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College wijst raad op onjuiste werkwijze

Wel of niet aanleggen
kunstgrasveld bij RKAV?
Aalsmeer - Middels een amendement is in de begrotingsraad
in oktober besloten om versneld
over te gaan tot de aanleg van een
kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKAV in de Beethovenlaan.
In het beraad vanavond, donderdag 13 maart, stellen burgemeester en wethouders de fracties voor
een voorbereidingskrediet van
58.620 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het eerste kunstgrasveld in Aalsmeer. De
aanleg van het kunstgrasveld is in
de meerjarenraming meegenomen
voor het jaar 2009. Omdat de raad
bij het amendement geen dekking
heeft aangegeven voor deze investering, stellen de bestuurders voor
genoemde kosten te financieren
uit de algemeen vrije reserve. Helemaal blij met deze beslissing lijkt
het college niet te zijn. “Wij wijzen

u er echter uitdrukkelijk op dat u
zich de mogelijkheid ontneemt de
noodzaak van deze investering af
te wegen tegen de noodzaak van
andere voor 2009 gewenste investeringen”, aldus geschreven in het
voorstel. En: “Dit besluit kan daarom tot gevolg hebben dat u bij de
afweging van de overige gewenste investeringen moet constateren
dat een investering met een grotere
noodzaak achterwege moet blijven.
Wij zijn van mening dat u als raad
deze werkwijze onjuist en onverantwoord zou moeten vinden.”
Vooruitlopend op de uiteindelijke
beslissing is reeds een start gemaakt met een plan van aanpak
voor de realisatie. De eerste gesprekken met RKAV zijn gevoerd.
Er moeten nog definitieve keuzes
worden gemaakt over het soort
veld, welke leveranciers kunnen le-

veren, de uiteindelijke organisatorische vorm, beheer en onderhoud
en uiteraard de financiering. Er is
een projectgroep samengesteld die
alle voorbereidende werkzaamheden voor haar rekening neemt en
het proces van aanbesteding en
aanleg gaat begeleiden. Het tijdpad is vooralsnog definitief raadsvoorstel in april of mei, in juli of juli
starten met de aanleg en opening
in augustus. Mochten de fracties
toch het advies van b&w opvolgen,
dan laat het kunstgras nog zeker
een jaar op zich wachten.
Als alternatief stellen de bestuurders voor in de op te stellen gebiedsvisie aangeven op welke locatie in Aalsmeer sportvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden
en één van de voetbalverenigingen
uit het Hornmeerpark hier naar toe
verplaatsen.

Stichting Aalsmeer Helpt
verrast met 1000 rozen!

Teveel alcohol,
1100,- boete!

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 7
maart heeft Aalsmeer Helpt wederom een wens kunnen doen laten
vervullen. Bij de stichting was er een
verzoek binnengekomen. De vraag
was om voor de ongeneeslijk zieke
zus van een familie een heel huis
met bloemen te kunnen regelen, zij
had voor haar verjaardag namelijk
alleen maar bloemen gewenst. Dit
was voor “Aalsmeer Helpt” een uitdaging om deze verjaardag tot een
onvergetelijke verjaardag te maken. Op haar verjaardag, vrijdag 7
maart, heeft het zusje ’s ochtends
een heerlijke beauty behandeling
gekregen, van een gezichtsbehandeling plus make-up tot lekker ontspannen door middel van warme
waterkussens. Tijdens de behan-

Aalsmeer - Op zaterdag 8
maart om kwart voor negen in
de avond is een 47-jarige automobilist uit Duitsland betrapt
op rijden onder invloed van alcohol. In de Ophelialaan werd
de bestuurder door agenten tot
stoppen gemaand. Er hing een
sterke alcohollucht in de auto.
De man is gevraagd te blazen
en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalysetest.
Het apparaat stokte bij 940 Ugl,
iets meer dan 2,1 promille.
Omdat de bestuurder uit het
buitenland komt, heeft de officier gelijk een boete uitgeschreven. De Duitser kreeg een
bekeuring van 1100 euro.

deling had het zusje al aan Brenda
van ‘All in Balance’ aangegeven dat
ze een vermoeden had dat er meer
geregeld was voor haar. En dat vermoeden was juist, rond het middaguur was het huis van de vrouw
versierd met wel zo’n 1000 rozen in
verschillende kleuren. De rozen zijn
beschikbaar gesteld door De Ruiter
Roses en The Rose Factory en geschikt door Yvonne van Leeuwen
vulden ze de hele woonkamer, een
fantastisch kleurend en geurend
geheel. Uit de reacties van de familieleden is het zusje nog steeds aan
het genieten van de bloemenpracht
en dat is waar Aalsmeer Helpt het
allemaal voor doet.
Fotografie: Cindy de Bies

Kermis goed
verlopen
Aalsmeer - De politie is tevreden
over het verloop van de kermis vorige week. Met name de avonden
zijn goed bezocht. Er zijn veel agenten ingezet om in te grijpen bij mogelijke vechtpartijen of vernielingen,
maar er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan.
De bezoekers kwamen niet om kattekwaad uit te halen, maar, zoals het
hoort, om lol te hebben.

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

euro
garant

Brandweer rukt
drie keer uit
Aalsmeer - Maar liefst drie keer
is de brandweer deze week uitgerukt na melding van branden.
Op woensdag 5 maart werd met
spoed naar de Lakenblekerstraat
gereden. In een pand in de Lakenblekerstraat was brand ontstaan.
Door oververhitting waren kabels
doorgebrand. Het vuur was snel onder controle.
Op donderdag 6 maart even voor
één uur ‘s nachts hadden bewoners
van Seinpost de schrik van hun leven. De schoorsteen bleek in brand
te staan. De brandweer was snel ter
plaatse en is de schoorsteen met
bluswater te lijf gegaan. Er is geen
schade aan de woning ontstaan. De
schoorsteen bleek vol roet te zitten.
De spuitgasten hebben gelijk de
schoorsteen schoon gemaakt.
Op zondag 9 maart om kwart over
tien in de ochtend werd een schoorsteenbrand gemeld in de Clusiusstraat. Een bewoner rook een sterke brandlucht en sloeg alarm. Het
was loos alarm. De buren bleken de
open haard aangestoken te hebben.
De brandweer heeft wel de schoorsteen gecontroleerd en schoon gemaakt.

Sportypraam thema vierde juniorrace

Thema pramenrace: Horen,
zien, zwijgen en 2008 andere
Aalsmeer - De jaarlijkse feestavond
van de pramenrace heeft jl. zaterdag plaatsgevonden en tijdens dit
praamtreffen in The Beach is dansen op muziek van dj Kees Markman en gezellig bij- of napraten niet
het enige wat op het programma
staat. De feestavond in maart heeft
namelijk een heel spannend moment. Het thema van de pramenrace wordt bekend gemaakt en hier
kijkt het merendeel van de deelnemers reikhalzend naar uit. Voor het
officiële moment werden de vele
bezoekers gevraagd naar de veilzaal te komen. Eerst werd het thema bekend gemaakt van alweer de
vierde juniorpramenrace. Met ‘sportypraam’ kunnen de jonge deelnemers en hun ouders/begeleiders
aan de slag. Een ruim thema waar
vast en zeker leuke teampresentaties uit zullen komen.
De juniorpramenrace vindt dit jaar
plaats op de langste dag van het
jaar, zaterdag 21 juni. Een week
daarvoor wordt op zaterdag een
sportdag gehouden om te bepalen welk team als eerste mag vertrekken. Gezien het thema: Winnen
de voetballers dit jaar of hebben de
ballerina’s meer power? Kinderen
die mee willen varen, geen praam
hebben, maar wel een team hebben

