
kiezingscampagne, maar de partij 
wil nu al een tussenbalans opma-
ken. Kernvragen die daarbij worden 
beantwoord, zijn: Wat is beloofd en 
wat is bereikt? en Wat heeft |AB nu, 
na bijna 3 jaar, in deze bestuursperi-

ode bereikt? Uiteraard worden in de 
tussenbalans ook zaken aan de or-
de gesteld die niet of nog niet zijn 
gerealiseerd. Alle hoofdstukken uit 
het verkiezingsprogramma komen 
aan de beurt. Daarbij worden onder 
andere de grote veranderingen op 
het gebied van bestemmingsplan-
nen, vergunningverlening en hand-
having aangestipt. Maar ook wordt 
ingegaan op de ingezette verande-
ringen en verbeteringen op het ge-
bied van kunst en cultuur en beheer 
en onderhoud van de buitenruim-
te. En niet te vergeten de op handen 
zijnde fusie van de drie Aalsmeer-
se voetbalverenigingen en de bouw 
van de vierde sporthal. De tussen-
balans is te lezen op www.aalsmeer-
sebelangen.nl. Iedere eerste week 
van de nieuwe maand wordt op de 
site een hoofdstuk geplaatst met 
een tussentijdse evaluatie. Uiteraard 
kan via de website gereageerd wor-
den en kunnen aanbevelingen aan 
Aalsmeerse Belangen meegegeven 
worden. Wie meer wil doen voor de 
lokale politiek, kan dit eveneens op 
de site aangeven. Aalsmeerse Be-
langen neemt zeker contact op.
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Binnen 3 maanden 2 reddingen
Havenmeester Remko van 
Nieuwe Meer weer te water
Aalsmeer - Als havenmeester be-
hoort het tot je taken om gasten op 
de haven gastvrij te ontvangen en 
waar nodig de handen uit de mou-
wen te steken. Als gastheer over-
komt het je niet vaak dat je een be-
stuurder, die met een auto te water 
is geraakt, op het droge moet hel-
pen. Dat een havenmeester in drie 
maanden tijd om diezelfde reden tot 
twee maal toe in actie moet komen 
mag redelijk uniek genoemd wor-
den. Op 22 december, vorig jaar, 
verwisselde een ongelukkige au-
tomobiliste gas- en rempedaal en 
reed met haar auto het water van de 
Brandewijnsloot in. 

Parkeren op de Kolenhaven bij de 
jachthaven van WV Nieuwe Meer in 
Aalsmeer bleek niet geheel zonder 
risico. Nadat havenmeester Remko 
Rietveld via alarmnummer 112 de 
hulp van brandweer en politie had 
ingeroepen, ging hij te water en kon 
hij de bestuurder met behulp van 
omstanders en gearriveerde hulp-
diensten op het droge krijgen. Na-
dat het slachtoffer op de haven on-
der een warme douche was gezet 
en van droge kleding was voorzien 
kon de brandweer de auto uit het 
water takelen. Complimenten voor 
de fabrikant van de accu: binnen-
verlichting, cd-speler, knipperlich-
ten en achterlichten functioneerden 
nog uitstekend. Afgelopen donder-
dag 28 februari was het helaas weer 
raak en moest Remko weer in ac-

tie komen. Vanuit het raam van zijn 
kantoor zag hij dat weer een auto te 
water was geraakt en opnieuw alar-
meerde hij via 112 de hulptroepen. 
Zonder er over na te denken ging 
Remko het ijskoude water in om een 
80 jarig lid van WV Nieuwe Meer 
via het zijraam uit de auto te hel-
pen. Een spannende operatie, om-
dat de auto al flink gezonken was 
en het water naar binnen stroom-
de. Geassisteerd door Bob Bakker, 
havencommissaris van de vereni-
ging, wist hij het slachtoffer op het 
droge te krijgen waarna het inmid-
dels gearriveerde ambulanceperso-
neel zich ontfermde over slachtoffer 
en havenmeester. Politie en brand-
weer met duikers waren inmiddels 
ter plaatse maar konden zich, door 
het adequate optreden van haven-
meester Remko Rietveld, beperken 
tot het uit het water takelen van de 
auto. Het 80 jarige slachtoffer is ter 
observatie naar het ziekenhuis ge-
bracht en in beide gevallen zijn de 
bestuurders, met dank aan een op-
lettende havenmeester, er zonder 
letsel vanaf gekomen. Remko ver-
dient voor zijn beide reddingen gro-
te waardering en zijn optreden mag 
daarom niet onvermeld blijven. WV 
Nieuwe Meer is uitermate trots op 
zijn havenmeester. En mocht u in de 
toekomst op de Kolenhaven willen 
parkeren, houdt dan rekening met 
het feit dat Remko op woensdag 
een vrije dag heeft en wellicht niet 
op de haven aanwezig is. 

Aanmelden kan nog!
College doet tijdens NLdoet
Aalsmeer - Op vrijdag 15 en za-
terdag 16 maart worden ook in 
Aalsmeer weer allerlei klussen en 
activiteiten aangeboden tijdens NL-
doet, de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Van het opknappen 
van de houten speeltoestellen van 
Kinderdagcentrum de Lotusbloem 
(Ons Tweede Thuis), tot de traditi-
onele schoonmaak van de West-
einderplassen: Er is voor iedereen 
wel wat te doen. Ook burgemees-
ter Theo van Eijk en wethouders Rik 
Rolleman, Gertjan van der Hoeven 
en Ad Verburg steken op 15 maart 
de handen uit de mouwen bij ver-
schillende Aalsmeerse organisaties. 
Wethouder Verburg: “Samen met 
Gertjan van der Hoeven help ik vrij-
dag 15 maart mee met het opknap-
pen van de binnentuin van Ver-
pleeghuis Rozenholm. Daarna ga ik 
pannenkoeken bakken voor de cli-
enten van dagcentrum Amstel Meer 
van Ons Tweede Thuis en zaterdag 
16 maart doe ik mee met de tradi-
tionele schoonmaak van de West-
einderplassen. Rik Rolleman gaat 
zaterdag aan de slag met het ver-
nieuwen van de speeltuinbodem 

van Kinderboerderij Boerenvreugd 
en burgemeester Van Eijk gaat 15 
maart wandelen met cliënten van 
Ons Tweede Thuis.” Verburg ver-
volgt: “Het is leuk en belangrijk om 
mee te doen. Maar ik wil deze ge-
legenheid ook aangrijpen om al-
le mensen die het hele jaar actief 
zijn als vrijwilliger in het zonnetje te 
zetten. Fantastisch wat ze allemaal 
doen bij verenigingen, maar ook bij-
voorbeeld als mantelzorger. Laten 
we vooral niet vergeten dat zonder 
vrijwilligers onze maatschappij er 
anders uit zou zien. Niet voor niets 
worden vrijwilligers het cement van 
onze samenleving genoemd.” Meldt 
u ook aan voor een klus op vrijdag 
15 of zaterdag 16 maart en ervaar 
hoe leuk het is om samen met een 
groep vrijwilligers een klus te kla-
ren! Kijk voor een overzicht van al-
le klussen in Aalsmeer op www.nl-
doet.nl of neem contact op met de 
vrijwilligerscentrale Aalsmeer: Mar-
go Rijerkerk via: mrijerkerk@vrijwil-
ligerscentrale-amstelland.nl of bel 
06-12218119. Meer informatie ook 
op: www.vrijwilligerscentrale-am-
stelland.nl.

Lijnbaankerk, trafohuisje en Seringenpark

Drie nieuwe monumenten
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft een 
tweetal Aalsmeerse gebouwen en 
één groengebied aangewezen als 
gemeentelijk monument. Het betreft 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
aan de Lijnbaan van architect Berg-
hoef, het trafohuisje aan het Schin-
keldijkje van architect Van Lochem 
en het Seringenpark van tuinarchi-
tect C.P. Broerse. Het aanwijzings-
besluit wordt van 8 maart tot 19 april 
ter inzage gelegd. Afgelopen najaar 
is het voornemen tot het aanwijzen 
van deze monumenten al ter inza-
ge gelegd. De gemeente heeft toen 
van het kerkbestuur een reactie ge-
kregen. Er is overleg gevoerd en om 
tegemoet te komen aan de gemaak-
te bezwaren is besloten om alleen 
het exterieur van het kerkgebouw 
(inclusief de houten kapconstructie) 
aan te wijzen als gemeentelijk mo-
nument. 

Waarom monument?
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Door deze gebouwen en het park 
aan te wijzen als gemeentelijk mo-
nument is behoud voor de toekomst 
gewaarborgd. Wij vinden het be-
langrijk om bijzondere gebouwen en 
groengebieden, die van cultuurhis-
torische of architectuurhistorische 
waarde zijn voor Aalsmeer, te be-
houden en te bewaren voor volgen-
de generaties. Deze monumenten 
dragen immers bij aan de kwaliteit 
van onze woon- en leefomgeving. 
We hebben de Stichting Welstands-
zorg Noord-Holland gevraagd om 
de gebouwen en het park te onder-
zoeken en te waarderen. Het gaat 
daarbij om architectonische,- ste-
denbouwkundige en cultuurhistori-
sche waarden. Voor het Seringen-
park zijn uiteraard ook de tuinhisto-
rische waarden bekeken. Hun des-
kundige oordeel is dat de drie ob-

jecten zonder uitzondering de mo-
numentenstatus verdienen. Ook on-
ze gemeentelijke monumentencom-
missie onderschrijft dit.”

Wat betekent het voor de eige-
naren als hun pand gemeentelijk 
monument wordt? 
Aanwijzing als monument heeft tot 
gevolg dat er door de eigenaren niet 
zomaar iets veranderd mag worden 
aan de gebouwen en aan het park. 
Voor veranderingen dient een om-
gevingsvergunning aangevraagd te 
worden. De aanvraag zal voor ad-
vies worden voorgelegd aan de on-
afhankelijke en deskundige leden 
van de commissie ruimtelijke kwali-
teit. Onderhoud (waarbij geen wijzi-
gingen aan het uiterlijk aanzien op-
treden) blijven vergunningsvrij. Ei-
genaren van monumenten kunnen 
via de provincie aanspraak maken 
op het cultuurfonds voor Monu-
menten. Daar kan men tegen gun-
stige voorwaarden lenen voor res-
tauratiewerkzaamheden. Bovendien 
hoeven eigenaren van monumen-
ten in Aalsmeer geen leges meer 
te betalen voor (ver)bouwvergun-
ningen. De gemeente Aalsmeer telt 
nu 29 rijksmonumenten, 2 provin-
ciale monumenten en 42 gemeen-
telijke monumenten. Vanaf vrijdag 
8 maart tot en met vrijdag 19 april 
liggen de stukken ter inzage op het 
gemeentehuis. De plannen zijn ook 
inzien op de website www.aalsmeer.
nl. Iedereen kan een inspraakreac-
tie indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders. door een 
brief te schrijven of een email te stu-
ren aan info@aalsmeer. 
Wie meer informatie wil, kan ook 
een email sturen of bellen met de 
adviseur monumenten van de af-
deling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Vergunningen van de gemeente via 
020-5404911.

Koplampen van 
Porsche gestolen
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 27 op donderdag 28 februari 
zijn van een in de Boomgaard ge-
parkeerde Porsche de koplampen 
gestolen. De lampen zijn van het 
merk Xenon. In de hoofdstad zijn al 
meerdere gelijkende diefstallen ge-
pleegd.

Sleutels weg na 
woninginbraak
Aalsmeer - Op dinsdag 26 februa-
ri is tussen twee uur ‘s middags en 
negen uur in de avond ingebroken 
in een woning in de Spoorlaan. Via 
een raam aan de tuinzijde hebben 
de inbrekers zich toegang tot het 
huis verschaft. De gehele woning is 
doorzocht. Vooralsnog mist de be-
woner alleen de autosleutels.

Schennispleger
Aalsmeer - Rond half vier in de 
nacht van zaterdag 2 op zondag 3 
maart zijn twee dames op de Zwar-
teweg, in de bocht bij de veiling, 
verrast door een compleet naak-
te man. De man sprong vanuit de 
bosjes het fietspad op. Er is aangif-
te gedaan van openbare schennis-
pleging. De man is blank, ongeveer 
1.70 tot 1.75 meter lang, zo’n 45 jaar 
oud en heeft donker haar. 

Auto na botsing 
weggesleept
Aalsmeer - Op maandag 4 maart 
om drie uur in de middag heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
Bosrandweg. Een 44 jarige bestuur-
der uit Amstelveen remde af voor 
een rij stilstaande auto’s. De achter 
hem rijdende automobiliste, een 51 
jarige vrouw uit Kolhorn, zag dit te 
laat en botste op de wagen van de 
Amstelvener. De 44 jarige bestuur-
der klaagde over nekklachten en is 
ter plaatse door medewerkers van 
de ambulance behandeld. Hij hoef-
de niet vervoerd te worden naar het 
ziekenhuis. Zijn auto moest wegge-
sleept worden. De vrouw kwam met 
de schrik vrij.

Weer inbraak!
Aalsmeer - Tussen donderdag 28 
februari en vrijdag 1 maart is inge-
broken in een woning in de Jac. P. 
Thijsselaan. Het is de tweede keer in 
een korte periode dat het huis door 
dieven is bezocht. Eind december 
was voor de eerste keer ingebroken. 
Aan de achterzijde is een deur ge-
forceerd. Het hele huis is doorzocht. 
Er worden vooralsnog geen spul-
len vermist. De inbraak heeft tussen 
12.00 uur op donderdag en 14.00 
uur op vrijdag plaatsgevonden.

Spiegel van auto 
geslagen
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 2 op zondag 3 maart hebben on-
bekenden een spiegel van een in de 
Ophelialaan (hoge nummering) ge-
parkeerde auto geslagen en wegge-
gooid. In een nabij gelegen tuin is de 
gebroken spiegel teruggevonden. 

Geen rijbewijs
Aalsmeer - In het kader van ex-
tra preventie tegen inbraken in wo-
ningen surveilleert de politie regel-
matig met een scanner in de auto. 
In de P.F. von Sieboldlaan werd op 
woensdagmiddag 27 februari een 
hint gegeven op een kenteken van 
een auto. De bestuurder van de au-
to, een 30 jarige man, bleek zonder 
geldig rijbewijs te rijden, al sinds 
december vorig jaar. Het rijbewijs is 
nu ingevorderd.

Wie mist fiets?
Aalsmeer - Op zondag 3 maart is 
door een inwoner een zo goed als 
nieuwe racefiets aangetroffen in de 
Gloxiniastraat. De man heeft de po-
litie gebeld en de vondst gemeld. 
De racefiets is niet opgenomen in 
het bestand van vermiste voertui-
gen van de politie. Het gaat om een 
Sparta-fiets, type Atos en blauw van 
kleur. De eigenaar kan contact op-
nemen met de politie.

Aanhouding na 
mishandeling
Aalsmeer - Op donderdag 28 fe-
bruari om tien uur in de ochtend 
heeft de politie op de Midden-
weg een man aangehouden we-
gens mishandeling. De 46 jarige 
Aalsmeerder had ruzie gekregen 
met een collega en had hem ge-
slagen en vastgehouden. De man 
is aangehouden en in de avond na 
verhoor heen gezonden.

Wegenwacht-
man onwel
Aalsmeer - Op dinsdag 26 febru-
ari rond zes uur in de avond is de 
hulp van de politie en de GGD in-
geroepen voor een onwel geworden 
bestuurder. Nabij het surfeiland was 
een medewerker van de Wegen-
wacht aan het werk onder een auto 
toen hij niet lekker werd. Er is direct 
alarm geslagen. De 34 jarige man 
uit Alphen aan de Rijn bleek suiker-
patiënt. Hij is door de medewerkers 
van de GGD weer op de been ge-
holpen. Een collega heeft de man 
vervolgens naar huis gebracht. De 
auto is veilig gestald op het terrein 
van de politie. 

Hoofdwond na 
val van fiets
Aalsmeer - Om half een in de nacht 
van zaterdag 2 op zondag 3 maart 
heeft de politie assistentie verleend 
bij een ongeval met een fiets in de 
Weteringstraat. Een 26 jarige fietser 
uit Aalsmeer was gevallen en had 
een hoofdwond opgelopen. Mede-
werkers van de ambulance hebben 
de wond ter plaatse geplakt. De on-
gelukkige fietsers is vervolgens zelf 
naar huis gereden.

Wethouder Ad Verburg in gesprek met Margo Rijerkerk van de vrijwilligers-
centrale Aalsmeer over NLdoet.

De Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan ontworpen door archi-
tect J.F. Berghoef in 1935.

Jaarvergadering 
van ANBO
Aalsmeer - Op woensdag 13 
maart houdt de ANBO Aalsmeer 
haar jaarvergadering. Er wordt van-
af 14.00 uur vergadert in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 

Alle leden zijn welkom. Na de ope-
ning worden de jaarverslagen door 
de secretaris en de penningmees-
ter gepresenteerd en worden be-
stuursverkiezingen gehouden. Be-
sloten wordt met een terugblik op 
het afgelopen jaar. Na de pauze 
komt de bingomolen op tafel en zijn 
aardige prijzen te winnen.