met de klas of de club, kunnen zich
ook opgeven. Er zijn extra pramen
en begeleiders met penta-ervaring
beschikbaar. Na ‘sportypraam’ rolde het doek uit voor het thema van
de ‘grote’ pramenrace op de tweede
zaterdag in september. ‘Horen, zien,
zwijgen en 2008 andere’ is het thema. Wie op de site van de pramenrace kijkt, ziet oer-Hollandse delftsblauwe tegeltjes met allerlei spreuken. Tijdens de tocht der tochten
kunnen teams bestaande spreekwoorden uitbeelden, maar er zijn er
vast nog veel meer, verzin ze maar!
Het SPIE-bestuur is heel benieuwd
hoe de deelnemers dit jaar aan de
start van de pramenrace verschijnen. Net als het bestuur zich in zwijgen hult voor de bekendmaking van
het thema, leggen heel veel teamleden elkaar het zwijgen op wat zij
gaan doen. Op de laatste dag is de
onthulling en dus de verrassing.
Wat het bestuur betreft zijn er veranderingen te melden. Afscheid is
genomen van Monique Borsboom
van het secretariaat met de graag
gewilde SPIE-orde en verwelkomt
zijn Roy Winters, die het secretariaat overneemt, en Arnaud Brouwer
die al in het bestuur van de juniorrace zat maar nu ook SPIE gaat versterken.

GEEN krant ONTVANGEN?
Bel: 0251-674433

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

16 Mb internet &
digitale telefonie

ABO
Nu de eerste 4 maanden voor € 19, per maand
90

Kijk op www.caiway.nl of bel 088 2249 111 (lokaal tarief).

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

aanbieding
autobanden
Maat

Merk

Prijs

155/80-13 79T

Interstate Touring IST

E 29,-

175/70-13 82T

Toyo 350

E 39,-

185/60-14 82T

Hankook K715

E 49,-

Aalsmeer
Lakenblekerstraat 28
Tel: 0297-328221

175/65-14 82T

Goodyear GT2

E 55,-

195/65-15 91H

Michelin E-Saver

E 79,-

Nieuw-Vennep
Pondweg 2
Tel: 0252-621122

205/55-16 91H

Continental Premium2

E 99,-

Kijk voor een routebeschrijving of
meer informatie op www.profile.nl

225/45-17 94W Interstate Sport IXT

E 109,-

Staat uw maat er niet bij? bel ons voor de prijs!
Prijzen zijn inclusief montage en BTW. Exclusief balanceren, ventielen, afvalbeheersbijdrage en stikstof.
Prijzen zijn geldig t/m 22 maart 2008 en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Banden - Olie verversen - Uitlijnen - Balanceren - Accu’s - APK - Uitlaten - Schokdempers - Remmen - Lichtmetalen wielen - Service Shop
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,						
						
Vermist:
				
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet
Bobbie.
- Verremeer in Rijsenhout, ongecastreerde kater,zwart met witte poten, witte snuit, witte plek in de nek en witte ring op de
staart. Zijn naam is Phill.
- Werven in Aalsmeer, een gecastreerde grote zwarte kater. Hij
draagt een vlooienbandje, wordt al bijna vier weken vermist,
en heet Indo.
- oosteinderweg 205a in Aalsmeer,een oude magere kater,zwart
met witte bef witte voorpoot en witte sokjes,hij heet Tommie.
- Karperstraar 54 in Aalsmeer,een één jaar oude siberische boskat, hij is crème-rood en hij heet Spiky.
- Hornweg 190 in Aalsmeer, bruin/cyperse poes met witte snoet,
buik en bef. Tevens heeft zij wtte voetjes. Ze is dik, haar bijk
hangt bijna op de grond. Ze is 16 jaar en heet Tinkelbel.
- Linneuslaan 6 in Aalsmeer, zwarte poes met witte bef. Ze heeft
een vrij kote staart en is schuw. (komt net uit het asiel en is
ontsnapt)
Gevonden:
- -Aalsmeerderweg Rijsenhout,zwarte poes met witte bef, wit
neusje en witte sokjes. Haar rechter achterpoot is wat stijf en
ze loopt er al drie weken rond.
- Noordpolderweg in Aalsmeer, een ongecastreerde witte kater
met lichtgrijze/cyperse vlekken. Hij heeft een witte punt aan
zijn staart.
- Bachlaan, een schildpadpoes.
- Margrietstraat naast speeltuintje,schildpadpoes met licht
streepje over de neus.
- Zwarte weg thv de N201 een witte gecastreerde kater.
- Op de N201 zwarte kat.
Goed tehuis gezocht:
-		Rood-wit cyperse kater. Hij is acht jaar oud, gecastreerd, en
heet Mickey.

Ikg

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Aalsmeer - Mickey is een rode exkater van 8 jaar jong. Door huiselijke
omstandigheden kan hij helaas niet
meer bij zijn baasje wonen.
Mickey is heel lief en is nog dol op
spelen.

Een huis waar hij naar buiten kan,
vindt Mickey fijn. Wie wil hem een
goed huis geven? Wie interesse
heeft kan contact opnemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer, tel.
0297-343618.

Passieconcert in Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Kerkkoor Rijk Rijsenhout en Interkerkelijk Koor Aalsmeer
verzorgen zaterdag 15 maart een
passieconcert in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2. De anvang is
20.00 uur.
Naast de twee koren verleent dwars-

fluitiste C. Lok medewerking aan het
concert.
Spreker is dominee F. Praamsma en
de avond staat onder leiding van dirigent, organist en pianist A. Keessen. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is vrij.

Zonnebloem zoekt bestuurslid

De voorzitter bedankte alle medewerkers en wenste alle aanwezigen
wel thuis en tot een volgende keer.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u.
thema ‘feest’. Spreker Sven Leeuwestein.
Crèche voor de kleinsten, speciaal
programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
ds. A. Jansen en 16.30u. ds. A.G.M.
Weststrate uit Mijdrecht.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst ds.
Gabe Hoekema.
Extra collecte voor Epafras.
Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat.
Zondag 19u. br. R. Griffioen uit Bunschoten.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Zondag 10u. dienst, palmzondag,
ds. T.H.P. Prins in Zuiderkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst ds. W.H.B.
ten Voorde uit Almere.
Oost:. Zondag 10u. dienst, ds. J. de
Goei uit Amersfoort en 17u. Catechesedienst, C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondagdiensten 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. ds. J.B. ten Hove
uit Katwijk.

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

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

zoeken van gasten die eenzaam en
minder mobiel zijn en het organiseren van gastenmiddagen, uitstapjes
en de verkoop van de Zonnebloemloten.
Naast Stien werden nog zes vrijwilligers die zich al 10 jaar of langer
inzetten voor de Zonnebloem naar
voren gehaald voor de zilveren ere
speld en een bloemetje.
Na de pauze vertoonde goochelaar
Gerhard weer zijn kunsten, eerst
voor de gehele zaal en daarna aan
de tafels.
De high tea werd vervolgd met etagères vol met gevulde eieren en
warme hapjes waarbij de koffie of
thee vervangen werden door een
lekker drankje.
Zo was het een hele gezellige middag en had iedereen het zo naar
zijn zin met het goochelen, spelletjes doen of gewoon wat bijpraten.
Sneller dan gedacht was het gezellige treffen weer voorbij.

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. ds. K. Muller
en 16.30u. ds. J. Jonker uit Hoorn.

Wie wil Mickey een thuis geven?