Aalsmeer - Na lange voorberei-
dingen en vele overleggen met de 
buurt en het wijkoverleg zijn giste-
ren, woensdag 6 maart, de werk-
zaamheden aan de openbare ruim-
te in Aalsmeer Oost gestart. De 16 
groengebiedjes worden opnieuw 
ingericht, de speelvoorzieningen 
uitgebreid, vernieuwd en opge-
knapt en op verzoek van de bewo-
ners wordt het aantal parkeerplaat-
sen uitgebreid. Het gaat om het ge-
bied dat wordt aangeduid als Plan 
Blom. Dit is grofweg het gebied van 
Beatrixstraat, Nassaustraat, Johan 
Frisostraat en Willem Alexander-
straat. 16 plantsoenen worden op-
nieuw ingericht en opgeknapt Het 
is nodig dat daarvoor eerst 75 bo-
men worden gekapt. Dit zijn bomen 
die te groot zijn geworden voor hun 
omgeving en daarom vaak gesnoeid 
moesten worden. Of het zijn bo-
men, zoals populieren, die geplant 
zijn omdat ze snel groot zijn, maar 
waarvan het niet de bedoeling is dat 
ze lang blijven staan. Er worden 45 
bomen voor teruggeplant, die be-
ter bij hun omgeving passen en 
geen hinder geven. De werkzaam-
heden worden grotendeels voor 1 
mei afgerond (bepanting, bomen 
en parkeerplaatsen). Daarna wor-
den de speelvoorzieningen aange-
legd. Er komt een klein speelplek-
je aan de Beatrixstraat ter hoogte 
van de nummers 20 tot en met 30. 
Daar komt een haagje achter het 
parkeerterrein, twee zogenaamde 
klimpaddestoelen en twee heuvel-
tjes die ook gebruikt kunnen wor-

den als doeltjes. Ter hoogte van de 
groen/speelstrook Nassaustraat 1 
tot en met 23 worden extra speel-
voorzieningen geplaatst. Deze beide 
speelplekken zijn ter vervanging van 
de speelplek aan de Koningsstraat. 
Deze speelplek is verdwenen door 
bouw van woningen. De basketbal-
palen bij de speelplek voor de oude-
re kinderen bij de Nassaustraat 22 
tot 24 worden vervangen door een 
basketbal- voetbaldoelcombi. Tege-
lijkertijd zullen ook de inrichting en 
bestrating van het terrein worden 
aangepakt. Bij de speelplek achter 
de Willem Alexanderstraat 25 tot en 
met 33 worden de oude speeltoe-
stellen vervangen door nieuwe en 
worden ook de inrichting van het 
pleintje en de bestrating vernieuwd. 

Start werkzaamheden groen en 
speelvoorzieningen in Oost

Volgende week 
Raad en Beraad
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 14 maart vindt de verga-
deravond van het Beraad en de 
Raad plaats. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis. De bekend-
making van de aanbeveling tot be-
noeming van de gemeenteraad voor 
de nieuwe burgemeester opent de 
sessie om 20.30 uur. Vervolgens 
komt het Masterplan ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’, de nota’s bodembe-
heer regio Amstelland en Ruimte 
voor huisvesting tijdelijke arbeids-
migranten aan bod.

Spelletjesmiddag bij de 
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdagmiddag 13 
februari trotseerden dertig gasten van 
De Zonnebloem, afdeling Kudelstaart, 
de kou en sneeuw om deel te nemen 
aan de jaarlijkse spelletjesmiddag. Het 
Dorpshuis was weer bereid gevonden 
om gastvrijheid te verlenen. De mid-
dag was opgedeeld in twee activitei-
ten. Eerst werden twee ronden bingo 
gespeeld. 
De getrokken cijfers werden met luide 
stem opgelezen door Piet Donicie, de 
onvolprezen voorzitter van de afdeling. 
Ben van Maris verzorgde op even en-
thousiaste wijze de tweede ronde van 
dit populaire geluksspel. Nauwlettend 
werden de cijfers gevolgd door de 
deelnemers. De prijzen in natura kon-
den na de eerste uitroepen van “bin-
go!” worden overhandigd aan de ge-
lukkigen door de vrijwilligers van De 
Zonnebloem. Tussendoor werden de 
eerste drankjes genuttigd. Nadat al-
le prijzen waren uitgereikt werd een 

koffiepauze ingelast. In het kader van 
Valentijnsdag, een dag later op 14 fe-
bruari, werden tijdens het rondje kof-
fie grote gevulde koeken rondgedeeld, 
vers van de bakker, in de vorm van een 
hart. 
De tweede helft van de middag werd 
besteed aan spelletjes die voor Oud-
hollands konden doorgaan, zoals 
sjoelen en ganzenbord. De deelne-
mers konden ook een keuze maken 
uit nieuwere spellen, als Rummikub 
en Trio-ominos. De kaartspelen har-
tenjagen en klaverjassen bleken on-
der de aanwezigen populair. Hapjes 
en drankjes verhoogden de gezellige 
sfeer onder de aanwezigen. De mid-
dag verliep in een geanimeerde stem-
ming en na afloop om vijf uur kon ie-
dereen, zowel gasten als vrijwilligers, 
terugzien op een geslaagde middag. 
Nieuwe vrijwilligers heeft de afdeling 
Kudelstaart van de Zonnebloem overi-
gens altijd van harte welkom!
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Het is dit voorjaar retro wat de klok 
slaat. Neonkleuren, schreeuweri-
ge prints en material blocking. De 
luidruchtige jaren tachtig vertalen 
zich naar opvallende maar stijlvol-
le pumps, sneakers en veterschoe-
nen. De dames kunnen hier zeker 
mee voor de dag komen. Maar ze 
mogen ook voor een ander ‘tijds-
beeld’ kiezen. Wat te denken van 
de ‘fabulous fi fties look’. Deze reac-
tie op de kleurenexplosie van vorig 
jaar kenmerkt zich door vlammen-

de pastel combinaties en vrouwe-
lijk gevormde pumps en sleehak-
ken. Ben je toch meer in voor een 
wat ander tijdsbeeld dan ga je voor 
de jaren negentig. De jaren van gla-
mour, die altijd blijft terugkomen. En 
zonder goud geen glamour! Schoe-
nen om mee te loungen, fl aneren en 
om mee gezien te worden. Van sexy 
pump tot een stijlvol laarsje. Waar je 
ook voor kiest: het wordt geen saai 
voorjaar! Maar je moet deze schoe-
nen wel durven te dragen!

  MOOIE, NATUURLIJKE STOFFEN IN TIJDLOZE KLEUREN

Vrouwelijk 
en vlot
Vrouwen mogen zich komend seizoen echt vrouwelijk voelen. Met 
soepele, vlotte stoffen die zacht en aaibaar zijn en passen als een 
second skin. 

Eigentijdse broeken met een mooie 
pasvorm, pittige rokjes, makkelijke 
leggings, bijpassende tops, soepele 
jurkjes, comfortabele nightwear, ge-
combineerd met leuke accessoires 
zoals riemen, armbanden en schou-
dertassen. Of zonnige sandaaltjes 
met een houten zool. Het kan de-
ze zomer allemaal. Het toverwoord 
is combineren. Of het nu gaat om 
kleur, stijl of stof? Je mag gerust ex-
perimenteren. Belangrijke trend is 
dat het komend seizoen allemaal 
tijdloze fashion moet zijn, die qua 
snit meerdere seizoenen mee gaat 
en waarbij zoals gezegd alles met 
elkaar te matchen is. In feite maak 
je van je garderobe een bouwpak-
ket, waarbij elke nieuwe aanschaf 
een waardevolle aanvulling vormt. 
Veel merken doen aan deze trend 
mee. Karakteristiek voor dit merk 
zijn de mooie, natuurlijke stoffen in 
tijdloze, ingetogen kleuren. In het 
voorjaar zien we veel poedertinten 
en zachte kiezel-, aarde-, en zand-
tinten. De frisse, pure stijl is even 
vernieuwend als vertrouwd. Vlot 
en vrouwelijk. No-nonsense mode, 
zonder overbodige poespas of tie-
relantijnen. Comfortabele, draagba-

re mode, om je elke dag weer op en 
top vrouw in te voelen. Belangrijk te 
weten is dat het de subtiele details 
zijn, zoals een asymmetrische lijn, 
watervalhals, of klein rimpeleffect 
op de buik, die ervoor zorgen dat de 
mode élke vrouw goed staat. 

In het voorjaar zien we veel zachte 
kiezel-, aarde- en zandtinten.
Foto’s: Fresh

  COMEBACK VAN DE JAREN VIJFTIG, TACHTIG EN NEGENTIG

Neonkleuren 
en felle prints
Verrassend, uitgesproken en fl itsend. Dat kunnen we zeggen van de 
nieuwe voorjaarscollecties damesschoenen. De jaren tachtig maken 
een absolute comeback. Maar we zien ook invloeden uit de jaren 
vijftig en negentig. 

Met de nieuwe schoenentrends loop je niet ongezien voorbij.
Foto: s.Oliver Shoes

Een royale weekender, soepele 
buidel, populaire shopper, pastel 
colorblocking en een snufje neon. 

Het komt in de tassenmode alle-
maal voorbij. Er worden veel varia-
ties in metallics geboden. Zo zien 

  SUPERSTRETCH ZORGT VOOR SEXY MODEBEELD

Aandacht voor
vrouwelijke vormen
De vrouwelijke vormen mogen deze zomer benadrukt worden. Een 
perfect fi t jeans is daarom onmisbaar in je kledingkast.

De jeansmerken leven zich uit en 
komen met veel nieuwe creaties. 
Perfect fi t jeans, goede tops, classy 
jackets of een van de sexy one-pie-
ces, waarmee je een verpletterende 
indruk maakt. Het is er allemaal. 
De keuze is groot. Wat te denken 
van ‘basics’ in indigotinten of coo-
le wassingen, waarbij de naden zijn 
afgewerkt met neonborduursels. 
Meer kleur? Kies dan voor jeans in 
een felle tint, met een metallic coat 
of fl eurige opdruk.
Heel trendy zijn de collecties waar-
in invloeden uit de jaren tachtig zijn 
vertaald naar een geheel eigentijds 

en uiteraard sexy vrouwelijk mode-
beeld. Daar past superstretch in. 
Het laat de vrouwelijke curves su-
bliem tot hun recht komen, terwijl 
het je tegelijkertijd een gevoel van 
complete vrijheid geeft. 
Qua uitvoering is er veel keuze. Dat 
toont aan met bijvoorbeeld een fel 
gekleurde skinny of een retro pop-
artprint. Een tip: laat je zongebruin-
de huid stralen met fraaie pastels of 
nudetonen. 

Maak een verpletterende indruk 
met perfect fi t jeans.
Foto’s: MET

  COMBINATIE VAN CHIC MET SPORTIEVE INVLOEDEN

Nieuw leven 
voor de blazer 
De blazer gaat het deze zomer helemaal maken. De klassieke tuxe-
do combineert urban chic met glamour. Daarmee kun je voor de dag 
komen.

De smokingblazer is trendy en ver-
krijgbaar in verschillende uitvoe-
ringen, waardoor deze de perfec-
te compagnon voor komende zo-
mer wordt. De blazer staat niet op 
zich. Eigenlijk draait het allemaal om 
combinaties van kleurrijke bloem-
prints en metallics, in contrast met 
een hoog zwart-wit gehalte. De col-
lecties rond dit thema zijn geba-
seerd op de ‘uptown chic’ vibe van 
de jaren zestig. Een fi jne mix met 
perfectie op gebied van afwerking 
en belijning. 
De collecties hebben duidelijke 

sportieve invloeden, die worden ge-
perfectioneerd door fraaie jersey 
shorts en blousons. De skinny jeans 
leggen een mooie basis, met name 
in exotische prints, fl ashy metallics 
en sporty stripes. Echte sorbettin-
ten - zoals lila, abrikoos en citroen 
- staan centraal in het kleurenpa-
let, zoals gezegd afgewisseld met 
meesterlijk zwart-wit. 

De blazer mag weer gedragen 
worden. Bijvoorbeeld naast 
kleurrijke combinaties.
Foto: SET

  DE KLEUR ROZE DOET HET DEZE ZOMER GOED

Comfortabel
en romantisch
Lingerie moet comfortabel zitten en een romantisch gevoel geven. 
Die eigenschappen zien we duidelijk terug in de nieuwe collecties. 
Het is een genot om mooie lingerie te dragen.

De kleur roze doet het deze zomer 
goed. Roze zorgt voor een sfeer-
vol en romantisch gevoel. Het is bij-
na zonde dat de lingerie verborgen 
blijft onder de bovenkleding. Ro-
ze combineert mooi met blauw en 
taupe. Speciale zomerse series voe-
gen daar een vrolijk dessin aan toe. 
Daarbij mag je de kracht van stip-
pen, franjes en ruches niet onder-

schatten. Kijken we naar de model-
len, dan zien we dat ze de vrouwe-
lijke vorm tot in de perfectie bena-
drukken. Fraai om te zien, heerlijk 
om te dragen. De strings, hipsters 
en shorts in katoen, microvezel en 
ultra light kun je combineren met 
beha’s in identieke zomerse kleuren 
en motieven. Het geeft je een onbe-
zorgd en goed gekleed gevoel. 

Ook deze zomer kiezen de dames voor kleur.
Foto: Freya

MET EEN TAS MAG JE GEZIEN WORDEN

Studs beleven
een comeback
Metallics, studs en kant. Het zijn de kenmerken waar het bij een 
stoere tas deze zomer om draait. Vooral de veelzijdige mix van 
‘high fashion trends’ staat centraal.

we metallic accenten in champag-
ne, zilver en tin verwerkt in de mo-
dellen. Het zorgt voor een strak-
ke moderne look. Studs beleven 
een verrassende comeback en zijn 
ook te zien in schoenencollecties. 
Studs zijn kleine metalen of plastic 
drukkertjes, die je eenvoudig op je 
kleding of accessoires bevestigt. 
Op eigenzinnige wijze worden de 
studs verwerkt in een opvallende 
contrastkleur. Stoer!

Er worden veel variaties geboden.
Foto’s: Bulaggi

  SUPERSTRETCH ZORGT VOOR SEXY MODEBEELD

Aandacht voor

jaar kenmerkt zich door vlammen- nen wel durven te dragen!

we metallic accenten in champag-
ne, zilver en tin verwerkt in de mo-
dellen. Het zorgt voor een strak-
ke moderne look. Studs beleven 
een verrassende comeback en zijn 
ook te zien in schoenencollecties. 
Studs zijn kleine metalen of plastic 
drukkertjes, die je eenvoudig op je 
kleding of accessoires bevestigt. 

  VOLOP KEUZE OM GOED VOOR DE DAG TE KOMEN

Wat meer kleur 
voor de mannen
Na de grauwe winter kunnen we voor de zomer wel wat kleur in on-
ze garderobe gebruiken. Mannen mogen hun outfi t komend seizoen 
bijvoorbeeld opvrolijken met kleurrijke broeken.

De moderne man neemt afscheid 
van ‘saaie’ standaardkleuren. Die 
hoeven overigens niet helemaal 
te verdwijnen; je kunt ook kiezen 
voor enkele sprekende items. Als er 
maar kleur in je outfi t zit.
Zo is er deze zomer een bonte ver-
zameling aan broeken beschikbaar. 
En daarmee kun je net die kleurige 
touch maken. De man heeft in ieder 
geval volop keuze om kleurrijk voor 
de dag te komen. Ga bijvoorbeeld 
voor bluefi sh, hot coral, morning 
dew of juist voor alle drie de stijlen. 
Het zijn licht verwassen kleuren die 

een bepaalde charme aan de broek 
geven. Daarbij is de keuze voor een 
‘slim fi t jeans’ helemaal trendy. Deze 
straalt een en al zomer uit. Zoals ge-
zegd is het echt niet zo dat de man 
alleen voor een kleurige broek moet 
gaan. Het laat bijvoorbeeld zien dat 
de man ook kleurige shirts of blou-
ses mag dragen. Daarmee zet je je-
zelf in de modespotlights. En daar 
draait het dit seizoen allemaal om. 

Een kleurige jeans straalt een 
en al zomer uit.
Foto: Garcia







kinder- en jeugdkrant

Filmavond voor kinderen
Aalsmeer - Zaterdagavond 9 maart 
houdt Kizzzclub Aalsmeer Oost een 
filmavond voor kinderen. Buurthuis 
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
wordt omgetoverd in een echte film-
zaal. 
Er wordt een leuke familie-kin-
derfilm getoond. Bij binnenkomst 
krijgt ieder kind gratis consumptie-
bonnetjes die in de pauze ingewis-
seld kunnen worden voor popcorn, 
chips en limonade. De filmavond is 
voor alle kinderen uit groep 3 tot 

en met 6 van de basisschool. Van-
af 18.45 uur is de zaal open en de 
film begint om 19.00 uur. De filma-
vond duurt tot 20.45 uur. Deelname 
aan de filmavond is gratis en vooraf 
aanmelden is niet nodig. De daarop 
volgende Kidzzzclubmiddagen zijn 
30 maart, 20 april, 11 mei en 8 ju-
ni van 13.00 tot 15.00 uur in buurt-
huis ’t Middlepunt in de Wilhelmina-
straat 55. Voor vragen kan altijd een 
mail gestuurd worden naar kidzzz-
clubaalsmeeroost@gmail.com.