Aalsmeer - Zaterdag 8 maart heeft
de Zonnebloem een high tea voor
gasten en vrijwilligers gehouden in
het Parochiehuis.
De zaal was opgevrolijkt met zonnige parasols en op de tafels stonden
heerlijke high tea lekkernijen, zoals
onder andere cakes, soezen, petitfour, chocolade en snoepjes.
Ook aanwezig was goochelaar Gerhard Hessling, die na de opening
door voorzitter Piet Tulp en de eerste
koffie of thee bij elke tafel afzonderlijk zijn goochelkunsten vertoonde.
De high tea lekkernijen vonden gretig aftrek.
In afwachting van de goochelaar
konden de gasten ook domino,
scrabble of rummikub gaan spelen,
wat dan ook aan vele tafels werd
gedaan.
Tijdens de pauze werd afscheid genomen van Stien de Bree, die 26
jaar vrijwilligster is geweest voor de
Zonnebloem.
De voorzitter bedankte haar met
bloemen en een cadeau. Ook de vele overige vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet, zoals het be-

Zondag 16 maart

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

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

High tea bij de Zonnebloem

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - De regio Amstelland
van de Zonnebloem is zeer dringend op zoek naar een bestuurslid
activiteiten.
Naast bestuurstaken omvat de functie ook het organiseren van grote regionale activiteiten. Daarnaast is het
begeleiden en ondersteunen van de
lokale activiteiten van de afdelingen
een onderdeel van de werkzaamheden.
Voor deze functie dient men uiteraard te beschikken over goede contactuele eigenschappen en organisatorische kwaliteiten.

De Zonnebloem richt zich met name
op mensen met een lichamelijke beperking door leeftijd, ziekte of handicap en voor wie sociaal isolement
dreigt. Naast het ontvangen van
huisbezoek door vrijwilligers kunnen de deelnemers meedoen aan
allerlei activiteiten en vakanties.
De Zonnebloem biedt goede begeleiding in de vorm van cursussen
en thema-bijeenkomsten. Verdere
informatie is telefonisch verkrijgbaar onder nummer 06-53202154
of amstelland-zonnebloem @hotmail.com.

Sursum Corda
in concert
Aalsmeer - Op zaterdag 5 april zal
muziekvereniging Sursum Corda en
Jong Sursum, beide onder leiding
van Dick Hesselink, haar jaarlijkse concert gevven in de burgerzaal
van het Aalsmeerse Raadhuis. In het
eerste gedeelte van het programma
zal de muziek de bezoekers meenemen naar een aantal West-Europese steden, en na een ‘Jazzotic Flight’
wordt na de pauze het programma
voortgezet in Zuid-Amerika. Het
concert zal om 20.00 uur beginnen.

Creabeurs in
Westwijk
Amstelveen - Op zaterdag 29
maart wordt in Wijkcentrum
Westend een creabeurs gehouden. Tafelhuur is 7,50 euro.
De organisatie is nog op zoek
naar mensen met een leuke
hobby die dat aan anderen willen laten zien en wilen verkopen.
Deelnemers met 3D kaarten en
sieraden zijn er genoeg, de organisatie zoekt nog iets anders.
De beurs is van 11.00 tot 16.00
uur en de toegang is gratis.
Heeft u vragen of wilt u een tafel
huren? Dan kan contact opgenomen worden met Elly Zaal, telefoon 06-51180548 of mail naar
ezaal@cardanus.nl.

Paasklaverjassen
in Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 20
maart wordt in de Proosdijhal de
jaarlijkse klaverjasavond in paassfeer gehouden.
Klaverjasliefhebbers wordern hiervoor door de heer en mevrouw Van
Gastel van harte uitgenodigd.
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro
inclusief een bakje koffie.
De aanvang is 20.00 uur, de zaal is
geopend vanaf 19.30 uur. Voor prijzen worden waardebonnen beschikbaar gesteld.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel en 17u. viering
in Kloosterhof.
Zat. 17u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met vg. diaken Snoek. Zon.
10.30u. palmzondag, gezinsviering,
vg. L. Seeboldt.
Rijsenhout: Zo. 19u. palmzondag,
woordcommunnieviering, vg. diaken
Snoek mmv Soli Deo Gloria.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst ds J. van Veen
en 19.30 u. zangdienst mmv jeugdband.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat,
palmpasen.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zond. 10.30u.
woordcommunieviering, vg. A. Blonk
mmv De Kudelkwetters.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk, v/d Veerelaan
30a. 19u. ds. Gerbram Heek.
Bijbelstudies
Maandag 10 maart 20u. Evang. Kees
Goedhart in Heliomare, Zwarteweg.
Evang. Kring Aalsmeer: dinsdag 18
maart thema Studies uit de brief aan
Hebreeën, spreker ev. H.B. Slagter in
Rode Kruisgebouw, Spoorlaan 5a.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen.
Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u.
Kabel 99.0 en ether 105.9.

Ff-zingen in de
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Zondag 16 maart is
er weer een ff-zingen-dienst in de
Ontmoetingskerk aan de Werf.
De aanvang is 19.30 uur en thema is
‘Kruis dragen’.
Iedereen is van harte welkom om
deze dienst, waarin veel gezongen
zal worden, mee te komen maken.
De begeleiding wordt verzorgd door
André Keessen.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Vrijdag weer koppelklaverjassen

Dames slaan keihard terug bij
buurtvereniging Hornmeer
Aalsmeer - Het kon natuurlijk niet
uitblijven. De wraak was zoet. De
dames hebben tijdens de speelavond van buurtvereniging Hornmeer keihard terug geslagen. Op
alle fronten werden de heren naar
huis gespeeld. Na afloop was er dan
ook een zeer bedrukte stemming in
het anders zo gezellige buurthuis.
Maar dat duurde gelukkig niet lang.
Heel sportief werden de dames door
de heren gefeliciteerd, en zo hoort
het ook. Grote verschillen zaten er
deze week echt niet in. Zijn er nog
bewoners van Aalsmeer die deelgenoot willen zijn van deze groep klaverjassers? Dat kan, met een beetje
schipperen met de ruimte krijgt iedereen zijn plaatsje.
Het klaverjassen is gewonnen door
Krijna Verhoef met 5484 punten. Op
plaats twee is Tiny van de Polder
geëindigd met 5391 punten, op drie
Ans Doeswijk met 5364 punten en
op vier Jaap Lemmerzaal met 5357
punten. De poedelprijs was voor

Coen Vis. Het jokeren is gewonnen
door Rina Tas met 200 punten. Trudy
Knol eindigde op twee met 550 punten. Aanstaande vrijdag 14 maart is
er weer een koppelwedstrijd in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
De aanvang is 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur.
Paaskienavond
Op woensdag 19 maart vindt weer
de overbekende paaskien van
buurtvereniging Hornmeer plaats.
Eigenlijk behoeft deze paaskien van
de Hornmeer geen nadere toelichting. Elke keer weer zit het buurthuis
bomvol. Ook deze keer zal de prijzen tafel weer rijkelijk gevuld zijn.
De boodschappenmand ontbreekt
natuurlijk niet een verrassingsronde
staat weer op het programma. De
overige prijzen zullen in het teken
staan van pasen. De zaal is open om
19.30 uur, en het kienen begint om
20.00 uur in het buurthuis aan de
Roedommplaan.

Verzorgd optreden in Walrus
Aalsmeerderbrug -Het klinkt goed,
het is goed. De aankondiging van de
Amstelveense band Oma’s Nachtkastje vorige week en dit bleek niet
teveel gezegd.
In eetcafé De Walrus verzorgde de
viermansformatie jl. zaterdagmiddag een spetterend optreden. Bekende rockcovers kreeg het publiek
gepresenteerd. Muziek van Hendrix
tot De Dijk en van de Stones tot de
Jazzpolitie heeft Oma’s Nachtkastje op haar repertoire en alle num-

mers werden duidelijk met plezier
ten gehore gebracht. De bezoekers
werden overigens niet alleen op live
muziek getrakteerd, ook aan de innerlijke mens was gedacht. Er werd
rond gegaan met hapjes en na afloop was er voor iedereen een heerlijk broodje.
Prima verzorgd door de eigenaren
van De Walrus. Het eetcafé is voornemens meer live-muziek middagen
te gaan organiseren, zeker dan een
keer heen gaan!