Druk bezochte avond over 
kinder- en jeugdboeken
Aalsmeer - Donderdag 28 febru-
ari hield Boekhuis Aalsmeer een 
avond over kinder- en jeugdboeken 
voor medewerkers van basisscho-
len en kinderdagverblijven. Veel juf-
fen en boekenouders (en een enke-
le meester) waren naar de winkel 
gekomen om zich te laten informe-
ren. Verschillende uitgevers en kin-
derboekenschrijvers waren aanwe-
zig om te vertellen over hun boeken. 
Natuurlijk waren er ook een hele-
boel boeken te bekijken; boeken 
om zelf te lezen en om voor te le-
zen, maar ook boeken over bijvoor-

beeld knutselen, koken, geschiede-
nis, beroepen en natuur. Bij een me-
dewerker van de winkel kregen de 
aanwezige leerkrachten en ouders 
informatie over boeken met letterty-
pes die geschikt zijn voor kinderen 
met dyslexie. 

Ook de nieuwe kinder- en jeugd-
hoek werd goed bekeken. Graffiti-
kunstenaar Sander Bosman teken-
de hier een grote groene boom op 
de boekenkasten en de muur, waar-
in zelfs een paar dieren zijn verstopt. 
Een heel bijzonder gezicht!

Clubdienst met 
‘No more lies’
Rijsenhout - No more lies: Evan-
gelisterend totaal-theater, komt op 
zondag 10 maart een voorstelling 
geven in de PKN kerk van Rijsen-
hout. Deze bijzondere clubdienst is 
bedoeld voor kinderen vanaf groep 
4 en alle andere belangstellenden 
en begint om 10.00 uur. Voor de 
jongste kinderen is er oppas en voor 
de kinderen van groep 1 tot en met 
3 is er kindernevendienst. De kerk-
dienst wordt mogelijk gemaakt door 
de clubleiding van de kerk, die na-
tuurlijk hoopt op een bomvolle kerk! 
Meer informatie is te vinden op de 
website pkn.rijsenhout. of stuur een 
mail naar jeugdwerkrijsenhout@
gmail.com

Aalsmeer - Het voor iedereen wel-
bekende kleine, brutale, roodharige 
weesmeisje is terug in het theater. 
Op 4 en 5 april kan iedereen haar 
bewonderen in het Crown Theater 
in Aalsmeer. Voor degenen die het 
verhaal niet kennen: Annie slijt haar 
dagen in een weeshuis, dat gerund 
wordt door de altijd vervelende en 
meestal dronken Miss Hannigan, in 
de voorstelling gespeeld door Ger-
rie van der Klei, die het leven van de 
kids zuur maakt. 
Dan krijgt Annie op een dag de 
kans om Kerstmis te vieren bij een 
rijke meneer genaamd Oliver War-
bucks. Tony Neef is in de huid ge-
kropen van deze in het begin, nor-
se man, maar er ontstaat uiteindelijk 
toch een warme vriendschap tus-
sen de twee. Het hartverwarmen-
de verhaal bevat nostalgie maar ze-
ker ook heel veel humor en is voor 
jong en oud. Alle weeskinderen en 
de rol van Annie worden vertolkt 
door de winnaars van het op tele-
visie uitgezonden programma ‘De 
beste Musicalkids van Nederland’. 
Wil jij ook Annie imiteren en leu-
ke prijzen winnen? Dat kan! Het is 
alleen voor kinderen van de basis-
school. Zij moeten het liedje ‘Zwaar 
bestaan’ of ‘Morgen’ kunnen na-
zingen en opnemen op video. Het 
filmpje kan vervolgens gestuurd 
worden of op www.facebook.com/
CrownTheater worden geplaatst. 
Doe dit uiterlijk vóór 17 maart. De 
beste tien inzendingen worden uit-
genodigd om deel te nemen aan de 
wedstrijd in het Crown Theater op 
27 maart. Hoe cool is dat?! Uiter-
aard kunnen er leuke prijzen wor-
den gewonnen. Alle deelnemers 
krijgen sowieso twintig procent kor-
ting op een toegangskaart voor de 
musical in het theater. Voor de num-
mers vier tot en met tien geeft het 
theater twee gratis kaarten weg. De 
derde prijs zijn twee gratis kaarten 
voor Annie, twee bioscooptickets en 
een Meet & Greet met de cast van 
Annie op 4 april, de nummer twee 
krijgt in plaats van bioscooptickets 
twee theaterkaarten naar keuze en 
de winnaar van de wedstrijd krijgt 
vier vrijkaarten voor Annie, de Meet 
& Greet én een gratis bezoek aan 
de GaiaZoo met het hele gezin. Een 
deskundige jury zal de winnaars se-
lecteren. Doe dus mee!

Naar Annie op 4 en 5 april
Er zijn nog kaarten voor Annie. Er 
wordt op donderdag 4 april reke-
ning gehouden met kleinere kin-
deren. Dan is deze prachtige mu-
sical vanaf 19.00 uur te bewonde-
ren. Vrijdag gewoon om 20.00 uur 
in Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade 15. Kijk voor infor-
matie en bestellen van kaarten op 
www.crowntheateraalsmeer.nl. Voor 
tickets kan ook gebeld worden naar 
0900-1353.

Door Miranda Gommans
Foto: Govert de Roos.

Pupillen meerkampers van 
AV Aalsmeer in Apeldoorn
Aalsmeer - Zondag 3 maart heb-
ben 3 meiden en 2 jongens van 
AV Aalsmeer deelgenomen aan de 
pupillenmeerkamp in de indoor-
hal Omnisport in Apeldoorn. De-
ze indrukwekkende accommoda-
tie maakte de pupillen bijna spra-
keloos en daar is echt wel wat voor 
nodig. De jongste atlete Jade Wuur-
man van 6 jaar kwam uit bij de mi-
nipupillen. Zij werkte met veel inzet 
haar onderdelen af en zelfs bij het 
voor haar vreemde hoogspringen 
deed ze het fantastisch. Ze mag te-
rugkijken op een fraai debuut. Haar 
grote broer Mauro blies als pupil B 
zijn partijtje meer dan mee, vooral 
met uitstekend verspringen en ko-
gelstoten pakte hij veel punten De 
gedrevenheid straalt er vanaf. Wout 
Schippers was de man bij de pupil-
len A1. Buiten het feit dat hij bij al-
le onderdelen goed meedeed, leek 
hij wel bijna ingehuurd om het pu-
bliek te vermaken. Hij zocht diver-
se malen contact met het publiek 
en in zijn enthousiasme werd zelfs 

een poging gewaagd om een echte 
wave te maken. Uiteraard was Lotte 
Zethof ook aanwezig om de meis-
jes pupillen A1 te vertegenwoordi-
gen. Na een solide 60 en 600 me-
ter ging het jammer genoeg bij het 
hoogspringen mis, want de aanloop 
moest volgens de begeleider vanaf 
rechts worden gedaan. Het resultaat 
was helaas twee keer fout en onte-
recht geen punten dus. Heel ver-
velend en gelukkig het enige min-
puntje op een verder perfect geor-
ganiseerde wedstrijd. Gelukkig kon 
Lotte later weer lachen. De tweede-
jaars A pupil Naomi Verhoef liep een 
sterke 60 meter, over kogel en ver-
springen was ze minder te spreken, 
maar de 600 meter moest haar on-
derdeel worden. Stiekem hoopte ze 
op een tijd onder de 2 minuten en 
in een rommelige race kwam ze na 
1:58 over de finish. Ze was hier te-
recht zeer blij mee. Helaas is er nog 
geen officiële uitslag bekend maar 
de meerkamp is zeker voor herha-
ling vatbaar is! 

Flora op jeugdmuziekdag
Aalsmeer - Al sinds 1983, dus nu 
voor de 30e keer, wordt in Aalst een 
jeugdmuziekdag georganiseerd. De 
jeugdige muzikanten van Flora, In-
eke, Kiki, Franka, Mare, Melissa en 
Sanne, vertrokken op zaterdagoch-
tend 23 februari heel vroeg naar 
Aalst. Om 9.30 uur begon de eer-
ste repetitie met 200 muzikanten op 
slagwerk, trombone’s, bugels, trom-
petten, hoorns, saxofonen en meer. 
Onder leiding van de drie dirigen-
ten Wim Baijense, Dick-Jan Veer-
beek en Paul van der Heijden werd 
er de gehele hard dag geoefend om 
’s avonds een spetterend concert 
te kunnen laten horen van het HA-
FA-repertoire. Uit Aalsmeer waren 

acht belangstellenden afgereisd en 
zij hebben genoten van het optre-
den in een zeer volle zaal. De avond 
begon met het muziekstuk Aladdin. 
Het thema van deze muziekdag was 
musical en al snel volgden de mooie 
klanken uit the Beauty and the Be-
ast, Mary Poppins, The Lion King en 
Elizabeth. Ook kon genoten worden 
van een optreden door een jonge-
renkoor, die onder andere een lied 
uit de Wizzard of Oz zongen. Kort-
om, een leuke muzikale dag die 
werd afgesloten met het nummer 
van Queen: We will rock you. De 
muzikanten van Flora en bezoekers 
uit Aalsmeer hebben het prima naar 
hun zin gehad.

Zilver voor groepsoefening 
bal Ritmische Gymnastiek 
Aalsmeer - Zaterdag 2 maart was 
de eerste regiowedstrijd voor groe-
pen in het B-niveau Ritmische Gym-
nastiek. De groep van SV Omnia 
2000, bestaande uit Sanne Koop-
mans, Joan Gerritsen, Anahit Oga-
nisjan, Marta Rentenaar en reser-
vegymnaste Gabriëlle Boomhouwer, 
waren wat gespannen, want de oe-
fening was nog maar net af vanwe-
ge late reglementsveranderingen. 
Na het inturnen waren zij als eerste 
aan de beurt om hun baloefening te 
laten zien. Ze lieten een nette uit-
voering zien met wel wat schoon-
heidsfoutjes, maar ze deden ontzet-

tend hun best. Hierna was het lang 
wachten op de uitslag en prijsuit-
reiking. Maar het vele harde trai-
nen van de afgelopen weken werd 
beloond met een prachtige twee-
de plaats! Nu nog even hard trainen 
en de puntjes op de i zetten en dan 
mogen ze op 14 april tijdens de eer-
ste landelijke plaatsingswedstrijd in 
Hoofddorp hun oefening nogmaals 
laten zien. Wil uw dochter ook aan 
Ritmische Gymnastiek doen? Dat 
kan, kom gerust eens een gratis 
proefles meedoen. Kijk voor dag, 
tijd en locatie op de website: www.
svomnia.nl.

Open dag bij Hockeyclub 
De Kwakel - Zondag 10 maart van 
10.45 tot 14.00 uur organiseert hoc-
keyvereniging Qui Vive een ken-
nismakingsdag voor nieuwe leden. 
Jongens en meisjes vanaf 4 jaar 
kunnen spelenderwijs kennis ma-
ken met de hockeysport. 
Onder leiding van ervaren trainers 
en begeleiders worden spelletjes 
gespeeld waarbij de eerste begin-
selen van het hockey worden uit-
gelegd en geoefend. Er wordt ook 
een partijtje gespeeld met een ech-
te keeper. Verder kunnen de kinde-
ren een broodje knakworst eten, li-
monade drinken en kijken naar een 
echte wedstrijd van dames 1. Voor 
dit evenement kunnen de kinderen 
een hockeystick van de club lenen. 
Tijdens de open dag zelf zijn veel 
vrijwilligers die alles kunnen ver-
tellen over onder andere lid wor-
den, de contributie, het trainings-

programma, het tenue en de spel-
regels. Wie zich tijdens de open dag 
inschrijft, hoeft overigens geen in-
schrijfgeld te betalen! Voor meer in-
formatie kan gekeken worden op 
www.quivive.nl. Het adres van Qui 
Vive is Vuurlijn 30 in De Kwakel. Te-
lefoonnummer: 0297-562274.

Sportinstuif in De Bloemhof
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
konden kinderen van de groepen 
3,4 en 5 van de Aalsmeerse basis-
scholen tijdens een sportinstuif in de 
Bloemhof gratis kennismaken met 
de handbalsport. Ook waren de mi-
ni’s en D-jeugd spelers en speelsters 
van FIQAS Aalsmeer uitgenodigd. De 
instuif stond onder leiding van Rene 
Romeijn, de trainer/coach van FIQAS 
heren 1 en hij had hierbij assistentie 
van de diverse jeugdbegeleiders en 
-leden. De opkomst was super, want 

de hal was gevuld met zeker 40 en-
thousiaste kinderen. Van 10 tot 12 
uur gingen zij langs de verschillen-
de spelelementen. Ze vonden het al-
lemaal erg leuk en hadden veel lol. 
De instuif zal dan ook zeker een ver-
volg krijgen. Mocht je de instuif ge-
volgd hebben en ook eens een ech-
te handbaltraining willen meemaken, 
meld je dan aan via sportbureau@
hvaalsmeer.nl. Je ontvangt dan de 
trainingstijden en je wordt aange-
meld bij de desbetreffende trainer! 

Doe mee met zangwedstrijd! 
Musical ‘Annie’ in Crown

Familievoorstelling op woensdag 20 maart

Op safari in Crown Theater
Aalsmeer - Woensdag 20 maart 
presenteert Het Zandkasteel een 
nieuwe familievoorstelling in Crown 
Theater Aalsmeer. Dans en zing 
mee! Na afloop mogen de kinderen 
op het toneel op de foto met Koning 
Koos, prinses Sassa en natuurlijk 
Toto. Prinses Sassa en Toto gaan op 
safari. Tijdens hun spannende tocht 
komen ze het hele dierenrijk tegen; 
een brullende leeuw, een krokodil, 
stampende olifanten maar ook een 
sissende slang! Gelukkig is Koning 
Koos met ze mee! Samen dansen ze 
de Neuzen- kriebeldans en zingen 
ze liedjes over Krokodoko en andere 
wilde dieren. Ga ook mee op avon-
tuur met Koning Koos, Sassa en To-
to in Het Zandkasteel. Kijk voor een 
impressie op crowntheateraalsmeer.
nl bij programma Zandkasteel. Het 
Wereld Natuurfonds staat op deze 
middag met een stand. Zij brengen 
natuurlijk ook ‘wilde dieren’ mee. Ie-
dereen die het wil kan geschminkt 
worden en misschien kunnen de 
kinderen ook met Panda op de foto.

Kleurwedstrijd
De kinderen kunnen meedoen aan 
een kleurwedstrijd, zie de kleurplaat 
op de website bij de voorstelling 
zandkasteel. De eerste prijs zijn 4 
vrijkaarten voor de voorstelling. Voor 
de tweede en derde prijs is er een 
dvd van het Zandkasteel. De kleur-
plaat kan tot 11 maart worden inge-
leverd bij het Crown Theater of wor-
den opgestuurd naar Van Cleeffka-
de 15, 1431 AB Aalsmeer. De prijs-
winnaars worden op 13 maart be-
kendgemaakt. 