Druk en gezellig was het Après ski feest afgelopen zaterdag. Het leek wel een
piste, zelfs het sneeuwkanon ontbrak niet.

Aalsmeer Helpt schenkt aan kinderboerderij

Après ski in Ophelialaan
trekt 1000 feestgangers!
Aalsmeer - Het Après ski feest dat
afgelopen zaterdag voor restaurant ‘De Carnivoor’ plaatsvond was
een groot succes! Maar liefst 1000
mensen kwamen af op het gezellige
open-lucht feest en hun entree à 5
euro leverde een prachtig bedrag op
(5.000 euro dus) dat ten goede komt
aan ‘Stichting ‘Aalsmeer Helpt’.
Skibrillen en Uggs
Niet alleen deze opbrengst stemde
tot tevredenheid, maar ook het publiek zorgde ervoor dat het feest
voor herhaling vatbaar is. Het leek
echt wel een grote piste, zaterdag.
Mensen met mutsen, Uggs, wanten
en zelfs compleet in skipakken met
skibrillen gestoken.
Echt koud was het niet, maar opwarmertjes als Flügel en Jägermeister gingen er lekker in. Chris Bosse, in het dagelijks leven te vinden
in de Carnivoor en oprichter van
Aalsmeer Helpt, kijkt heel tevreden
terug. ‘s Middags kwamen er echter
wel een paar negatieve berichten

over de voorbereiding van het feest.
Enkele mensen konden de afzetting van de straat niet echt waarderen bekritiseerden de soundcheck.
“Heel jammer”, aldus Chris. Lovend
is hij daarentegen over de avond:
“Het was druk, gezellig, droog weer
en de muziek was voor elk wat wils”,
zegt Chris. Hijzelf klom die avond
ook nog het podium op, om ‘Angels’
van Robbie Williams te zingen.
Hoewel onvoorbereid, volbracht de
restauranthouder zijn taak, ‘zijn’
aandeel om geld voor de stichting te
verzamelen. Angels leverde op deze
manier zo’n 200 euro op! Al met al
kon René Martijn namens Aalsmeer
Helpt een mooi bedrag overhandigen aan ‘goede doel’ de Kinderboerderij. Vertegenwoordigers van
‘Boerenvreugd’, geplaagd door een
inbraak onlangs, waardeerden deze actie zeer.Voor herhaling vatbaar
dus, de Après Ski.
Op de site www.aalsmeerhelpt.nl
staan foto’s van zaterdagavond.

Meezingen met Aalsmeerder
Jan Leliveld in de Praam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond 15 maart verzorgt de
Aalsmeerder Jan Leliveld een optreden in danscafé de Praam in de
Zijdstraat. De feestavond wordt verder muzikaal luister bijgezet door dj
Martijn. Meer dan 17 jaar lang maakte hij deel uit van het trio De Pandora’s, met covers van bekende songs,
zowel Engels- als Nederlandstalig. Tegenwoordig doet Jan het wat
rustiger aan. Overigens betekent dit
niet dat hij minder in de schijnwerpers staat. Integendeel, muziek maken en optredens vormen nog altijd
een belangrijke uitlaatklep. Onge-

veer 15 keer per jaar geeft Jan een
solo optreden en dat doet hij belangeloos. Giften die hij voor een optreden ontvangt gaan in een fonds
en dat is bedoeld voor goede doelen. Zijn repertoire heeft een lekker meezing-gehalte en bestaat uit
allerlei muziek zowel Nederlandstalige als popmuziek. Wat de muziek
van Jan extra aantrekkelijk maakt, is
zijn prachtige kroegen-repertoire en
dat is iets wat bijzonder goed past
in danscafé de Praam. De toegang
zaterdag is gratis, maar wees wel op
tijd. In de praam kunnen maximaal
200 mensen en vol is vol.

Rijzenspelers repeteren
voor ‘Per seconde wijzer’
Rijsenhout - Toneelvereniging
de Rijzenspelers is alweer enkele maanden druk aan het repeteren voor een nieuwe voorstelling. Er
is gekozen voor het toneelstuk ‘Per
seconde wijzer’, geschreven door
Frank Vickery. Het stuk gaat over de
plaatselijke musicalvereniging. De
leden zijn bijeengekomen ten huize
van Nick, hun regisseur, om te barbecueën en om te vernemen op welke show zijn keuze voor het volgend
seizoen is gevallen. Er worden nogal
wat pogingen gedaan, zelfs op het
allerlaatste moment, om zijn keuze te beïnvloeden. Sommigen doen
hiervoor beroep op hun onderlinge
vriendschap, de vrouwen proberen
hun charmes te doen spreken en
weer anderen zoeken het in chantage.
Maar al leidt het allemaal niet tot
de keuze van een andere show dan

Nick besloten had, het geeft van minuut tot minuut meer inzicht in wat
er bij al deze mensen onder het oppervlak verborgen zit.
De Rijzenspelers brengen de voorstelling 5, 11 en 12 april in dorphuis
de Reede aan de Schouwstraat.
Aanvang is alle avonden 20.15 uur.
Kaarten zijn te reserveren op tel.
0297-324870 of via de website: reserveren@rijzenspelers.nl.

‘Back in Time’ discofeest
voor 30+ers in The Beach
Aalsmeer - Elke derde zaterdag
van de maand organiseren de dj’s
en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard, Cees
van Coevorden en Ruud Vismans
het 30+ discofeest ‘Back In Time’ in
sport- en evenementencentrum The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Aanstaande zaterdag 15 maart is het
weer zo ver! Na een drietal thema’s
de afgelopen maanden, is voor de
komende editie gekozen voor een
‘gouwe ouwerwetse’ discoavond zoals gewend van de heren. De exclusieve discobar staat weer op
z’n vertrouwde plaats en natuurlijk
staan tijdens deze avond de muziek
en gezelligheid weer centraal. Meer
‘minder bekende’ en minder ‘meer
bekende’ hits uit de jaren 65 tot 95
zullen de revue passeren. De heren
zijn opzoek gegaan naar de pareltjes onder de Dance Classics. Grote
kans dat deze compleet met videoclip gedraaid zullen worden, want
ook het videoscherm wordt weer in
stelling gebracht. Ook de platenkast
van Ruud Vismans zal weer in de
zaal staan, van waar uit het publiek

oude elpees en singles kan kiezen.
Op verzoek kunnen deze oude vinylschijven gedraaid worden door de
dj. Ook worden bezoekers weer uitgenodigd om eigen elpees met oude hits en/of hitsingles mee nemen.
Natuurlijk krijgt iedere bezoeker bij
de entree weer de ‘Favoriete Top 3verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de dienstdoende
dj worden ingeleverd.
Voor wie het leuk lijkt om een keer
gastdj te zijn op een ‘Back In Time’avond, kan zich opgeven via de ‘Back
In Time’ website: www.backintime.
nu of aanstaande zaterdag tijdens
het feest in The Beach. Ook vrouwelijke dj’s kunnen zich aanmelden! In
mei krijgt de gastdj de gelegenheid
zich te presenteren. Voor de maanden april en juni zijn ook al thema’s
bekend, waarover later meer.
Eerst ‘Back In Time’ aanstaande zaterdag 15 maart. Vanaf 21.00 uur
zal gouwe ouwe muziek klinken in
The Beach aan de Oosteinderweg.
Kaartverkoop aan de deur. Entree
slechts 5 euro en dit beddrag is inclusief twee consumptiemunten.