Twee voorstellingen
Het is een leuke en leerzame show 
voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. 
Er worden 20 maart twee voorstel-
lingen gegeven, om 14.00 en om 
16.00 uur. De toegang bedraagt 
via sprintprijs 18,50 euro, regulie-
re prijs is 22,50 euro. Verkoop kaar-
ten via de website www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel 0900-1353. 
Kaarten kunnen ook aan de kassa 
gekocht worden vanaf 13.00 uur. 
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Zaterdag 9 maart: 
AALSMEER
AFC 1 - Aalsmeer 1 14.45 u                   
Zwaluwen’30  HCSV 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
Aalsmeer  4 – VEW  4 14.30 u
RAP  7 - Aalsmeer  5 12.00 u
Aalsmeer 6 – Amstelveen  8 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 – AFC Vet.3 14.30 u

Vrouwen
SCW  VR.1 - Aalsmeer VR.1 13.00 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – AFC Vet.3 14.30 u

Meisjes 
RKAV MA.1  - Hillegom  MA.1 12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United  A1 – CSW  A1 14.30 u
VVC  A2 - J.A.United A2 12.00 u
J.A.United B1 – Volendam  B2 14.30 u
Schoten B2 – J.A.United  B2 12.30 u
Hillegom  C1 - J.A.United  C1 13.00 u
DEM C4 - J.A.United C2 13.15 u 
J.A.United C3  - ADO’20  C3 14.30 u
DIOS  C5 - J.A.United C4 13.30 u
HBOK  C1 - J.A.United  C5 11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Pancratius D2 11.30 u
J.A.United D2  - De Meer  D1 10.00 u
J.A.United D3  - RKAVIC  D1 11.15 u
J.A.United D4 – Buitenboys D5 11.15 u
VEW  D1 - J.A.United D5 9.30 u
VVC  D7 - J.A.United D6 11.00 u 
J.A.United E1 – Swift  E4 11.00 u
F.C.Amsterdam E2 - J.A.United E2 9.00 u 
J.A.United E3  - Pancratius E2 11.00 u
J.A.United  E4 – RKAVIC E2 9.30 u
Arsenal  E1 - J.A.United E5 9.30 u
 J.A.United E6 – Pancratius E10 9.30 u
J.A.United E7  - Pancratius E11 11.00 u
AFC  E18 - J.A.United E8 10.30 u 
 J.A.United E9  - Diemen E8 9.30 u
J.A.United E10 – Ouderkerk E11 9.30 u
AFC E15 - J.A.United  E11 10.30 u
Buitenveldert E10 - J.A.United E12 13.00 u
AFC F2 - J.A.United  F1 9.00 u
J.A.United F2 – Pancratius F2 9.00 u
RKDES F3 - J.A.United F3 11.00 u
AFC F7 - J.A.United F4 9.00 u
J.A.United  F5 – Roda’23  F6 9.00 u
J.A.United F6G – Abcoude F6 9.00 u
Ouderkerk F9 - J.A.United F7G 9.00 u
Pancratius F10 - J.A.United F8 9.00 u
J.A.United F9 – Roda’23 14 9.00 u
J.A.United F10 – Abcoude F9 9.00 u
RKDES F7 – J.A.United F11 9.30 u

Meisjes
J.A.United  MB.1 – Schoten  MB.1 14.30 u
J.A.United  MB.2 – TAB MB1 12.30 u
SVIJ  MC.1 - J.A.United MC.1 14.30 u
J.A.United MD.1 – DSS MD.3 11.00 u
GeuzenM’meer MD.1 - J.A.United MD.2 9.00 u
RKDES ME.1 - J.A.United  ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Legm.vogels D2 11.00 u
Amstelveen  D2 - RKDES D2 11.15 u
RKDES D3 – DSOV  D3 9.30 u
AFC  E4 - RKDES  E1 9.00 u
Bl.Wit A’dam  E1 - RKDES E2 9.00 u
RKDES E3 – Amstelveen E3 11.00 u
Ouderkerk E10 - RKDES E4 11.15 u

Swift E6 - RKDES E5 9.00 u
Amstelveen E7 - RKDES E6 9.00 u
RKDES E7 – Abcoude E10 9.30 u
RKAVIC  F1 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F3 – J.A.United F3 11.00 u
KDO  F3 - RKDES F4 9.00 u
RKDES F5 – Roda’23  F15 11.00 u
Legm.vogels  F9 - RKDES F6 12.30 u
RKDES F7 – J.A.United F11 9.30 u

Meisjes
Nieuw Sloten  MC.2 - RKDES MC.1 11.30 u
RKDES MD.1 – Kadoelen MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – J.A.United ME.1 9.30 u

SCW
SCW 1 – RKAVIC  1 14.30 u
SCW 2 – DOVO 4 12.00 u
SCW 3 – RAP  5 12.45 u
UNO  1 – SCW  4 14.30 u
SCW Vet.1 – ZOB  Vet.1 15.00 u
Weesp  Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
Roda’23 Vet.2 - SCW Vet.3 15.00 u

Junioren
SCW A1 – Waterwijk  A1 11.00 u
Alliance’22  B4 - SCW B1 16.00 u
Velsen  C3 - SCW C1 12.30 u
SCW C2 – AMVJ  C1 10.30 u

Pupillen
SCW D1 – RCH D1 8.45 u
Hoofddorp  D11 - SCW D2 10.00 u
SCW E1 – Legm.vogels  E2 8.45 u
SCW E2 – Pancratius E8 8.45 u
Overbos  E11 - SCW E3 12.45 u
Legm.vogels F5 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – DCG F3 10.00 u
SCW F3 – Roda’23  F7 8.45 u
Buitenveldert F9 - SCW F4 15.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Aalsmeer VR.1 13.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – Sp.Martinus MB.1 10.15 u
DSOV  MD.1 - SCW MD.1 10.15 u
SCW ME.1 – Buitenveldert ME.3 8.45 u

Zondag 10 maart:
RKAV
RKAV 1 – Forza Almere 1 14.00 u
Buitenveldert  2 - RKAV 2 12.30 u
RAP  4 - RKAV 3 14.30 u
RKAV 4 – Buitenveldert  6 11.30 u
RKAV 5 – AFC 8 14.00 u
RKAV 6 – RAP  9 11.30 u

Vrouwen
RKAV VR.1 – UNO  VR.1 11.30 u

RKDES
Hoofddorp 1 - RKDES 1 14.00 u
Hercules  2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – DCG  3 12.00 u
A’dam seref spor  3 - RKDES 4 12.00 u
Abcoude  5 - RKDES 5 14.30 u
Ouderkerk  5 – RKDES  6 14.00 u
RKDES 7 – Waterloo  5 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Hoofddorp  A1 12.00 u
RKDES B1 – Buitenboys  B2 14.00 u
Buitenboys  B7 - RKDES B2 14.45 u
RKDES C1 – Buitenveldert  C2 10.00 u
RKDES C2 – Legm.vogels  C3 12.00 u
RKDES C3 – Abcoude  C3 10.00 u

Wedstrijden VeldvoetbalKunstschaatsster zoekt sponsors
Berit Gunderson schaatstalent!
Aalsmeer - Ze is 18 jaar en woont 
aan de Aalsmeerderdijk in de Oude 
Meer. Haar naam is Berit Gunder-
son en ze leeft voor de sport. Haar 
grote passie is kunstschaatsen wat 
ze op hoog niveau beoefent. Maar 
liefst vijf dagen in de week is te vin-
den op het ijs om te trainen. In de 
wintermaanden schaatst ze op de 
Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam 
bij Vereniging voor Kunstrijden en 
IJsdansen Ekijsa. Maar in de zo-
mermaanden traint Berit in Hoorn, 
Zoetermeer, Den Bosch en het Bel-
gische Turnhout, omdat de Jaap 
Edenbaan dan gesloten is. Ze is ge-
boren in het Brabantse Bergen op 
Zoom en verhuisde als baby met 
haar vader, moeder en broer naar 
Amerika waar ze vijf jaar heeft ge-
woond. Daar begon haar sport-
carrière met paardrijden, atletiek 
en turnen. In Kerkdriel is haar lief-
de voor het rolschaatsen ontstaan, 
waarbij ze vaak in de prijzen reed. 
Met haar team is ze Nederlands 
kampioen geweest en ze vertegen-
woordigde Nederland bij de Euro-
pese kampioenschappen showrij-
den in Italië. Het kunstrolschaatsen 
was haar leven, totdat ze op elfja-
rige leeftijd tijdens een zomerkamp 
in Den Bosch in aanraking kwam 
met het kunstschaatsen. Ook hier-
in bleek ze talent te hebben en al 
snel kon ze de verschillende spron-
gen prima uitvoeren. Vanaf 2005 
stond haar leven in het teken van 
het kunstschaatsen en ze behaalde 
mooie resultaten. Ze reed veel wed-
strijden waaronder de Open Neder-
landse Kampioenschappen en na-
tionale wedstrijden voor de KNSB-
cup. Ze heeft onder meer twee na-
tionale titels op zak. Tijdens de zo-
mermaanden heeft ze diverse zo-
merkampen bezocht waaronder in 
Den Bosch, Zoetermeer, Turnhout, 
Tsjechië, Duitsland en Hongarije. 
Komende zomer gaat ze haar pres-
taties verbeteren tijdens een trai-
ningskamp in Denemarken. Tijdens 
deze zomerkampen traint Berit ge-
middeld wel zes uur per dag. In sep-
tember wil ze naar New York voor 
een internationale wedstrijd. Naast 
de schaatstrainingen moet Berit 
ook aan krachttraining doen en dat 
doet ze bij Fitness Aalsmeer. Ze wil 
graag doorstromen van de junioren 
categorie naar de senioren. Hier-
voor zal ze nog een aantal wedstrij-
den schaatsen en de nodige punten 
moeten behalen, maar ze is goed op 
weg. “Een van de testen die ik nog 
goed moet doen is een kür met een 
dubbel axel, maar die gaat de laat-
ste tijd gelukkig goed”, vertelt het 
enthousiaste talent.
Het schaatsen beheerst een groot 
deel van Berits leven. Iets waar het 

gezin zich heel erg bewust van is. 
Haar moeder bracht haar altijd naar 
alle trainingen en wedstrijden en ze 
heeft zelfs werk gezocht om finan-
cieel mee te helpen. “Helaas is het 
een dure sport, zeker als je op hoog 
niveau wedstrijden gaat rijden”, legt 
Berit uit. “Je moet goede schoe-
nen en ijzers hebben, mooie wed-
strijdkleding en de zomerkampen 
zijn ook niet echt goedkoop.” Berit 
hoopt dan ook dat er een bedrijf op 
zal staan die haar wil sponsoren op 
wat voor manier dan ook. Naast het 
volgen van de vele trainingen, on-
der leiding van haar Amerikaan-
se coach, geeft Berit zelf ook les. 
Ze geeft met veel plezier trainin-
gen aan meisjes van 6 jaar en aan 
meiden tussen de 14 en 16 jaar. Be-
rit volgt een pittige HBO-studie aan 
Hogeschool van Amsterdam. Sport, 
Management en Ondernemen en 
ook hier moet ze veel tijd inste-
ken. Ze heeft stage gelopen bij Fit-
ness Aalsmeer en momenteel loopt 
ze stage bij de Nederlandse Rugby-
bond. Daar werkt ze onder andere 
aan een sponsorplan. Na haar stu-
die hoopt ze in de sport te kunnen 
blijven werken en het liefst bij een 
organisatie die iets met de Olympi-
sche Spelen te maken heeft. Het is 
duidelijk dat sporten haar leven be-
heerst. De school, haar schaatscar-
rière, het lesgeven en sinds een tijd-
je nu ook haar liefdesleven. Want 
tijdens de krachttrainingen in de 
sportclub ontmoette ze de Olympi-
sche Handbiker Jetze Plat. “We zien 
elkaar niet veel door onze sport, 
maar we begrijpen allebei het be-
lang hiervan.” Wie Berit Gunderson 
wil bewonderen op het ijs, kan op 23 
maart naar de Jaap Edenbaan voor 
de afsluiting van het kunstschaats-
seizoen alwaar ze zal spetteren tij-
dens het ijsgala. Meer informatie 
over kunstschaatsen is te vinden op 
www.ekijsa.nl.
Door Ilse Zethof

Voetbal zaterdag
Aalsmeer simpel langs 
Haarlem-Kennemerland 
Aalsmeer - Zonder zich in te span-
nen en zonder gele kaarten kan 
Aalsmeer zich opmaken voor de ‘ 
classic’ tegen A.F.C. komende zater-
dag. Tegen Haarlem-Kennemerland 
was het afgelopen zaterdag moeilijk 
voetballen. De lange jongens ach-
terin - Bart Luttik en Aart van der 
Giezen – konden koppend veel weg-
halen en ook langs de grond hiel-
den zij een poos stand. In de twee-
de helft speelde Burak Sitil fout-
loos achterin en op het middenveld 
was na een langdurige blessure een 
goed acterende Tom Doeswijk ac-
tief. En Salih Yildiz beleefde weer 
een leuke middag door met zijn ac-
ties de toeschouwers enige warm-
te te geven. Zonder Chico van Soe-
len, Calvin Koster en Tim Millenaar 
( lichte blessure), maar met Noud 
Bruchner, Tom Doeswijk en Bart de 
Jong in de basis startte Aalsmeer 
aanvallend. Al de eerste minuut 
moest doelman Edwin van Groot-
heest handelend optreden, toen Pe-
ter Neuvel een schuiver los liet. Ook 
in de 11e minuut was er een goede 
schietkans voor Peter Neuvel, maar 
van Grootheest wierp zich voor de 
bal en voorkwam een doelpunt. Ook 
een goede actie van Thomas Har-
te werd door de keeper tot corner 
verwerkt. Een schot van Tom Does-
wijk in de 26e minuut werd door van 
Grootheest half verwerkt. In de re-
bound tikte Peter Neuvel binnen, 
1–0. Een te magere verhouding op 
dat moment. Uit een corner van Sa-
lih Yildiz werd de bal in de 28e mi-
nuut door Aart van der Giezen van 
de lijn gehaald. Haarlem-Kenne-
merland bakte er niets van, maar 
toch bleef de stand nog 1–0. Ook 
een goed schot van Tom Doeswijk 
in de 44e minuut werd van de lijn 
gehaald. En toen floot de goed lei-

dende scheidsrechter Diaz Nuys 
voor ‘ half time’. Aalsmeer start-
te voortvarend in de tweede helft. 
In de 51e minuut gleed Salih Yildiz 
weer eens langs Bart Luttik en legde 
de bal ‘panklaar’ voor Vincent Krab-
bendam die vrijstaand inschoof, 2–0. 
In dezelfde minuut werd een zui-
ver doelpunt van Aalsmeer ten on-
rechte afgefloten. 56e minuut wis-
sel: Chico van Soelen voor Bart de 
Jong. Het moment van de wedstrijd 
viel in de 67e minuut, toen Burak Si-
til op 25 meter achter de bal ging 
staan voor een vrije trap. Doelman 
Edwin van Grootheest hoorde al-
leen de bal voorbijkomen, Burak Si-
til vierde al zijn feestje met de spe-
lers, 3-0. Het eerste en enige schot 
op doel van Aalsmeer was in de  70e 
minuut, maar Patrick Taks vond Ray 
Smidt op zijn weg en was het ge-
daan met de kans. 77e minuut wis-
sel: Calvin Koster voor Thomas Har-
te. Aalsmeer creëerde kans op kans 
voor het doel van Haarlem – Kenne-
merland, maar of de keeper of een 
been voorkwam doelpunten. 85e 
minuut wissel: Mark Ruessink voor 
Salih Yildiz. Een mooi moment was 
er nog in de 89e minuut toen Dirk 
Jan van der Meer uit de draai een 
hard schot losliet, maar Edwin van 
Grootheest tikte de bal uit de krui-
sing tot corner en daarmee was de 
koek op. Aalsmeer nestelt zich na 
het verlies van A.M.V.J. bij Zand-
voort (5 –1) op de tweede plaats, 
achter het zich weer op winst spe-
lende W.V.H.E.D.W. (2 -3) bij Z.O.B.. 
Komende zaterdag speelt Aalsmeer 
uit tegen A.F.C.. Aanvang 14.45 uur. 
Locatie sportpark Goed Genoeg aan 
de De Boelelaan 50 in Amsterdam. 
Foto: Jaap Maars

Jack van Muijden 

Mooie prestaties bij 
Westeinderloop
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
3 maart is bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Westeinder-
loop gehouden. Net als voorgaan-
de jaren kon er worden meege-
daan aan een 10 of een 5 kilome-
ter. Voor de kinderen tot en met 12 
jaar was er de 1 kilometer baanloop. 
De weeromstandigheden waren pri-
ma om de hardloopschoenen aan te 
trekken. En dat hadden dan ook zo’n 
260 deelnemers gedaan. Toen het 
startschot klonk ging de menigte 
enthousiast van start. Maar liefst 34 
jongens en meisjes deden mee aan 
de 1 kilometer baanloop. Er werden 
twee en een halve ronde gelopen op 
de atletiekbaan om vervolgens een 
mooie medaille te verdienen. Voor 
de drie snelste meisjes en jongens 
was er bovendien ook een mooie 
beker.  Bij de meisjes van 5 tot en 
met 8 jaar was Julie Witteveen het 
snelst met 4:45, gevolgd door Zoë 
van Luijk met 5:09 en Nicky Verlaan 
met 5:26. Bij de meisjes van 9 tot en 
met 12 jaar kwam Rachél Aarsen als 
eerste over de finish met 3:42, twee-
de werd Nienke van Dok met 3:49 
en derde Floortje Krijtenberg met 
4:21. In de categorie jongens van 5 
tot en met 8 jaar werd Lucas Schen-
kius eerste met 4:19. Naast hem op 
het podium stonden Zeger Haspels 
met 4:27 en Daniel Winkels met 4:47. 
Bij de jongens 9 tot en met 12 jaar 
waren plek 1, 2 en 3 voor respec-
tievelijk Youp Hafkamp 3:43, Dylan 
Cordes 3:48 en Jurgen Timmer 3:56. 