Exposities
Tot en met 6 april:
* Expositie Toos Manders, Peter
Meijer en Bianca Schepers in galerie/beeldentuin Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en zondag 13-17u..
Vanaf 13 maart:
* Nieuwe expositie in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Schilderijen en tekeningen van Clara de Jong. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Opening za. 15 mr. 16u. Expositie duurt tot en met 20 april.
Vanaf 25 februari:
* Foto-expositie leerlingen Westplas
in bibliotheek, Marktstraat.
Diversen
Donderdag 13 maart:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Paaskien Vogelvereniging in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Jaarvergadering en speelavond
buurtver. DES in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 19.30u.
Vrijdag 14 maart:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Koppelspeelavond in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Bacchus Trivia, vrolijke kwis, in
Bacchus, Gerberastraat v/a 22u.
* Paaskien bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine
Wim Kandreef vanaf 20u.
* Paasdrive IJsclub De Kleine Poel in
Noorddamcentrum, Bovenkerk, 20u.
Zaterdag 15 maart:
* 25 Jaar kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart. Verkoop dames- en
kinderkleding v/a mt. 140. Verkoop
van 10.30 tot 12.30u.
* Postzegelruilbeurs in De Schakel,

Vergaderingen
Donderdag 13 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
Dinsdag 18 maart:
* Seniorenraad over leefbaarheid in
Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 13.30u.
* Algemene ledenvergadering Rode Kruis Aalsmeer in eigen gebouw,
Spoorlaan 5a. Aanvang: 19.30u.
* Ledenvergadering Dierenbescherming Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* PACT café-avond over digitale
overheid in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 20.30u. Open 20u.
Woensdag 19 maart:
* Informatie-avond gemeente over
speelvoorzieningen in Spoorlaan in
Rode Kruisgebouw, 19.30-21u.

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

Vrolijke blues in Joppe
Aalsmeer - Wie zegt dat je van de blues somber wordt, heeft nooit naar Hein
Meijer en zijn band geluisterd. Zondagavond jl. trad het drietal op in café Joppe en het was niets dan vrolijke muziek dat de klok sloeg. Ja... de teksten zijn
zeker niet altijd ‘rozengeur en maneschijn’ maar de muziek, daar word je wel
blij van! Een lekker muzikale afsluiter van het weekend. Op zondag 23 maart
is er weer een band in Joppe.

Bacchus Trivia in Bacchus

Paasworkshops bijna vol!
Aalsmeer – In galerie Coq Scheltens worden van 14 tot en met 18
maart zeven creatieve lenteworkshops gegeven met als thema pasen. De workshops duren twee uur
en zijn te volgen door iedereen met
of zonder creatieve ervaring. Tijdens
de workshop wordt gewerkt met ongeglazuurd, handvervaardigde keramiek van Carla Huson. De deelnemers kunnen gebruik maken van
de deskundigheid van Engelien van
der Weijden en Coq Scheltens. De
deelnameprijs is 16,50 euro per per-

Zaterdag gouwe ouderwetse muziek

Muziek
Zaterdag 15 maart:
* KCA-jazzavond met The Extensionicers in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
* Optreden Aalsmeerse zanger Jan
Leliveld in de Praam, Zijdstraat.
* Disco-avond voor jeugd bij RKDES, Wim Kandreef, Kudelstaart. 510jr.: 19-20.30u. 11-16jr.: 21-22.30u.
* Back in Time 30+discofeest in The
Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
Zondag 16 maart:
* Optreden band Wild bij Racket
Sport, Beethovenlaan vanaf 16u.
Woensdag 19 maart:
* Concert Aalsmeerse Oratoriumvereniging in Triumphatorkerk, Ophelialaan. Aanvang: 20u.

Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Verkoop Israël-producten in De
Schakel, Cyclamenstraat, 11-16.30u.
Zondag 16 maart:
* Voetbal om periodetitel RKDES
tegen Legmeervogels bij DES aan
Wim Kandreef. Vanaf 14u. Na afloop
optreden zanger Peter Marnier.
Maandag 17 maart:
* Meidenavond op Binding Zolder,
ingang Haya van Somerenstraat Kudelstaart, 19-20.30u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 19.45u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub
Aalsmeer. Thema vervoer. In ‘t Anker, Oosteinderweg vanaf 20u.
Dinsdag 18 maart:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in De Schakel. Cyclamenstraat
vanaf 20u. Open 19.30u.
Woensdag 19 maart:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* ‘Boys only’ op Bindingzolder, Haya
van Somerenstraat, 14-17u.
* Voorlezen in bibliotheken Aalsmeer
en Kudelstaart aan kinderen 2-5jr.
van 15 tot 16u. In teken pasen.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
* Lezing Mensje van Keulen in bibliotheek, Marktstraat in kader boekenweek, 20-22u.
* Filmavond over Indonesië bij Huisvrouwenver. Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
* Paaskien bij buurtver. Hornmee in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 20 maart:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede
in Rijsenhout vanaf 20u.
* Paasklaverjassen in Proosdijhal,
Kudelstaart van 20u. Open 19.30u.

soon en dit bedrag is inclusief materialen en consumpties. Er wordt in
kleine groepen gewerkt.
Het merendeel van de workshops is
al volgeboekt, maar er kan nog ingeschreven worden voor vrijdag 14
maart van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 15 maart van 14.00 tot 16.00
uur. Deelname is mogelijk via telefonische opgave: 0297-343246 of
via mail: info@coqscheltens.nl. Het
adres van galerie Coq Scheltens is
Chrysantenstraat 44, in het centrum.

Aalsmeer - Op vrijdag 14 maart
zullen de gemoederen weer verhit
zijn bij de inmiddels zeer gewaardeerde pubquiz Trivia in cultureel
café Bacchus. Hoeveel teams zullen zich dit keer in de strijd gooien
om die fantastisch, afzichtelijke beker te winnen? Een paar keer per
jaar kunnen teams van maximaal vijf
personen zich aanmelden tijdens de
Trivia-avonden. De meest uiteenlopende vragen worden door quizmaster Jøran van Liempt voor het
voetlicht gebracht in drie rondes.
Per ronde kan een van de teams
een ‘rondje van de zaak’ winnen (uiteraard door zo veel mogelijk vragen goed te beantwoorden). Na drie

rondes wordt gekeken welk team de
meeste vragen in totaal goed had.
Dat team gaat naar huis met de
meest afzichtelijk beker ooit. Zoals
bij elke Trivia in Bacchus, worden de
vragen met een groot beeldscherm
voorzien van beeld- en geluidsfragmenten. Sommige vragen zijn moeilijk, andere verwarrend. Maar het
geheel is doorspekt van humor en
zorgt ervoor dat een ieder (zelfs de
verliezers) met een glimlach rond de
mond weer naar huis gaan. Trivia
duurt ongeveer van 22.00 tot 23.30
uur. Deelname en toegang zijn gratis en geheel vrijblijvend. Aanmelden
is niet nodig. Bacchus in de Gerberastraat 4 is open vanaf 21.00 uur.