Daarna kwam de 5 kilometer. Bij de 
dames tot 45 jaar won Kimberly Co-
lijn met 26:32, gevolgd door Gra-
ciela Jharap met 28:57 en Didy van 
Oene met 29:14. Bij de dames 45+ 
was het podium voor Marijke Kroon 
23:45, Jolanda Lucassen 27:37 en 
Angela den Hamer 30:16. Bij de he-
ren tot 45 jaar waren posities 1 tot 
en met 3 voor Sander Eijs 18:52, Jel-
le Keuls 20:10 en Matthijs Horlings 
20:36 en bij de heren 45+ voor Jan-
pieter Baars 18:55, Dick Beers 20:14 
en Hans Kok 22:14. Tot slot de 10 
kilometer. Bij de dames tot 45 jaar 
won Carla van Rooijen met 41:43, 
gevolgd door Diana Gorter in 41:59 
en Claudia Kuijlenburg in 44:15. Bij 
de dames 45+ was het podium voor 
Corina Voorn 42:23, Kitty Meijburg 
49:53 en Elly Verlaan 57:08. Bij de 
heren tot 45 jaar waren posities 1 tot 
en met 3 voor Joey Hendriks 35:23, 
Stefan Wolkers 37:19 en Dennis van 
Bakel 37:34. Bij de heren 45+ voor 
Frans van Heteren in 37:19, Eric Paul 
37:29 en Robin Honig 37:59. Ook dit 
jaar werd er weer een hardloopcli-
nic voor deze loop georganiseerd. In 
8 weken tijd werd een groep van 40 
deelnemers klaargestoomd voor de 
Westeinderloop, een mooie en spor-
tieve prestatie. De Westeinderloop 
2013 is weer een succesvol evene-
ment geweest. Kijk voor meer infor-
matie zoals (individuele) foto’s en 
de volledige uitslag op www.west-
einderloop.nl.
Foto: www.kickfotoos.nl 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Gerard Bak wint speelavond
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was al weer de elfde speelavond van 
het seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye. De opkomst was, zoals het hele 
seizoen al het geval, prima. De op-
komst was precies het gemiddelde 
van dit seizoen, namelijk 43 deel-
nemers. Zij genoten van het gang-
bare, gezellige vier niveau systeem. 
Na de poules en de tussenronde be-
landde elke darter in één van de vier 
niveaus. Iedereen kon dus minimaal 
vijf wedstrijden darten. Op het hoog-
ste niveau kwam Tjitte Miedema, 
na zijn vorige speelavondoverwin-
ning, weer ver. Hij bereikte, net als 
Nick Dekker, de halve finale. De fi-
nale ging echter tussen Christopher 
Brouwer en Gerard Bak. Christopher 
had de allereerste speelavond van 
het seizoen gewonnen. Bak daaren-
tegen had dit seizoen twee finales 
verloren. Het was uiteindelijk ech-
ter toch Bak die, voor de 21ste keer 
ooit, de speelavond won. Een ande-
re veelvuldige (15) speelavond win-
naar, Danny Zorn, was terecht ge-
komen in het tweede niveau, de A 
Verliezerronde. Hier stelde hij ech-
ter orde op zaken en bereikte na 
de winst in de halve finale op Joost 
Roos de eindstrijd. In de finale trof 
hij Gilbert van Eijk. Gilbert heeft wel-
iswaar geen grote erelijst, maar hij 
boekte de laatste tijd goede resul-
taten. Zo versloeg Gilbert op deze 
speelavond in de halve finale Tim 

van de Poel en uiteindelijk zeer knap 
in de finale Danny. Ook in de B Win-
naar ronde stond een  darter met 
een grote Poel’s Eye reputatie, na-
melijk de achtvoudige speelavond 
winnaar Jeroen van den Helder. Ro-
nald Baars mocht proberen hem af 
te stoppen, maar Jeroen maakte 
zijn reputatie waar. In de B Verliezer 
ronde was Arnold Sluijs de favoriet, 
maar het was het Victor van Schie 
die de chocolaatjes wist te winnen. 
Heel verrassend was dat echter ook 
weer niet, want het was de derde fi-
nale van dit seizoen voor Victor, en 
uiteindelijk de tweede overwinning. 
Wel verrassend was de hoogste uit-
gooi van de avond. Met een origi-
nele uitgooi gooide Rob Braam 137 
uit. Na triple 19 werd twee keer dub-
bel 20 geraakt, en dit was goed voor 
een grote fles bier. Net voor de fi-
nale werd er weer gegooid voor de 
Ttriple Pot. Voor de tweede keer op 
rij had een toeschouwer, ditmaal 
Casper van de Geest, het winnen-
de lot gekocht en mocht proberen 
triple zeven te gooien. Helaas voor 
Casper lukte hem dat niet en dus 
bleef de pot staan voor de volgen-
de keer. De volgende speelavond 
is volgende week vrijdag 15 maart. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op de websi-
te www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden.

Finalist Christopher (links) naast winnaar Gerard Bak.

U14 wint zinderende 
basketbalwedstrijd
Aalsmeer - Na een aantal verlo-
ren wedstrijden in een zware pou-
le moesten de jongens van Basket-
balvereniging Aalsmeer op zaterdag 
2 maart spelen in en tegen Alkmaar. 
Na een goede start van de wedstrijd 
waarin prima werd samengespeeld 
en goed gepassed liep de tegen-
stander toch steeds verder uit. 

Ondanks de mooie rebound van 
Rody en het goed gezette blok 
van Wout waardoor Dex kon sco-
ren was de ruststand na de eerste 
helft 24-16. Maar de jongens van BV 
Aalsmeer bleven doorzetten en wis-
ten het gat weer aanzienlijk te ver-
kleinen. In het derde kwart gooide 

Roy, de zeer goed spelende invaller, 
zelfs een driepunter. BV Aalsmeer 
stond inmiddels nog maar 1 punt 
achter op Alkmaar. Ze vochten voor 
elke bal en in de één na laatste mi-
nuut van de wedstrijd scoorde Roy 
weer. Het meegereisde Aalsmeerse 
publiek was uitzinnig van vreugde. 
Door strak samen te blijven spelen 
en te knokken voor elke bal bleef 
deze stand tot het eind toe gehand-
haafd. Het werd uiteindelijk 34-35 
na een super spannende wedstrijd, 
in de kantine werd na afloop nog 
een klein feestje gevierd! De vol-
gende wedstrijd wordt thuis ge-
speeld in De Proosdijhal, aanstaan-
de zondag 10 maart om 12.00 uur.

Klaverjasavond bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavon-
den gezellig gekaart in het Dorps-
huis door leden van klaverjasclub 
De Geluksvogels. Iedereen die zin 

heeft om te komen klaverjassen, is 
van harte welkom. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. 
Op 27 februari is de hoogste eer 
behaald door Martha Raadschel-
ders met 5322 punten, op twee Jaap 
Streefkerk met 5184 punten en op 
drie Jan Ramp met 5031 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Piet 
Nachtegaal.



 

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 
 

inzake het faillissement van standbouwbedrijf 

ALLROUND EXPO BUILDERS 

 
15 t/m 21 MAART 2013 te MIJDRECHT 

 

betreffende o.a.: ‘STILL’ elektr. vorkheftruck, motafzuig-
inst., ’AIRPRESS’ schroefcompressor met toebeh.,  
‘ALP’ montage– en elektr. persoonslift, hout– en metaal-
bew.machines, handgereedschappen, pallet– en draag-
armstellingen, entresols, houten en overige panelen, 
standbouwwanden en -producten, bedrijfsauto’s ’OPEL’ 
Vivaro en ’CITROEN’ Jumper etc. etc. 

gratis registratie en informatie voor bedrijven en particulieren 
aangaande deze online veiling middels onze website 

 

www.dekokveilingen.nl 

Amstelplein 57 • UithooRn • 0297-568911
www.hettheehuisuithoorn.nl

Onbeperkt
tapas eten

voor

17,50
           p.p.

op donderdag-,
vrijdag- en

zaterdagavond

Keuken open vanaf 17.30 uur

h e l i o m a r e    o n d e r w i j s    r e v a l i d a t i e    w o n e n    a r b e i d s i n t e g r a t i e    d a g b e s t e d i n g    s p o r t

www.heliomare.nl/opendag

Afasiecentrum Heliomare Aalsmeer

Lotgenotenbijeenkomst
Afasiecentrum

Wilt u meer weten over het  Afasie-
centrum en met anderen in gesprek gaan? 
U bent van harte welkom op 13 maart
van 16.30 tot 18.00 uur. De bijeenkomst is 
voor partners, familie, mantelzorgers en 
anderen die in hun omgeving nauw 
betrokken zijn bij iemand met afasie.

Doel van de avond:
■   informatie over het Afasiecentrum 

en de groepsbehandeling afasie.
■  met elkaar in gesprek gaan.
■  ervaringen uitwisselen.

Lotgenotenbijeenkomst 
Afasie- en Activeringscentrum 
Heliomare Aalsmeer 
Zwarteweg 98, 1431 VM Aalsmeer
T 088 920 3900
www.heliomare.nl
www.afasiecentrum.nl/haarlem

www.kapsalondekeijzer.nl

DE KEIJZER

KAPPERS

is op zoek
naar een allround kapster 
voor in ons team.

Heb je interesse, bel 0297-561282

Basiscursus start vrijdag 15 maart
Zaterdagochtend puppycursus

Sociale wandelingen
PUPPYCURSUS - BASISCURSUS

OPVOEDEN IN PRAKTIJK
privéles

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanlienden.nl
www.mikevanlienden.nl

Informatieavond hartfalen en pijn op de borst
Maandag 11 maart. Aanvang 19.30 uur.

Informatiemarkt over chronische ziekten
Woensdag 13 maart 2013 van 13.00 - 17.00 uur.

Informatieavond over darmkanker
Donderdag 14 maart 2013. Aanvang 19.30 uur.

Week van de zorg 
ziekenhuisamstelland.nl

Grote
VLOOIENMARKT 

info/reservering 071-3312067
www.snuffelmarkt.nu   

 SBStext pag. 637

Zaterdag 9 + 
zondag 10 maart 

10-16 uur
De Lasso 24, 

Roelofarendsveen
Kom ook of huur 

een kraam!

www.martinschilder.nl • www.driveincarservice.nl

Deze advertentie is geld waard!

kortingscoupon

t.w.v. € 20,-
Bij besteding van Ð 200,- of meer krijgt u op vertoon van 
deze coupon direct Ð 20,- korting op onderhoud, reparatie, 
onderdelen en accessoires. Deze coupon is t/m mei 2013 
inwisselbaar bij alle Martin Schilder Automobiel bedrijven 
en bij DriveIn Car Service, de universele garageformule van 
Martin Schilder waar wij alle automerken bedienen. Deze 
korting is WEL geldig i.c.m. andere aanbiedingen. 

Martin Schilder deelt uit

Tekst

Te koop:
Kinderstoel + tafelstoeltje, 
voor oppas oma. Oude gram-
mofoon platen, bakeliet. 
Tel. 0297-327169
*Aangeboden: 
Ook op zoek naar oud-klasge-
noten: www.schoolbank.nl
*Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
 Tel: 0297-320058/326413
Te koop:
Wasmachine z.g.a.n. bo-
venlader Philips €125,-. 
Tel. 0297-341779 
*Te koop:
Op www.globalwatchtime.nl  
vindt u mooie kwaliteits-
horloges voor zeer scherpe 
prijzen. Uw horloge wordt 
geleverd in een luxe showbox, 
geen verzendkosten. 
Bezoek de site vol dames-, 
heren-, sport- en ringhorloges.
*Gevraagd:
Grote of kleine partijen 
oude schoolstoelen stapelstoe-
len kantine , kantoor en kerk-
stoelen. We komen de spullen 
zelf bij u ophalen dus twijfel niet 
en waag er een belletje aan.
Wij betalen u contant. 
Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/
of inboedels. Stuur uw foto’s 
naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of 
het wat voor ons kan zijn.
Bij interesse komen we het 
betalen en ophalen. 
Tel: 06-10893672

Gevraagd:
Voor verzamelaar lp’s en singels 
van pop, beat en rock en roll 
muziek uit de jaren 50-60. 
Tel: 0297-786546
Gevraagd:
45 Toeren grammofoonplaat. 
van pop, beatmuziek uit de ja-
ren 50 en 60 voor onze jukebox. 
Tel: 06-12946730
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:ngeboden:
Heeft u karton of oud 
papier, inleveren kan achter 
Oosteinderweg 204. Ingang 
Machineweg op de Hoge dijk. 
Tel: 06-51094994
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder.Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen 
en motorrijders e.a. oud 
mechanisch speelgoed. 
Defect geen bezwaar. 
 Tel: 0297-778469

*Te koop:
Voor bouwterrein: 12 grote 
schijnwerpers, 4 kleine schijn-
werpers. Tel. 06-51094994
*Te koop:
17 Beklede kantinestoe-
len en 4 ronde tafels met 1 
poot in midden ø 1.20 mtr. 
Tel. 06-51094994
*Gevraagd:
DE NIEUWE MEERBODE  
bestaat dit jaar 125 jaar.  
Heeft u nog oude foto’s van het 
personeel en/of oude kranten. 
Neem even contact op via:  
redactieaalsmeer@meerbode.nl

*Aangeboden:
Kom een keertje kijken bij de 
Scouting WWB!  Voor meer 
info www.scoutingwwb.nl of: 
Tel. 06-28114804
Te koop:
2 Kaarten voor de Toppers Am-
sterdam Arena, 2e ring, za-
terdag 25 mei 2013.  markt-
plaats adv.  646756558. 
Tel. 06-15390436

Nieuw muzikaal talent bij 
de Popprijs Amstelland
Aalsmeer - Elk jaar levert de zoek-
tocht naar nieuw muzikaal talent in 
de regio Amstelland weer verras-
sende ontdekkingen op van nieu-
we bands die het verdienen om ver-
der te komen in het muzikale circuit. 
De popprijs Amstelland is een sa-
menwerkingsverband tussen P60 in 
Amstelveen, The Mix in Uithoorn en 
N201 in Aalsmeer. Op al deze podia 
zijn regelmatig leuke lokale bands 
te bewonderen en van de bands die 
zich aangemeld hebben om mee te 
doen aan de popprijs is een selec-
tie gemaakt. Deze bands zullen strij-
den in vier voorrondes die gehou-
den worden in N201 en The Mix om 
een plek in de finale, die op 3 mei 
in P60 gehouden zal worden. Voor-
afgaand aan de finale wordt aan de 
finalisten dit jaar iets extra’s aange-
boden: Een bandcoachingprogram-
ma waarmee de bands wordt ge-
leerd hoe ze zich optimaal kunnen 
profileren in het popcircuit. Op deze 
manier wil de organisatie graag iets 
extra’s doen voor het lokale popcir-

cuit. De jury zal de bands op zowel 
artistiek niveau als op hun perfor-
mance beoordelen. Ook is er bij el-
ke voorronde een publieksprijs: de 
band die van alle voorrondes de 
meeste stemmen binnen haalt ver-
dient daarmee ook een plek in de fi-
nale. De eerste voorronde is staan-
de zaterdag 9 maart in The Mix in 
Uithoorn, aan de J.A. van Seume-
renlaan 1. De bands die spelen zijn 
Goldsick Monkey, Where is Waldo? 
en Mister Jones. De tweede voor-
ronde is op vrijdag 15 maart in N201 
aan de Zwarteweg met de bands 
Purple Cyanide, Friday Night’s Mur-
der en Lost Fox. Derde voorron-
de op zaterdag 30 maart in The 
Mix met Rodeo Drive, Purple Dog, 
Deep Fried, The Anchor Creek. Vier-
de voorronde op vrijdag 12 april in 
N201 met All About Nothing, Mr. 
Pulp en Back Morton House. De fi-
nale is vrijdag 3 mei in P60 in Am-
stelveen. Bij de voorrondes is de 
zaal open vanaf 20.00 uur en de en-
tree is gratis.

Schrijver Tommy Wieringa 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - In het kader van de 
Boekenweek (16 tot 24 maart) geeft 
schrijver Tommy Wieringa op zater-
dag 16 maart in De Oude Veiling in 
de Marktstraat een lezing over zijn re-
cente roman ‘Dit zijn de namen’. De 
avond wordt georganiseerd door de 
Bibliotheek Amstelland in nauwe sa-
menwerking met KCA en Boekhuis 
Aalsmeer. In ‘Dit zijn de namen’ weet 
Wieringa de duistere binnenwereld 
van de mens met humor en wijsheid 
te verbinden aan de grote thema’s 
als immigratie en de vraag naar wie 
wij zijn. Tommy Wieringa debuteerde 

al in 1995, maar zijn grote doorbraak 
kwam in 2005 met Joe Speedboot. 
Tommy Wieringa won onder andere 
de F. Bordewijkprijs en de Halewijn-
prijs. Zijn werk is wereldwijd vertaald, 
in onder andere het Hebreeuws, Ko-
reaans, Frans, Duits en Engels. De le-
zing 16 maart is van 20.15 tot 22.00 
uur in De Oude Veiling. De toegang 
bedraagt 12,50 euro, pashouders 
betalen 10 euro. In de voorverkoop 
wordt 1 euro korting gegeven. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar in de Amstelland 
Bibliotheek in de Marktstraat of te 
bestellen via de website van de bieb.