Schilderijen Clara de Jong
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
15 maart wordt in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat een nieuwe
expositie geopend. Gastcurator Ingeborg Peeperkorn stelt vanaf 16.00
uur het werk voor van Clara de Jong.
Van deze kunstenaar zijn tot en met
20 april schilderijen en tekeningen

te bewonderen in de gemeentelijke
expositieruimte in het centrum. De
vitrines zijn gevuld met beelden van
Jet Schep. Publiek is welkom tijdens
de opening. Een gratis kijkje nemen
in het Oude Raadhuis kan iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 13 maart 2008

13 maart 2008

officiële mededelingen
wet oP De rUimteliJke orDening (wro)

DefinitieVe Beschikkingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afsPraken BUrgemeester
en wethoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 25 maart en 8 april. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Stommeerweg 18, 1 cypres en 1 es;
• Ophelialaan 230, 4 dennen;
• Jac. P. Thijsselaan 51, 1 metasquoia en 3 prunussen;
• Oosteinderweg 82, 1 spar;
• Kudelstaartseweg 138, 1 salix.
Datum verzending vergunningen: 11 maart 2008.
• Herenweg t.o. 77-81a, 1 eik en 1 kastanje;
• Herenweg 64, 1 els, 1 esdoorn en 3 berken;
• Herenweg 68, 1 schietwilg, 2 essen, 2 esdoorns, 2 elzen en 3
leijlindes.
Datum verzending vergunningen: 12 maart 2008.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies (VHS) , balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg achter 157 / Hogedijk, het bouwen van twee
loodsen;
• Dotterbloemweg 28, het plaatsen van een zijraam;
• Gloxiniastraat 12, het wijzigen van gevels;
• Koningsstraat 55, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Ophelialaan 28, het vergroten van een balkon;
• Stommeerweg 58, het vergroten van een woning;
• Stommeerweg 103, het vergroten van een woning;
• Surfeiland, het plaatsen van een tijdelijk clubgebouw;
• Surfeiland, het plaatsen van een tijdelijke steiger;
• Uiterweg 32, het plaatsen van een corridor;
• Uiterweg 273, het vernieuwen van een blokhut;
• Westeinderplassen H 3169-3682, het plaatsen van een tuinhuis;
• Westeinderplassen H 3808, het wijzigen van een aanlegsteiger;
• Weteringstraat 15/1, het vergroten van een dakkapel;
• Wilgenlaan 20 B, het plaatsen van een atelier;
• Zonnedauwlaan 10, het plaatsen van een blokhut.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Noordpolderweg naast 20, het oprichten van een distributiecentrum.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens de openingstijden of op
afspraak, ter inzage bij de afdeling VHS, balie 6, tel. 0297-387698. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Oosteinderweg 46, het plaatsen van een berging;
• Oosteinderweg 340, het wijzigen van de gevelreclame;
• 1e J.C. Mensinglaan 1, het plaatsen van een blokhut;
• Stommeerweg 75, het veranderen van de woning;
• Witteweg 59, het wijzigen van de voor- en achtergevel;
Verleende bouwvergunning 2e fase
• Hoofdweg tussen 136 en 138; het bouwen van een bouwen;
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 maart 2008

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 14 maart 2008 gedurende zes weken ter
inzage bij afdeling VHS, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze
indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart Proosdij C 1986”, voor het
vergroten van de woning, Darwinstraat 6;
• Het bestemmingsplan “Stommeer Zuid 1964”, voor het vergroten
van de woning, Maarse en Kroonhof 47;
• Het bestemmingsplan “Stommeer Zuid 1964”, voor het plaatsen
van drie vlaggenmasten, Zwarteweg 147;
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Landelijk gebied 1969”, en “Westwijk
Amstelveen”, voor het plaatsen van reclame, Aalsmeerderweg
436;
Lid 1 WRO
• Het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005”, voor het herbouwen van de woning, Oosteinderweg 96;
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling VHS , balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Stommeerweg 75, het veranderen van de woning;
Dit besluit wordt op 18 maart 2008 verzonden.
BoUwVerorDening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden bij de afdeling VHS, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Mozartlaan 46, het verwijderen van asbest;
Dit besluit wordt op 18 maart 2008 verzonden.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 11
t/m 13 maart Kapvergunningen: Machineweg 139, 3 ceders, 7 berken, 5 lijsterbessen: Perceel Dijksloot H589 , 1 populier; Perceel Dijksloot H548, 13 elzen, 4 beuken;
Meervalstraat 1, 1 moerascypres; Stommeerweg 129,
10 larixen;
t/m 15 maart Wet bodembescherming: beschikking Aalsmeerderweg 146;
t/m 20 maart Uitwegvergunning: Haydnstraat 4;
t/m 20 maart Vastgestelde Evenementenkalender 2008;
t/m 20 maart Kapvergunningen: De Muzen 14, 1 eik; De Muzen 16,
1 eik; De Muzen 30, 1 meidoorn; Marsstraat t.o. nr.
6 1 es; Locatellihof 26, 2 meidoorns; Saturnusstraat
t.o. nr. 2, 1 kronkelwilg; Saturnusstraat t.o. nr. 20, 1
prunus; Legmeerdijk 331, 1 populier; Haydnstraat 52,
2 prunussen; Uranusstraat 1, 1 prunus; Sweelinckstraat achter 1-17, 2 essen en 1 esdoorns; Sweelinckstraat bij pompgemaal,3 abelen; Begoniastraat
5, 1 berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; Geraniumstraat naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjerhof speelplaats, 4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 robinia; Zwarteweg 75, 1 es; Seringenpark, 1 treurwilg; Uiterweg 401, 1 treurwilg; Hendrikstraat 40, 1
els; Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; Oostein-

t/m 27 maart
t/m 27 maart
t/m 27 maart
t/m 3 april
t/m 3 april
t/m 10 april
t/m 17 april
t/m 16 april
t/m 18 april
t/m 24 april

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 maart 2008
• Copierstraat 40, het plaatsen van een schuur;
• Kerkweg 13, het oprichten van een schuur;
• Mr. Jac. Takkade 1, het plaatsen van een steiger.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 maart 2008
• Aalsmeerderweg 278, het bouwen van een berging;
• Baccarastraat 3, het vergroten van een schoolgebouw;
• Bilderdammerweg, Spilstraat en Spiegelstraat, het bouwen van
75 woningen;
• Herenweg 23c, het bouwen van een berging;
• Moerbeistraat 8, het vergroten van het bijgebouw;
• Rozenhof 42, het plaatsen van dakkapellen en het veranderen
van het dak;
• Witteweg 3, het plaatsen van 2 reclamezuilen en 2 vlaggenmasten.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 maart 2008
• Bilderdammerweg nabij nr. 120, het plaatsen van een aankondigingsbord;
• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van portocabins.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 april 2008
• Kudelstaartseweg t.h.v. 239, de Mijnsherenweg, hoek Legmeerdijk en de Bilderdammerweg t.h.v. 123, plaatsen van een aankondigingsbord voor evenementen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 april 2008
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Anne Frankstraat 36, het vergroten van de woning aan de zijkant;
• Bilderdammerweg naast 120 (Wim Kandreef 1), het vergroten
van een gebouw;
• Oranjestraat 23 en 29, het bouwen van twee woningen;
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning.

serVicePUnt Beheer en UitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Welstandsregime voor Green
Park: Verantwoord en fris!

Rechten raadsleden in beraad
Aalsmeer - De verordening rechtspositieregeling raadsleden en fractie-assistenten komt vanavond,
donderdag 13 maart, in het beraad
en de raadsvergadering aan de orde. De verordening beoogt enerzijds
een aantal (bestaande) zaken vast
te leggen en anderzijds voor een
aantal zaken de grondslag te leggen. Tot op heden heeft Aalsmeer
een dergelijke verordening nog niet.
In de verordening zijn artikelen opgenomen over vergoedingen qua
werkzaamheden en onkosten, reiskosten (alleen buiten Aalsmeer) en
cursussen, congressen en seminars.
Deze zijn voor ‘eigen zak’ of worden vergoed als ze van belang zijn
voor raadswerk of door de gemeente worden aangeboden. Geen computer? Op aanvraag stelt het college een computer met bijbehorende
apparatuur en software in bruikleen.
Verder mogen raadsleden deelnemen aan de voor het gemeente personeel geldende spaarloonregeling
en zijn er voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap
bevalling of ziekte. Ook een fractie-assistent krijgt een vergoeding
voor het bijwonen van een vergadering van het beraad of commissie en kan/mag aanspraak maken
op vergoeding van de kosten van
een opleiding of cursus onder dezelfde voorwaarden als de raadsle-