Geslaagd concert Show- 
en Jachthoornkorps 
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
gaf het Show- en Jachthoornkorps 
Kudelstaart haar jaarlijkse con-
cert. In een vol clubgebouw liet het 
korps horen dat, onder leiding van 
een nieuwe dirigent, de jachthoorn-
muziek nog steeds van deze tijd is. 
Eddy Knoop, muzikaal leider van 
het korps, kon het aanwezige pu-
bliek boeien met een geschiedenis-
les van de natuurtoon instrumenten 
die het korps bespeeld. De jacht-
hoorn, trompet en bastrompet vin-
den hun oorsprong als signaal in-
strument in het leger. De signalen 
die toen gespeeld werden hadden 
een functie nl communicatie op het 
slagveld of de legerplaats. Verschil-
lende signalen werden gespeeld en 
de heer Knoop legde uit welke be-
tekenis het had. Het korps speelde 
een aantal nieuwe stukken en in de 
pauze mocht de slagwerkgroep zich 
laten horen met de kliko-mars. Vier 

grote grijze kliko-containers alwaar 
de slagwerkers zich op konden uit-
leven. Het publiek vond het prach-
tig en misschien krijgt dit nog navol-
ging. Na afloop van het concert was 
er nog een officieel moment. Voor-
zitter Kees Egberts gaat het korps 
na 8 jaar verlaten. Volgende week 
tijdens de ledenvergadering zal hij 
terugtreden en voor zijn inzet werd 
de heer Egberts hartelijk bedankt 
met een groot applaus. Het korps 
kan terugkijken op een geslaagde 
middag en het publiek was eens-
gezind in hun commentaar dat het 
muzikaal dik in orde was. Het korps 
zoekt altijd nieuwe muzikanten en 
zeker de jeugd vanaf 8 jaar zal het 
bij het Show- en Jachthoornkorps 
Kudelstaart naar hun zin hebben. 
Kom eens kijken in het clubgebouw 
aan de Bilderdammerweg 116, elke 
vrijdagavond vanaf 1930 uur.
Foto: www.kicksfotoos.nl. 

Jubilarissen bij de EHBO
Aalsmeer - Op 5 maart heeft de 
afdeling Aalsmeer van de Konink-
lijke Nederlandse Vereniging Eer-
ste Hulp Bij Ongelukken de jaarlijk-
se algemene ledenvergadering ge-
houden. De gebruikelijke agenda-
punten kwamen die avond aan bod: 
de financiën van de vereniging, het 
jaarverslag van de secretaris en de 
belangrijkste gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar. 
Ook de bestuursverkiezing stond 
op de agenda. Tilly Bruinsma, sinds 
1997 in het bestuur, is afgetreden. 
Zij was onder andere verantwoor-
delijk voor de administratie van de 
EHBO-beginnerscursus. Tilly is har-
telijk bedankt voor haar jarenlange 

bestuurslidmaatschap en het vele 
werk dat zij voor de vereniging heeft 
verricht. Uiteraard zijn de jubilaris-
sen niet vergeten. Jolanda van den 
Berg-Veelenturf, Gerard van der Ja-
gt, Joop en Gerda Stokkel en Rein 
van Vliet zijn 12,5 jaar lid van de ver-
eniging en ontvingen hiervoor ieder 
een pen met inscriptie en een bloe-
metje. Joke Brusche-van Tol en Nel 
van de Ven zijn inmiddels 40 jaar lid; 
Cobi Dekker en David Mans zelfs 
al 55 jaar lid. Hier zal tijdens de ko-
mende Gouden Speld Dragers mid-
dag van de vereniging aandacht aan 
worden besteed. De avond werd af-
gesloten met een hapje en een 
drankje.

Nog plaats op 
snoeicursus
Aalsmeer - Er zijn nog een paar 
plaatsen beschikbaar voor de 
snoeicursus aanstaande zaterdag 
9 maart op de Historische Tuin. Wie 
alle fijne kneepje over het snoeien 
wil leren, is deze middag van har-
te welkom. De deskundige mede-

werkers van de Tuin en vrijwilligers 
staan klaar om de deelnemers van 
alles over snoeien uit te leggen en te 
demonstreren. De cursus start om 
13.30 uur en deelname kost 7,50 eu-
ro per persoon. Vooraf aanmelden is 
een vereiste en dit kan via info@his-
toriscgetuinaalsmeer.nl of bel 0297-
322562. Meer informatie ook op de 
website De Tuin is bereikbaar via de 
ophaalbrug op het Praamplein.
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Voetbal tweede klasse
Opnieuw verlies van RKDES
Kudelstaart – RKDES zit het hele 
seizoen al in de problemen, door-
dat de resultaten uitblijven. Ook in 
de achtste thuiswedstrijd tegen de 
subtopper Abcoude ging het mis.
In een zeer slechte wedstrijd waren 
de gasten van Abcoude het slag-
vaardigst. Na een 0-1 ruststand 
werd het uiteindelijk 0-2 en het 
team van Hajo Hendriks stond weer 
met lege handen. Trainer Hajo Hen-
driks moest ook nu weer wat schui-

ven in de opstelling van zijn team. 
Sander Boshuizen (geschorst), Lo-
renzo Zorn (ziek), Paul Verburg 
(liesblessure) en Mark Pothuizen 
(knieblessure) waren niet beschik-
baar. Wel was opvallend de terug-
keer van de gestopte Roald Pot-
huizen, hij stond voor het eerst dit 
seizoen weer in de Kudelstaartse 
hoofdmacht. Na een aftastend be-
gin, kwam Abcoude al in de 4e mi-
nuut op voorsprong. De rappe Ab-

Foto Jaap Maars

coude speler Immanuelsen Du-
ku had wat geluk. Hij stond enke-
le meters buitenspel, maar hij mocht 
doorgaan en scoorde 0-1. Deze te-
genslag kwamen de Kudelstaarters 
de eerste helft niet meer te boven. 
Abcoude gaf niets weg en RKDES 
kon zich geen enkele kans creëren. 
Het doelpunt was het enige hoog-
tepunt van de eerste helft, tot grote 
teleurstelling van de vele toeschou-
wers. 
De 49e minuut, in de tweede helft, 
besliste Abcoude al vroeg de wed-
strijd. Weer was het de gevaarlij-
ke aanvaller van Abcoude Imma-
nuelsen Duku, die vrij voor RK-
DES-keeper René Jonker, onhoud-
baar kon inschieten, RKDES op een 
0-2 achterstand. Deze domper kwa-
men de Kudelstaarters niet meer te 
boven. Trainer Hajo Hendriks pro-
beerde het nog wel door verdediger 
Mark Schut mee naar voren te stu-
ren. Maar ook dit had niet het ge-
wenste resultaat. Abcoude speelde 
op zeker en kreeg nog een aantal 
kansen. RKDES zette hier weinig te-
genover en verloor uiteindelijk de-
ze matige wedstrijd verdiend met 
0-2. Door dit resultaat staan de Ku-
delstaarters nog vaster op de laat-
ste plaats. Het wordt steeds zorgelij-
ker en het tij zal snel moeten keren 
voor behoud in de tweede klasse. 
Vandaag, donderdag 7 maart, speelt 
RKDES tegen SO Soest vanaf 20.00 
uur de inhaalwedstrijd en zondag 
10 maart speelt RKDES uit en tegen 
Hoofddorp vanaf 14.00 uur.

Ad Verburg

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
26 februari.
 Lijn A:
1. Ton Leuven en Trees de Jong 55,36
2. Jan en Til Eveleens 55,06
3. Krijnie en Jan Joore 52,98
4. Gerard Vermeer en M v.d. Laarse 51,79
5. F Daudel en Wi Stokman 51,49
5. Hans Pothuizen en E Zandvliet 51,49
5. Theo Blom en Ko van Es 51,49
  
 Lijn B:
1. A Verseveld en Tiny v Zijverden 59,52
2. Joke Delfos en Alex Pannekoek 57,44
2. R v Leeuwen en A Korenromp 57,44
4. Coby Blom en Piet van Hoek 55,06
5. Maarten en Mary Jongkind 53,27
  
 Lijn C:
1. Rina en Laurens Veldt 65,00
2. Gerrit en Coby van Leeuwen 60,00
3. A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 58,21
4. B Brockhoff en Ank Roodenburg 57,86
5. Atie Doeswijk en Huub Zandvliet 56,07

ZABO ronde 12 
in Proosdijhal
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer wordt 
zaterdag 9 maart voortgezet met 
de twaalfde speelronde. Er wordt 
ditmaal gespeeld in de Proosdij-
sporthal in Kudelstaart. Publiek is 
van harte welkom en de toegang 
tot de tribunes van de sportzaal is 
gratis. Om 18.35 uur begint Heem-
horst Watersport tegen FC East Eu-
rope. Om 19.20 uur is de aftrap van 
LEMO tegen Odido. Om 20.05 uur 
treedt Piller Sport aan tegen LEMO 
Gaat Los. Om 20.50 uur speelt Pot-
tenshop tegen Polish Shooter en om 
21.35 uur is er als afsluiter het duel 
Amsec Beveiliging tegen Choekie’s 
Hairsalon. Stand vooraf: Piller Sport 
11-29, LEMO 11-24, Polish Shoo-
ter 11-20, FC East Europe 11-17, 
Choekie’s Hairsalon 11-17, Heem-
horst Watersport 11-13, Odido 11-
12, Amsec Beveiliging 11-12, Lemo 
Gaat Los 11-11, Pottenshop 11-0. 

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 11 maart 
gaan leden van buurtvereniging Allen 
Weerbaar weer kaarten in Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Kla-
verjassen en jokeren staan op het pro-
gramma en iedereen is welkom. Om 
19.30 uur gaat de zaal open en van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. De kaartavond wordt besloten 
met een verloting. Het klaverjassen op 
25 februari is gewonnen door Jan de 
Nooij met 5449 punten, op twee Hen-
ny Wahlen met 5371 punten. Bij het 
jokeren behaalde Jopie de Vries de 
hoogste eer en is de poedelprijs uit-
gereikt aan Matty Groenendijk. 

Henk wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaver-
jassen, jokeren, rummicup en harten-
jagen staan op het programma. Op 
donderdag 28 februari is het klaver-
jassen gewonnen door Henk van Wi-
chen met 5043 punten, gevolgd door 
Jan Weij met 4992 punten. De hoog-
ste eer bij het jokeren werd behaald 
door Bets Teunen met 66 punten, op 
twee Gerard de Wit met 392 punten. 
Iedere 55+er is welkom. Voor inlich-
tingen: R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Woensdag weer baanloop AVA
Aalsmeer - Woensdag 13 maart 
kan iedereen meedoen met de 5 ki-
lometer Florimex baanloop. Deze 
baanloop wordt al jarenlang op el-
ke tweede woensdag van de maand 
gehouden bij AVA. Alle dames en 
heren, jongens en meisjes en na-
tuurlijk ook de veteranen zijn van 
harte welkom. Test je conditie door 
eens op recreatieve wijze 5 kilome-
ter te lopen op de baan van Atletiek 
Vereniging Aalsmeer. Probeer de 12 
en halve ronden te volbrengen met 
lekker hardlopen in je eigen tempo. 
Bij de finishlijn staan ervaren jury-
leden om de juiste tijden te contro-
leren. Het startschot wordt gegeven 

om exact 20.00 uur. Eerder komen 
is raadzaam, bijvoorbeeld om alvast 
warm te lopen of een kopje koffie te 
drinken in de gezellige kantine van 
AVA. Het sportcomplex is geopend 
vanaf 19.15 uur en inschrijven kan 
tot 15 minuten voor aanvang. De 
kosten bedragen 2 euro voor niet-
leden van AVA. De atletiekbaan is 
te vinden aan de Sportlaan 43a en 
kleedkamers met douches zijn aan-
wezig. Na afloop wordt er gratis een 
groot aantal planten verloot onder 
de deelnemers aan de hand van de 
inschrijvingen. Voor meer informa-
tie, kijk op de vernieuwde website: 
www.avaalsmeer.nl.

Zaalkorfbal
VZOD komt tekort tegen 
koploper Ventura
Kudelstaart - In de goed gevulde 
Proosdijhal werden voorafgaand aan 
de wedstrijd van VZOD de kersver-
se kampioenen van VZOD D2 gehul-
digd en door hun voorbeelden van 
medailles voorzien. Voor de senio-
ren geen kampioenschap, maar strij-
den voor handhaving in de 3e klas-
se. Na de ruime overwinning vo-
rige week op het hoger geplaats-
te Ventura Sport mochten de spe-
lers van VZOD het afgelopen zater-
dag in de Proosdijhal koploper Olym-
pia moeilijk gaan maken. Aanvanke-
lijk leek het erop dat er ook nu weer 

punten te halen waren voor de ku-
delstaarters. In de tweede helft liet 
Olympia er echter geen twijfel over 
bestaan wie er sterker was en be-
wees daarmee dat ze niet voor niets 
de lijst aanvoeren. Josine Verburg 
was er deze keer weer bij en liet ge-
lijk van zich spreken door in de vier-
de minuut de score te openen, 1-0. 
Olympia zette daar echter in de daar-
opvolgende zeven minuten drie doel-
punten tegenover. Toch liet VZOD 
zich daar niet door imponeren. Het 
gaf de koploper goed partij en kreeg 
veel kansen. Vooral door de vele vrije 

De spelers van VZOD met de kampioenen van de D2.

ballen die de Kudelstaarters meekre-
gen. Olympia moest namelijk regel-
matig aan de noodrem trekken om 
VZOD het scoren te beletten. Helaas 
was het rendement van de vrije bal-
len deze keer niet hoog. Het lukte 
maar niet om de overtredingen van 
Olympia die er aan vooraf gingen af 
te straffen. Daar stond tegenover dat 
Olympia een aantal strafworpen mis-
te. Beide teams waren dus niet ge-
lukkig in de afronding en hielden 
elkaar zo in evenwicht. Na enkele 
doelpunten van onder andere Josine 
Verburg, Bart Verheul en Eric Spaar-
garen ging VZOD/vdBoon uiteinde-
lijk met een 5-4 voorsprong de rust 
in. Ook na rust bleken de teams re-
delijk aan elkaar gewaagd. Een klei-
ne tien minuten lang leek het nog 
alle kanten op te kunnen. Dineke 
Westerhof pakte voor haar team na 
de gelijkmaker van Olympia opnieuw 
de voorsprong (6-5). Vanaf dat mo-
ment ging het allemaal wat minder 
aan VZOD zijde. Er ontstond een 
lichte vorm van irritatie en frustratie 
bij sommige thuisspelers. Olympia 
maakte dankbaar gebruik van de on-
vrede aan VZOD zijde en begon aan 
een onafgebroken scorereeks die tot 
vijf minuten voor het einde zou du-
ren. Zo kwamen ze op een riante 
6-11 voorsprong. De doelpunten van 
Anika van Os en Donja Passies in de 
resterende minuten waren puur voor 
de statistieken. De eindstand werd 
uiteindelijk bepaald op 8-12. Coach 
Frits Visser weet het verlies aan de 
gebrekkige score in de tweede helft 
waardoor de verdediging teveel on-
der druk kwam te staan. Volgende 
week speelt VZOD de laatste zaal-
competitiewedstrijd uit in Rotterdam 
tegen het lager geplaatste Nikantes. 

Oceanus en talentencup
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de zwemwedstrijd om de ‘ta-
lentencup’ in het Sloterparkbad. 
Elf zwemsterren van Oceanus de-
den aan dit prachtige zwemspek-
takel mee. Jane Sommeling, Em-
ma van Zanten en Giulia Corsi wa-
ren de jonkies die meededen. Giulia 
Corsi zwom de 200 meter wissel-
slag in een mooi persoonlijk record 
en werd twaalfde. Emma van Zan-
ten verbeterde op de 100 meter rug-
slag haar tijd en wist als zeventien-
de te eindigen. 
Op de 200 meter rugslag werd ze 
twaalfde. Jane Sommeling wist de 
vijfde plaats te behalen op de 100 
meter vrije slag en knalde er bij de 
100 meter schoolslag een prachti-
ge tijd uit en werd hiervoor beloond 
met goud. Lulu-May Verbeek kwam 
uit op de 50 meter vlinderslag, ver-
beterde haar persoonlijke record en 
eindigde in het totaalklassement op 
plaats vier. Ruben van Vierzen wist 
op de 50 meter vlinderslag de vier-
de plek te behalen en de loodzware 
200 meter vlinderslag leverde hem 
plaats vijf en een nieuw clubrecord 
op. Op beide afstanden verbeter-
de en verscherpte Ruben zijn per-
soonlijke tijden. Fabienne Vork werd 
op de 50 meter vrije slag elfde, op 
de honderd meter vrij vijfde en haar 

200 vrij ging geweldig. Ze knalde er 
een schitterende 2.20.59 tijd uit en 
werd heel mooi tweede! Op alle drie 
de afstanden heeft ze een NJK li-
miet gezwommen, wat betekend dat 
ze mag zwemmen op deze afstan-
den op het NJK lange baan in ju-
ni. Luca Ebbinge verbeterde prach-
tig haar persoonlijke tijden op de 50 
meter vrij, 100 meter vrij en 200 me-
ter vrij en eindigde respectievelijk 
op de plaatsen zestien, tien en zes. 
Op de 100 meter vlinder werd Luca 
elfde. Michelle Meulenbroek zwom 
de 50 vrij en de 100 vrije slag en be-
haalde hiermee de negende en de 
eenentwintigste plek. Bart Somme-
ling had weer een zwaar program-
ma: 200 vrij, 400 vrij en de 400 wis-
selslag. Op alle drie de afstanden 
wist Bart weer zijn tijden aan te 
scherpen en zwom ook vlijmscherp 
waardoor hij iedereen achter zich 
liet en twee prachtige eerste plek-
ken wist te veroveren op de 400 vrije 
slag en de 400 wisselslag. op de 200 
vrije slag zwom Bart naar een goe-
de vierde plek. Thomas Verouden 
zwom de 50 meter vrij (32) en op de 
afstanden 200 meter vrije slag, 50 
meter vlinder en 400 meter vrije slag 
zwom Thomas drie mooie persoon-
lijke records bij elkaar en overall de 
plaatsen negen, tien en vier. 