t/m 21 maart

derweg 288,1 els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oosteinderweg 318, 1 els; Oosteinderweg 319, 2 acers;
Oosteinderweg 320, 1 es; Oosteinderweg 322, 2 essen; Oosteinderweg 326,1 es; Oosteinderweg 330,1
es en 1 acer; Oosteinderweg 332, 1 acer; Oosteinderweg 350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinderweg 380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oosteinderweg 523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen;
Jac. P. Takkade 4-5a, 1 wilg; Kerkweg 12, 1 kastanje; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 59, 1 kastanje;.
Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Ravenstein,
1 populier; Starteiland, 2 wilgen en 1 els; Mijnsherenweg 104, 1 els; Cornelis Claasz Baas hof, 2 elzen;
Hoofdweg nabij stoplichten, Kudelstaart, 1 kastanje;
Copernicusstraat 36, 6 kastanjes, Ampèrestraat t.o.
nr 26, 3 kastanjes, Schweitzerstraat 107, 2 wilgen;
Ontwerpherziening planologische reservering banenstelstel Schiphol;
Kennisgeving ontheffing ingevolge artikel 4.1.5. lid 3
van de APV;
Kapvergunning: Linnaeuslaan 86, 1 es;
Uitwegvergunning: Waterhoenstraat 46;
Kapvergunning: Einsteinstraat 51, 16 leylandii;
Uitwegvergunning: Ranzijn, Aalsmeerderweg 436;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 277, 1 berk;
Uitwegvergunning: Lakenblekerstraat 2
Uitwegvergunningen: Clusiusstraat 40, Uiterweg 19
Ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201zone Uitwerking 2: VBA-Noord”;
Kapvergunningen: Stommeerweg 18, 1 cypres en 1
es; Ophelialaan 230, 4 dennen; Jac. P. Thijsselaan
51, 1 metasquoia en 3 prunussen; Oosteinderweg 82,
1 spar; Kudelstaartseweg 138, 1 salix; Herenweg t.o.
77-81a, 1 eik en 1 kastanje; Herenweg 64, 1 els, 1 esdoorn en 3 berken; Herenweg 68, 1 schietwilg, 2 essen, 2 esdoorns, 2 elzen en 3 leijlindes.

den. Geïnteresseerd in politiek en
raadswerk? De partijen verwelkom
u/jou met open armen. Weet wel dat
tijd, inzet en inzicht nodig is, want
de te behandelen onderwerpen zijn
divers en gevarieerd en vergen afwegingen. Zo wordt bijvoorbeeld
vanavond ook het rapport inhuur
van externen behandeld. De rekenkamer doet aanbevelingen na een
gehouden monitoronderzoek. Wanneer is inhuren van ‘vreemden’ nodig en is het echt nodig? De rekenkamer heeft geconcludeerd dat het
operationele inkoopbeleid nog niet
is vastgesteld en nog ruimte voor
aanscherping biedt. De rekenkamer wil nauwer contact met het college en de fracties. Welke aanbevelingen zijn eerder gedaan, welke
van die aanbevelingen nam de raad
over en op welke wijze hebben de
raad, het college en de organisatie
invulling gegeven aan de overgenomen aanbevelingen. Ofwel, was de
inhuur nuttig of overbodig? Middels het onderzoek hoopt de rekenkamer gerichtere aanbevelingen te
kunnen doen in de lijn van eerder
uitgesproken ambities en verwachtingen. Overigens zal inhuren van
derden vooralsnog nodig blijven. De
gemeente kampt met onderbemanning. Op de website staan diverse
banen waar naar gesolliciteerd kunnen worden.

‘Bloeiende woestijn’ voor
peuters in Poppentheater
Amstelveen - Veel beweging, muziek en betovering op zondag 16
maart in de peutervoorstelling
‘Bloeiende woestijn’ in het Amstelveens Poppentheater. De voorstelling wordt gebracht door de groep
Rood. Rood, bestaat uit mimespeelster Judith de Klerk en saxofonist
Marc Winder. ‘Bloeiende woestijn’
is een muzikaal bewegingsverhaal
voor iedereen vanaf 2,5 jaar waarin de woestijn verandert in een oerwoud. De mimespeelster jongleert
met lapjes en verandert voorwerpen

en doeken in dieren en planten. De
kinderen worden uitgenodigd in de
tent en mogen de bewegende stoffen (de vlinders en de vogels) bekijken en aanraken. De ouders spelen
de wilde dieren en kunnen over de
muren naar binnen gluren. Samen
spelen ze het einde van de voorstelling. ‘Bloeiende woestijn’ begint om 14.30 uur. Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - In 2007 is het beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer
afgerond en naar verwachting worden binnenkort bouwplannen ter
toetsing aan de gemeente voorgelegd. Voor het gebied tussen de
Aalsmeerder- en de Hornweg dat
plaats gaat bieden aan voornamelijk bedrijven in de sierteeltsector
geldt een bijzonder welstandsregime. Er wordt voor het bedrijvenpark in ontwikkeling gestreefd naar
een beeldkwaliteit waarbij samenhang bestaat tussen de sfeer en
inrichting van de openbare ruimte en de uitstraling van de individuele bedrijfskavels en –gebouwen
met een hoog ambitieniveau. In een
ontwerp dient invulling gegeven te
worden aan vier kernwaarden die er
voor moeten gaan zorgen dat Green
Park Aalsmeer uniek en herkenbaar
wordt. Deze kernwaarden zijn: menselijke maat (aandacht voor men-

Naar ziekenhuis
na valpartij
Aalsmeer - Op woensdag 5 maart
rond zeven uur in de ochtend is op
de hoek Stommeerweg met de Op-

sen), verantwoord (met een meerwaarde voor de toekomst), communicatief (laten zien wat er gebeurt
en fris (innovatief, heel en schoon).
Uiteraard worden eisen gesteld aan
de architectuur. De gebouwen moeten een hoogwaardige architectonische uitstraling hebben, grote aaneengesloten platte daken zijn taboe en er moet aandacht zijn voor
zorgvuldig materiaalgebruik. De bedrijfshallen moet worden uitgevoerd
in wit of lichtgrijs, bij de bijzondere functies als de entree of het kantoorgedeelte dienen kleuraccenten
te worden toegepast. Er is een speciaal q-team bouwplannen ingesteld om alle bouwaanvragen te beoordelen op ruimtelijke en architectonische kenmerken. In het beraad
en de raadsvergadering vanavond,
donderdag 13 maart, komen de
welstandscriteria voor Green Park
Aalsmeer aan de orde.
helialaan een bromfietser door nog
onbekende oorzaak ten val gekomen. De 49 jarige brommerrijder uit
Kudelstaart is per ambulance vervoerd naar het Spaarne ziekenhuis.
Mogelijk heeft hij zijn sleutelbeen
gebroken.
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Paaskienavond
Vogelvereniging

Blazers Kamer Collectief schudt
KCA publiek wakker
Aalsmeer - Het is het geheel niet
denkbeeldig, dat wanneer de uitvoering van het Blazers Kamer Collectief ,zoals deze te horen was zondag 9 maart in het Oud Katholieke
kerkje aan de Oosteinderweg, via de
radio wordt uitgezonden, de luisteraar denkt; ‘mag ik even een ander
station opzetten.’
Maar, wanneer diezelfde luisteraar
Barbara Deleu (fluit) Pauline Oostenrijk (hobo) Lars van den Oudenweijer (klarinet) en Bram van Sambeek (fagot) zou zien spelen, dan
wint de bewondering het absoluut
van het vreemde en onbekende element.
De zondagmiddag concerten georganiseerd door KCA zijn doorgaans
behoorlijk toegankelijk en herkenbaar voor het publiek. Daarbij zijn de
uitvoeringen altijd van een uitzonderlijke kwaliteit. Echter een keer in
het muziekseizoen maakt KCA een
uitstapje naar een wat moderner repertoire, hetgeen betekent dat het
trouwe concertpubliek als het ware
even wordt wakker geschud. En dat
deed het voortreffelijk spelende Blazers Kamer Collectief bij het voorlaatste concert van dit seizoen. Al
bij aanvang werden de toehoorders
door de Pauline Oostenrijk gewaarschuwd dat het gespeelde stuk van
Ervin Schulhoff (1894-1942) veel
absurde muzikale momenten kent.
‘Uiteindelijk loopt alles in de soep’,
vertelde de hoboïste lachend. En dat
was te horen, de tonen buitelden
uitbundig over elkaar heen. Het leek
soms alsof er op een prachtige melodieuze manier werd vals gespeeld.
Zo spelen kan slechts wanneer het
vak volledig wordt beheerst en de
musici hadden iedere noot geheel
in de vingers. Zij lieten hun instrumenten jubelen. Een groot deel van
het publiek begreep gelukkig het
humoristische van de stukken, gezien de reactie.