Twirlsters succesvol in Hoorn!
Aalsmeer - In sporthal de Opgang in 
Hoorn werd een twirl/majoretten wed-
strijd georganiseerd. Kim mocht het 
spits afbijten met het onderdeel 1-ba-
ton in de categorie Preteen interme-
diate . Na een zeer fraaie routine met 
wat nieuwe tricks was ze zeer tevre-
den. Selina mocht het tegen Kim op-
nemen in dezelfde categorie, en ook 
zij draaide een mooie routine. Selina 
mocht het zilver in ontvangst nemen 
met 76 punten en Kim het goud met 
77,7 punten! Solenne kwam uit in een 
nieuwe leeftijdscategorie, namelijk ju-
nior advanced, ook met het onderdeel 
1- baton. De start was ietwat romme-
lig, daarna revancheerde ze zich heel 
goed, uiteindelijk goed voor zilver met 
79,4 punten.Vervolgens het onderdeel 
2- baton, Selina kwam uit voor SV Om-
nia 2000 in de categorie Preteen inter-
mediate. Ze startte heel goed, halver-

wege had ze een kleine black out. Uit-
eindelijk toch goed voor goud met 74,4 
punten. Solenne mag met het onder-
deel 2-baton naar het EK Twirl, dus de-
ze wedstrijd is dan tevens een goede 
oefening om haar routine te laten zien 
aan de jury. Ze liet een mooie vloeien-
de routine zien en ontving zilver voor 
haar optreden met 78,8 punten. Na het 
onderdeel 2-baton moest Selina zich 
weer snel oppeppen voor het optreden 
met haar duopartner Kim. Zij kwamen 
uit in de categorie Preteen intermedi-
ate met hun duo Twirling optreden. Zij 
lieten een mooie routine zien met om 
en om een drop, maar toch goed voor 
goud met 75 punten. Daarna was het 
de beurt aan Kim om haar debuut te 
maken in de categorie Preteen advan-
ce met het onderdeel Super X strut. 
Haar routine was zeer recent aange-
past en verliep niet helemaal vloeiend. 

De twirlsters van Omnia v.l.n.r: Selina, Kim en Solenne.

Zij ontving toch het goud met 77.3 
punten. In de pauze konden de twirl-
sters op de vloer hun laatste onder-
deel solo rhythmic twirl intrainen. Na 
de pauze mocht Kim als eerste optre-
den in de categorie Preteen advance, 
haar routine verliep heel netjes. Seli-
na gaf daarna haar show weg met een 
mooie eind trick, de 2-spin illusion, en 
ging er met het goud vandoor met 77,5 
punten. Kim behaalde zilver met 76,3 
punten. Solenne sloot de optredens 
van SV Omnia 2000 af met haar so-
lo in de categorie junior advance. Met 
haar Westside story muziek betoverde 
ze de jury, en liet een ‘no drop’ routi-
ne zien, welke beloond werd met zil-
ver en maar liefst 82,7 punten! Na de 
prijsuitreiking konden de twirlsters 
van SV Omnia 2000 met een goed ge-
voel weer huiswaarts keren. Lijkt het 
je ook leuk om te komen twirlen? Voor 
meer informatie over twirlen kan con-
tact opgenomen worden met de Pro-
ductgroep Coördinatoren Sandra Kok 
of Linda Nederstigt per e-mail twir-
len@svomnia.nl

Bingo-avond 
BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 13 maart 
is de maandelijkse bingo weer. Buurt-
vereniging de Pomp houdt meesten-
tijds de tweede woensdag van de 
maand haar bingo in ’t Baken in de 
Sportlaan 86. Vanaf 20.00 uur is ie-
dereen van harte welkom, lid of geen 
lid, jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden 10 ron-
des gespeeld met gevarieerde prijzen 
en één hoofdprijzenronde met twee 
waardevolle hoofdprijzen. Vaste prik 
is ook de speelavond van de Pomp, 
zelfde tijd, zelfde locatie, en altijd op 
de derde maandag van de maand, wat 
voor deze maand zal zijn maandag 18 
maart. Er worden drie speelrondes 
gespeeld met hartenjagen, klaverjas-
sen en sjoelen en bij genoeg animo 
ook rummicub. Tussendoor wordt een 
prachtige verloting gehouden met ve-
le leuke en handige prijzen. Telefoni-
sche informatie kan verkregen wor-
den bij de secretaresse van de vereni-
ging, Caroline Ramp via 0297-344107. 

Speelavond 
in De Reede

Rijsenhout - Op donderdag 14 
maart houdt buurtvereniging Door 
Eendracht Sterk de volgende speel-
avond. Klaverjassen en domineren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur. Het 
klaverjassen op 14 februari is gewon-
nen door Dirk Jan Koolhas met 5395 
punten en op twee Corry Zethof met 
5069 punten. Bij het domineren be-
haalde Elly Heemskerk acht schrap-
pen en Femmy Kok negen. 

Recordaantal NK deelnames 
schaatsers Blauwe Beugel
Rijsenhout - IJsclub de Blau-
we Beugel heeft ieder jaar wel een 
aantal wedstrijdrijders die uitko-
men op NK’s, toch het hoogst haal-
bare in het schaatsen op zowel de 
langebaan als in de marathon. Dit 
seizoen is daarbij wel een record-
jaar met een record aantal rijders 
en deelnames. Het geeft maar weer 
eens aan hoe goed de relatief klei-
ne vereniging is in alle disciplines! 
Zo ook weer het komende week-
einde tijdens het Nederlands Kam-
pioenschap afstanden voor junioren 
in Groningen. Voor zover na kunnen 
gaan is het nog niet eerder voorge-
komen dat maar liefst zes wedstrijd-
rijders mogen uitkomen op verschil-
lende afstanden: Tamara Goossen 
op de 500 meter, Menno Kramer op 
de 500 en de 1000 meter, Natasja 
van Wijk op de 1000 en de 1500 me-
ter, Olaf Smit op de 1000, 1500 en 
3000 meter, Nicky van Leeuwen op 
de 3000 en 5000 meter en Mirte van 
der Eyden op de 5000 meter. Alle rij-
ders vertegenwoordigen de club zo 
behoorlijk breed in zowel de sprint-
nummers als de lange afstanden. 
Dit seizoen hebben de rijders al veel 
NK’s geschaatst. Op de langebaan 

het NK allround junioren met deel-
name van Nicky van Leeuwen, Olaf 
Smit en Natasja van Wijk en verder 
het NK Pure Sprint met daarin uit-
komend Menno Kramer en Tamara 
Goossen. Bij het marathonschaat-
sen op het kunstijs tijdens het NK 
op tweede kerstdag met Mats Stol-
tenborg, Jasper van Tol, Michiel 
Maerten en Bart van der Vlugt en 
daarnaast het NK jeugdmarathon 
in februari met deelname van Nicky 
van Leeuwen, Erik Kramer en Luke 
Kooij. Tenslotte was er ook weer na-
tuurijs deze winter en daarop zijn 
ook weer diverse Nederlandse Kam-
pioenschappen verreden: Het NK 
kortebaan met Menno Kramer en 
Tamara Goossen, het NK marathon 
op het Veluwemeer met Mats Stol-
tenborg en Bart van der Vlugt, een 
een krappe week later het Open NK 
op de Weissensee met daarin ook 
weer Mats Stoltenborg, Jasper van 
Tol, Michiel Maerten en Bart van der 
Vlugt. Om alle uitslagen in detail te 
bekijken of om meer informatie over 
de IJsclub De Blauwe Beugel te vin-
den wordt verder verwezen naar de 
website van de club: www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl.

Waterpolocompetitie
Oceanus wint van koploper
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond moesten de jongens Onder 
17 van Oceanus aantreden in Haar-
lem waar DWT op het program-
ma stond. DWT is de koploper in 
de competitie en de thuis wedstrijd 
hadden de jongens met 2-3 verlo-
ren. Iedereen was er klaar voor om 
deze wedstrijd te winnen. De bei-
de coaches Wyke en Dennis moes-
ten zelf waterpöelen, maar gelukkig 
nam Ton Hermans de coaching over. 
Altijd vol enthousiasme en fana-
tisme stuurde Ton zijn jongens het 
water in. Het eerste partje verliep 
stroef, veel bal verlies en verkeerde 
passes. Zo stonden ze na het eerste 
partje met 2-0 achter. Iedereen was 
wat gespannen. Maar in het tweede 
partje wisten de jongens de draad 
weer op te pakken en verliepen de 
combinaties en de breedte passes 
veel beter. Oceanus kwam sterk te-
rug en zorgde dat DWT geen kan-
sen kreeg, zodat er geen tegendoel-
punten meer kwamen. Bart, Yves-
Maurice en Sjors knalde het tweede 
partje naar 2-3. In het derde partje 
probeerde DWT nog aan te haken, 
maar door goed keepers werk van 
Chaddy kwam de ploeg niet dich-
terbij. Oceanus bleef de rust bewa-
ren en speelde de bal goed rond en 
hield het spel breed. Hierdoor ont-

stonden diverse kansen, waardoor  
Oceanus kon uitlopen naar 4-7. 
Twee doelpunten werden door Sjors 
gemaakt en Yves-Maurice en Ke-
vin verzorgden elk ook een prach-
tig doelpunt. In het laatste partje 
was Oceanus duidelijk sterker dan 
DWT en wist de voorsprong nog uit 
te breiden. De jongens bleven fana-
tiek pressen en verdedigend zat het 
op slot. DWT wist niet meer te sco-
ren en Oceanus liep nog verder uit 
naar 4-11. Ton Hermans was super 
trots op zijn jongens. De jongens 
van Oceanus Onder17 zitten nog 
steeds in de run voor het kampioen-
schap. Aanstaande zaterdag wacht 
een thuiswedstrijd tegen Noord-
kop uit Den Helder om 15.45 uur in 
zwembad de Waterlelie.

Clubsjoelavond
Rijsenhout - Voor verschillende ver-
enigingen uit de omgeving heeft 
sjoelclub Rijsenhout afgelopen 1 
maart een toernooi georganiseerd. De 
sjoelwedstrijd is gewonnen door het 
team uit Nieuw-Vennep met een ge-
middelde uitgooi van 112.70. Op twee 
Lisse, drie Hillegom, vier Rijsenhout 2, 
vijf Rijsenhout 1, zes Aalsmeer-Oost 
en op zeven Langeraar.



Harlem Shake in The Beach 
tijdens maandtoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
vond het maandtoernooi van de 
maand maart plaats in The Beach. 
Het toernooi was zeer druk bezocht 
en naast spannende beachvolley-
bal wedstrijden was er zelfs tijd voor 
een echte Harlem Shake! In het 2x2 
hoog toernooi kwamen 18 team te-
gen elkaar uit. De spelers en speel-
sters speelden eerst een kwalifica-
tieronde, waarna er in drie verschil-
lende categorieën; pro, future en 
fun gestreden werd voor de prij-
zenpakketten. Het 2x2 hoog toer-
nooi werd gewonnen door het team 
Chris & Eelko. Voor het 4x4 all-
round toernooi hadden zich maar 
liefst 15 teams ingeschreven. Ook 
zij gingen de strijd met elkaar aan 
voor de prijzen beschikbaar ge-
steld door de toernooisponsor. In 
een spannende finale wist uiteinde-
lijk het team Fokke en Sukke te win-
nen van team Almere. Voor aanvang 

van het 2x2 laag toernooi werden al-
le deelnemers uitgenodigd om deel 
te nemen aan de Harlem Shake. De 
shake werd geopend door de teams 
van de Opa’s en John-T en de Prut-
sers, maar al snel stonden alle deel-
nemers in de gekste outfits en at-
tributen op het zand te springen en 
te jumpen. Het resultaat is te zien 
op de website. Na alle hilariteit be-
gon het 2x2 laag toernooi. Ook dit 
toernooi was met 18 teams hele-
maal vol. In de finale wist het team 
Bukken Harrie te winnen van Gio en 
Mark en zij gingen er met de laat-
ste prijzen vandoor. Het volgende 
maandtoernooi staat in het teken 
van het 17 jarige bestaan van The 
Beach en wordt op zondag 7 april 
georganiseerd. Het betreft een spe-
ciaal XXL toernooi. Surf voor meer 
informatie over het maandtoernooi, 
de foto’s en de Harlem Shake naar  
www.beach.nl.

Voetbal zondag
RKAV niet langs CTO’70
Aalsmeer - Een grote pluim ver-
dient de vaste aanhang van RKAV. 
Ondanks de zeer koude wind wa-
ren ze afgelopen zondag toch maar 
weer precent op het CTO’70 com-
plex. Veel over de wedstrijd valt er ei-
genlijk niet te zeggen. RKAV trad aan 
zonder de geschorste Fabian Waay-
man en de geblesseerde Nick Sluis. 
Maar door diverse omzettingen wist 
Dick Cornelissen er een acceptabel 
verdedigingsduo neer te zetten, en 
wel Alexander Goes en Eric Jansen, 
beiden kunnen terug kijken op een 
goede wedstrijd. RKAV begon zeer 
voortvarend, maar liep keer op keer 
in de buitenspel val van CTO’70. Een 
verdediging waar heel moeilijk door-
heen te komen was en waar de RKAV 
voorwaartse praktisch niet doorheen 
konden komen. Daar en tegen wa-
ren de CTO-ers keer op keer levens-
gevaarlijk. Er was een lichte overtre-
ding van Eric Jansen voor nodig om 
CTO’70 aan een vrije trap te helpen, 
maar gelukkig ging deze naast. Wat 
RKAV ook probeerde met diverse 
combinaties tussen Barry Springint-
veld en Robert van Leeuwen, het liep 

allemaal op niets uit. CTO’70 had in 
de twintigste minuut meer geluk, het 
was Dennis van Bree die de bal be-
heerst op Ian van de Velde plaatste 
en deze wist met een bekeken inzet 
keeper Van Halm te passeren: 1-0. 
Vijf minuten later was het 2-0, maar 
op advies van de assistent scheids-
rechter van de Hoorn werd dit doel-
punt afgekeurd wegens vasthou-
den. Barry Springintveld probeerde 
het nog wel een paar keer, maar had 
het geluk totaal niet aan zijn zijde. De 
tweede helft gaf een meer aanval-
lende RKAV te zien, men bleef rich-
ting doel gaan, want de 1-0 was niet 
onoverkomelijk. Wat Rody en Bar-
ry Springintveld ook probeerden, al-
tijd was daar de sluitpost van CTO’70, 
Dave Moens die succesvol in de weg 
stond. Lange tijd bleef het nog 1-0. 
Maar de pijp van de bezoekers was 
leeg. CTO’70 kreeg nog diverse kan-
sen waarvan er één in de blessure 
tijd inging: 2-0. Komende zondag 10 
maart speelt RKAV tegen Forza Al-
mere.

Theo Nagtegaal

Iedere maand feest bij 
jubilerende Funny Horse 
Aalsmeer - Dit jaar bestaat Rijver-
eniging en Manege Funny Horse op 
de Oosteindeweg alweer 25 jaar! In 
1988 is de vereniging opgezet door 
een aantal enthousiaste dames en 
is nu inmiddels uitgegroeid tot een 
bloeiende en goed georganiseer-
de manege waar iedereen zijn of 
haar passie kan beoefenen. Of dit 
nu met een eigen paard of met een 
manegepaard is, het is er goed toe-
ven en de mogelijkheden zijn le-
gio. Tijdens dit feestjaar vindt iedere 
maand een festiviteit plaats, geor-
ganiseerd door één van de vele vrij-
willigers die Funny Horse rijk is. Zo 
heeft er in januari een grote kleur-
wedstrijd plaatsgevonden waar in 
iedere leeftijdscategorie deelname 
mogelijk was. De vele ingebrachte 
tekeningen worden door een onaf-
hankelijke jury beoordeeld en zon-
dag 10 maart wordt de uitslag be-
kend gemaakt. Hierbij zijn prachti-
ge prijzen te winnen. De tekeningen 
van de winnaars blijven het gehe-
le jaar de wand van de kantine ver-
sieren als een soort wall of fame. In 
februari is een fotoshoot gehouden 
waarvoor de deelname zo groot was 
dat er in verschillende dagdelen 
groepjes werden geformeerd waar-
na allen met hun lievelingspaard of 
pony op de foto konden. De diverse 
foto’s zijn op de website te bewon-
deren. Afgelopen zondag 3 maart 

vond het grootse BeachVolleybal 
event plaats. Elf teams traden aan in 
een zinderende strijd, die om 16.00 
uur zijn opgooi had. De twee jeugd-
teams hadden het zwaar tussen de 
overige ouderenteams, waarbij de 
SZP’ers (senioren zonder paard) 
zich in hun roze tenue onverschrok-
ken over het veld verspreiden. 

Het was een mooi gezicht te zien dat 
iedereen zijn/haar uiterste best had 
gedaan om in ieder geval qua kle-
ding over te komen als één team. 
Dat het in het veld niet altijd als een 
geoliede machine verliep, doet daar 
niets aan af! Een onderlinge strijd 
tussen Las Señorita’s en Fifty Fif-
ty liep uit op een verbeten (interne) 
strijd omdat er een Spanje lid was 
‘overgelopen’. Gelukkig was hier tij-
dens het afsluitende diner niets 
meer van te merken en werd de 
middag sportief afgesloten met “De 
Ouders” op een verdiende eerste 
plaats en de SZP’ers op een mooie 
tweede. Uitgekeken wordt nu reeds 
naar de feestavond die 30 maart in 
de N201 gehouden zal worden ge-
houden. Kaarten hiervoor zijn al vol-
op in omloop en de DJ staat al ge-
boekt. Voor meer informatie over 
Funny Horse kan de website beke-
ken worden www.funnyhorse.nl of 
ga langs bij de manege aan de Oos-
teinderweg 555b.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 8 maart wordt 
er weer gekaart bij buurtvereniging 
Hornmeer in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan 3. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur en 
om 20.00 uur worden de kaarten 

Brons voor team Target op 
Indoorkampioenschappen
Aalsmeer - Afgelopen zondag 3 
maart hebben drie leden van HBV 
Target een bronzen medaille ver-
overd op de teamverschieting in-
door klasse D. De wedstrijd vond 
plaats bij handboogvereniging Con-
cordia in Amsterdam en per team 
konden 4 schutters deelnemen, 
waarvan de hoogste 3 het punten-
totaal bepaalden. De schutters in 
kwestie, Peter Bouwmeester. Jo-
nah Wilthagen en Reinoud Vlieland, 
hadden zich goed voorbereid in de 
accommodatie in Aalsmeer omdat 
zij wisten dat het een sterk deelne-
mersveld zou zijn. Na 2 series van 
30 pijlen op 18 meter hadden de Ku-
delstaartse schutters een totaalsco-

re van 1281 punten. Hiermee moes-
ten zij hun meerdere erkennen in 
twee teams uit Utrecht en Amers-
foort. Jonah Wilthagen, de 12-jari-
ge schutter van Target, stak in leef-
tijd schril af tegenover de 75- jari-
ge schutter in één van de ande-
re teams, maar in prestatie stond 
hij zeker zijn mannetje. Handboog-
schieten is een sport voor jong en 
oud, voor elk met eigen inzet en ei-
gen mogelijkheden. HBV Target zal 
haar vereniging in het bijzonder en 
de handboogsport in zijn algemeen 
promoten op de open dag voor 
sportverenigingen in The Beach in 
Aalsmeer op 25 mei. 
Meer info op:www.hbvtarget.nl.

Rechts de winnende teamleden van HBV Target.

Trampolinespringers uit totaal 21 landen

Mondiale deelname aan 
20-ste Aalsmeer Flower Cup
Aalsmeer - Voor de twintigste maal 
vindt zaterdag 16 maart het in-
ternationale trampolinespektakel 
Aalsmeer Flower Cup plaats. Om de 
twee jaar wordt dit toernooi gehou-
den en nog altijd is de animo voor 
deze trampolinewedstrijden groot. 
Het maximaal aantal deelnemers is 
350 en dit aantal wordt nagenoeg 
altijd binnen twee maanden be-
reikt. Voorzitter Ron de Ruyter ver-
telt: “Eind oktober, begin november 
start de inschrijving op onze websi-
te. Er wordt een barometer geplaatst 
en die zie je vol lopen. Dit jaar moest 
half januari al een inschrijfstop in-
gesteld worden.” 
Hij vervolgt: “De Flower Cup heet 
niet alleen topsporters welkom, 
maar ook de subtop mag deelne-
men. Dit wordt aantrekkelijk ge-
vonden. Iedereen, die deelgenomen 
heeft, zal dit beamen. Er heerst altijd 
een hele goede sfeer. Officieel moet 
iedere vereniging een jurylid mee-
nemen. Er zijn er bij die wij al ve-
le jaren mogen begroeten. Ze wor-
den niet betaald hoor, het is voor 
hen pure liefhebberij. Dit geldt ook 
voor de deelnemers. Ze komen en 
overnachten hier op eigen kosten.” 
Dit jaar komen de deelnemers uit 
21 verschillende landen. “Je kan het 
een mondiaal evenement noemen”, 
vervolgt Ron. “Dit jaar mogen we 
springers uit onder andere Canada, 
Amerika, Hawaï, Australië, Mexico, 
Finland, Letland, India, Griekenland 
en het nationale team van de Oekra-
ine verwelkomen. Een derde van de 
deelnemers, 119 in totaal waarvan 4 
springers van SV Omnia, komen uit 
Nederland.” 

Voldoende vrijwilligers
Ron de Ruyter is sinds 2009 voorzit-
ter, maar is al vele jaren betrokken 
bij het evenement. In 1981 meldde 
hij zich bij de technische commis-
sie en in 1985 nam hij deze ploeg 
onder zijn leiding. De Flower Cup 
wordt door een vaste kern van acht-
tien mensen opgezet. “Met z’n acht-
tienen zetten we de boel op. Op de 
dag zelf kunnen we beschikken over 
zo’n zeventig vrijwilligers. En die zijn 
echt allemaal nodig, hoor.” Trots is 
Ron op het feit dat nooit gezocht 
hoeft te worden naar vrijwilligers. Ze 
zijn er in allerlei leeftijden, ook jon-
geren. “Wat personeel betreft, geen 
probleem”, zegt hij lachend. 

Idee uit Zwitserland
Het idee van de Aalsmeer Flo-
wer Cup ontstond in 1973 bij Dirk 
van Leeuwen. De man, die vol-
gens Ron de Ruyter en oud-voor-
zitter Albert Vuil, het trampoline-
springen heeft uitgevonden. Dirk is 
vele jaren trampolinespringer ge-
weest, had in Aalsmeer de vereni-
ging DVL (Door Veren Lenig) opge-
richt en was de eerste Nederlander 
die zijn brevet haalde om internatio-
naal te mogen jureren tijdens tram-
polinewedstrijden. Als jurylid was 
Dirk van Leeuwen in 1973 present in 
Zwitserland voor het bekende tram-
polinetoernooi om de George Nis-
sen Cup. Hij zag een dergelijk in-
ternationaal evenement in Aalsmeer 
ook wel zitten en ging aan de slag 
met de Bloemencup. Met Albert 
Vuil, hoofd sportzaken bij de ge-
meente destijds, werd contact ge-
legd en mede door zijn enthousias-

te ondersteuning was de organisatie 
van dit sportieve treffen al snel een 
feit. Omdat het een internationaal 
toernooi zou worden, werd de naam 
Bloemencup veranderd in Flower 
Cup. Reeds twee jaar later, in 1975, 
vond onder voorzitterschap van Dirk 
van Leeuwen, de eerste Aalsmeer 
Flower Cup plaats. De belangstel-
ling was overigens gelijk groot. 
Aan het eerste toernooi namen di-
rect acht landen deel met totaal 180 
deelnemers. Inmiddels is het aan-
tal deelnemende landen zo’n beet-
je verviervoudigd en er komen dub-
bel zoveel trampolinespringers naar 
Aalsmeer, maar de opzet (overdag 
wedstrijden en ’s avonds de finales) 
is al jaren gelijk, evenals de locatie: 
Sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. Begonnen in de oude, eerste, 
hal, later ‘verhuisd’ naar de nieuwe, 
hogere hal. De hal is overigens ook 
ooit na een oefendag voor het toer-
nooi omgetoverd in slaaphal. Alle 
deelnemers mochten hun slaapzak 
uitrollen. “Maar, dat was zo’n ge-
doe”, weet Ron nog. “Je moet men-
sen hebben om ‘s nachts te surveil-
leren en in de ochtend moet je ze al-
lemaal een ontbijtje serveren. Nee, 
één keer was genoeg.” 

Kleinschalige reünie 
De eerste winnaars in Aalsmeer in 
1975 waren bij de heren W. Frie-
drich uit Duitsland en bij de dames 
M. McNair uit Schotland. De eerste 
Nederlanders, die de Flower Cup-
beker in ontvangst mochten ne-
men, waren de synchroon spring-
sters Jacqueline de Ruiter en Marjo 
van Diermen in 1982. Dirk van Leeu-

De top van de Aalsmeer Flower Cup, v.l.n.r. voorzitter Ron de Ruyter, oud-
voorzitter Albert Vuil en oprichter en oud-voorzitter Dirk van Leeuwen.

wen is twaalf jaar voorzitter geweest 
van de Aalsmeer Flower Cup. Toen 
hij de leeftijd van 65 jaar bereikte, 
besloot hij in 1997 het stokje over 
te dragen aan de nog altijd actie-
ve vrijwilliger Albert Vuil, die op zijn 
beurt deze ‘hoogste positie’ in 2009 
overgaf aan Ron de Ruyter. Enthou-
siast geworden? De organisatie van 
de Aalsmeer Flower Cup heet be-
zoekers op zaterdag 16 maart van 
harte welkom. De wedstrijden vin-
den overdag van 8.00 tot 18.00 uur 
plaats in De Bloemhof aan de Horn-
weg. De toegang is dan gratis. Voor 
de finale, in de avond vanaf 19.30 
uur, wordt wel entree gevraagd. Het 
toernooi wordt geopend door wet-
houder Gertjan van der Hoeven van 
sportzaken. Het zal overigens zater-
dagmiddag een heel gezellige boel 
worden in de sporthal, want van-
wege het lustrum zijn ook heel veel 
oud-springers en juryleden uitge-
nodigd voor een kleinschalige reü-
nie. Geen uitnodiging gehad, maar 
wel (oud)springer? Ook u/jij bent 
van harte welkom. De organisatie 
van Aalsmeer Flower Cup hoopt zo-
wel overdag als in de avond op vol-
le tribunes met enthousiaste inwo-
ners, die overigens ook best trots 

verdeeld. Iedereen is van harte wel-
kom. De koffie en thee staan klaar. 
Het koppelkaarten op 1 maart is ge-
wonnen door Ria van Schip en Ine-
ke Woerden met 5739 punten. 

Op twee Tiny van de Polder en Frits 
Zeldenthuis met 5512 punten en op 
drie zijn Essy van Es en Marja van 
Schip geëindigd met 5400 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Ies 
Huijkman en Wil Piet.

mogen zijn dat een dergelijk groot 
en internationaal bekend trampo-
linetoernooi alweer twintig jaar in 
Aalsmeer en door Aalsmeerders ge-
organiseerd wordt. 
Door Jacqueline Kristelijn

Dartavond in 
‘t Middelpunt
Aalsmeer - De dartavond af-
gelopen dinsdag 5 maart verliep 
goed, er waren wat minder le-
den, maar het was niet minder 
gezellig.Er werd veel keer bo-
ven de honderd gegooid, waar-
door de sets eerder uit wa-
ren. Dat de ervaring groeit, is 
te merken. Steeds eerder wor-
den de dubbels uitgegooid. De 
eerste plaats is behaald door 
Kees de Lange en op twee ein-
digde Franklin Dolk. De hoog-
ste uitgooi was van Danny He-
ijsteeg met 62 punten. Er wordt 
volgende week dinsdagavond 
om 20.00 uur weer begonnen 
met darten in Het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Dartlief-
hebbers zijn van harte welkom.

Verlies handbalheren
Aalsmeer - Eerder in het seizoen 
was al een keer gewonnen van OCI/
Lions en een keer verloren. Bei-
de keren gingen de punten naar de 
uit spelende ploeg. Zaterdag moes-
ten de mannen van FIQAS Aalsmeer 
naar Geleen voor hun tweede wed-
strijd in de nacompetitie, uit bij OCI/
Lions. En hoewel er in de eerste helft 
een flinke voorsprong werd geno-
men, bleven de punten uiteindelijk 
toch in Limburg. FIQAS Aalsmeer 
kwam flitsend uit de startblokken 
en nam binnen een paar minuten al 
een 3-0 voorsprong. Lions kwam nog 
even terug, maar in deze fase hadden 
de Aalsmeerders duidelijk het bete-
re van het spel. Prachtige aanvallen 
werden omgezet in doelpunten en 
mede dankzij sterk keeperswerk van 
Gaby Birjovanu kon zelfs worden uit-
gelopen naar 9-3. Daarna begon het 
bij de Limburgers iets beter te lo-
pen: 9-5, een marge die bij rust nog 
steeds in stand bleef: 14-10 voor FI-
QAS Aalsmeer. De tweede helft gaf 
een totaal andere wedstrijd te zien. 
In eerste instantie werd nog wel 15-
10 gemaakt, maar daarna was Lions 
ontketend, speelde geconcentreerd 
en schoot met scherp. Het werd al 
snel 15-15 en toen begon de wed-
strijd pas echt. Wat volgde was een 
bijzonder spannende ontknoping. De 
ploegen hielden elkaar nu in even-
wicht. Lions kwam bij 18-17 voor het 
eerst in de wedstrijd op voorsprong, 
maar FIQAS Aalsmeer pakte de lei-
ding terug en wist bij 20-20 via Jim-
my Castien en Remco van Dam weer 
uit te lopen naar 22-20. Toch lukte het 
niet om de genadeklap uit te delen 
want wéér kwam de Limburgers te-
rug in de wedstrijd en zelfs een punt 
voor: 23-22. Op dat moment kreeg 
FIQAS Aalsmeer te maken met een 
tijdstraf en Lions profiteerde meteen 
van het overtal: 24-22 met nog een 
minuut of zes op de klok. In de span-
nende slotfase gebeurde maar vielen 
weinig doelpunten. Uiteindelijk kre-
gen de Limburgers nog te maken met 
ondertal: 24-23. In de laatste minuut 
probeerde FIQAS Aalsmeer de gelijk-
maker te forceren door offensief te 
verdedigen. Maar de ploeg raakte de 
bal kwijt en het doelpunt viel aan de 
andere kant: 25-23. In het tumult van 
de slotseconden scoorde Djordje St-

evanovic nog wel de 25-24, maar dat 
maakte niet zoveel meer uit. Komen-
de zaterdag wacht FIQAS Aalsmeer 
opnieuw een uitwedstrijd: nu moet 
de ploeg naar Emmen voor een con-
frontatie met Pals groep/E&O. 

Kwartfinale tegen Unitas
In de kwartfinale van het NHV beker-
toernooi spelen de heren van FIQAS 
Aalsmeer uit tegen PK/Unitas, een 
ploeg die aan kop gaat in de Tweede 
Divisie waarin ook FIQAS Aalsmeer 
3 uitkomt. Deze bekerwedstrijd vindt 
plaats op woensdag 13 maart om 
21.00 uur in sporthal de Boerhoorn in 
Rolde (Drente). De andere kwartfina-
les zijn: Volendam tegen Hellas, Lions 
tegen Quintus en Bevo tegen E&O.  

Programma 
handbal
Zaterdag 9 maart
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, gemengd D3 - 
 Najaden
10.50 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes D2 -
 Volendam
11.40 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens C2 -
 Volendam
12.30 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes C2 -
 Celeritas
13.20 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 - 
 Zeeburg
18.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 1 -
 V&L (eredivisie, nacompetitie)
18.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 3 -
 Hellas
Zondag 10 maart
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes B2 -
 RKDES
10.05 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 4 -
 Baarn
11.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens A1 -
 Swift (jeugddivisie)
11.15 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 -
 DSS (jeugddivisie)
12.05 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes A1 -
 DSS (jeugddivisie)
12.15 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 3 -
 Lotus
13.30 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 2 - 
 Schagen
15.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 2 -
 Volendam (Eerste Divisie) 
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