Theatraal was de uitvoering van
Heitor Villa Lobos een Braziliaanse
componist die leefde van 1887-1959
en geheel in de ban van Johan Sebastiaan Bach.
Bachiaanse en Braziliaanse muziek waren met elkaar verweven.
Het drama was even voelbaar als de
spontaniteit. Men zag als het ware
een moeder wenen om een overleden kind maar daarnaast kon men
ook ronde borsten en billen zien trillen, achter de rijk en kleurig versierde praalwagens tijdens een parade.
Na de pauze was er een stuk van
Julius Röntgen te beluisteren. Röntgen, bevriend met Edward Grieg,
moet het tijdens zijn logeerpartijen in Noorwegen bijzonder prettig
hebben gehad. Het gedragen motief
van eeuwig zingen de bossen wist
hij feilloos in noten om te zetten,
evenals de aanwezigheid van de geheimzinnige trollen die allerlei grapjes uithaalden.
Tot slot was er een stuk van Jean
Francaix (1912-1997) een componist
die het karakteristieke van de blaasinstrumenten volledig uitbuit en
zelfs weet te overdrijven. ‘Het stuk
swingt de pan uit, het is een groot
feest’, was de conclusie van het Collectief. Het werd een leuke uitsmijter
van een middag waarin was gezocht
naar stukken die geen doorsnee zijn
maar alleszins het luisteren waard.
Laatste 9 april
Het volgende en laatste concert van
dit seizoen is zondag 9 april. De sopraan Marije van Stralen en de tenor Alex Grigorev zingen onder andere liederen van Mozart, Puccini,
Lehar en Bernstein. Zij worden op
de piano begeleid door Jeroen Bal.
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Reserveren kan bij Nico de
Groot, telefoon 324160.
Janna van Zon

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

der Meij verlenen hun medewerking; zij deden dit ook al met veel
succes in eerdere korte concerten
van ACOV.
Het korte concert in de Triumphatorkerk aan de Ophelialaan 247 begint om 20.00 uur.
Kaarten verkrijgbaar bij de leden en
aan de zaal. Informatie: telefonisch
via 0297-329443 of email: secretaris@acov.nl.

Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer organiseert vanavond,
donderdag13 maart, haar
jaarlijkse paaskienavond waarin vele mooie prijzen te winnen zijn. In
totaal worden er vier rondes gekiend. Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn
te winnen,
waaronder een fraaie hoofdprijs.
Het kienen is in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur gaan de ballen rollen.
Breng vrienden en kennissen mee
naar deze gezellige paaskienavond,
jong en oud is welkom.

Paasstuk maken
bij damesclub

Kledingbeurs Kudelstaart: 25 Jaar
zelfde organisatie, zelfde locatie
Kudelstaart - Ze noemen het ‘hun
kindje’, de kledingbeurs in Kudelstaart. Vier keer per jaar wordt
deze georganiseerd en al 25 jaar
door dezelfde dames in dezelfde locatie, het dorpshuis van Kudelstaart.
Best trots, en terecht, zijn Joke Koolen, Truus de Geus en Leni BuismaTas op ‘hun’ jubileum. Aanstaande zaterdag 15 maart gaat de jubileumbeurs met moderne en goede
tweedehands kleding voor dames
en kinderen weer gehouden worden. Natuurlijk in het Dorpshuis en
vaste klanten weten het al, de verkoop is van 10.30 tot 13.00 uur. De
vriendinnen hebben nog steeds
heel veel plezier in de organisatie.
“Veel werk, maar de blije gezichten
op de dag zelf maken alles goed.”
Wie denkt dat Joke, Truus en Leni
de beurs organiseren om de eigen
kas te spekken heeft het mis. “We
verdienen er iets aan, maar dit geld
gebruiken we eigenlijk weer voor de
beurs. We moeten zaalhuur betalen,
een verzekering afsluiten, de meisjes betalen en spulletjes als tape,
papier, pennen, etc. kopen.” Maar”,
zo verklapt het drietal, “wij en onze helpers hebben eerste keus. Dat
is ons voorrecht.” Dat het mooie en
leuke kleding oplevert, bewijzen de
dames. Ze hebben zich gekleed in
‘beurskleding’. “Mooi, hé?”
Boek over schrijven
In 25 jaar organisatie hebben de
dames natuurlijk van alles meegemaakt. “We kunnen er een boek
over schrijven.” Herinneringen worden opgehaald. “Weet je nog die
vrouw die allemaal setjes had gemaakt? Broekjes en shirts aan elkaar gebonden. Er mogen maximaal
twintig stuks babykleding ingeleverd
worden en zo dacht ze meer in te
kunnen brengen. Best inventief.” Leni legt uit: “Maximaal twintig stuks
bij babykleding en vijftien stuks bij
dames- en kinderkleding inleveren
doen we om zeker te zijn dat er goede, schone en niet ouderwetse kleding wordt ingeleverd. Mensen hebben vaak meer spullen, maar moeten nu thuis alvast een keuze maken. Mooie en nieuwere kleding
verkoopt sneller. En wat de prijzen
betreft, we zeggen altijd: Prijs niet te
hoog.” De beurs wordt jaarlijks door

heel veel bezoekers bezocht. “We
zijn de grootste in de regio, 3.500
bezoekers vinden wij gewoon. We
hebben een keer een ontzettende
lange rij wachtenden voor aanvang
gehad. Er stond een rij tot de kerk.”
De bezoekers komen van heinde en
verre, uit Aalsmeer en Kudelstaart,
maar ook uit Hoofddorp, Uithoorn,
zelfs een familie uit Urk. “We worden maanden van te voren al gebeld door vaste bezoekers. Het gaat
om mensen die de kleding heel
goed kunnen gebruiken. Maar onze beursbezoekers zijn ook mensen
met een dikke portemonnee hoor. Er
loopt van alles door elkaar.”
Vriendinnen
Natuurlijk hadden Leni, Joke en
Truus 25 jaar geleden bij aanvang
niet gedacht dat ‘hun’ beurs zou uitgroeien tot een groot en succesvol
evenement dat nu draait als een geoliede machine met hulp van hun
mannen en twaalf vrijwilligers die
meewerken achter de schermen en
helpende handen bieden bij het afrekenen. Het begon in 1983. Truus
maakte veel kleding voor zichzelf en
haar kinderen en vond het eigenlijk best zonde om de blouses, rokken, etc. na er uit te zijn gegroeid
te moeten weggooien. Ze nam contact op met Leni en ze besloten een
beurs op te zetten. Beiden zochten
er nog een partner bij. Truus vroeg
Annie en Leni vroeg Joke. Annie is
er na tien jaar mee gestopt omdat
de organisatie niet meer te combineren was met haar eigen bedrijf.
Helmi kwam in haar plaats en heeft
ook tien jaar meegedraaid. De drie
vriendinnen bleven wel bij elkaar.
“Ja, Leni is er een paar jaar uitgeweest en Joke ook, maar eigenlijk
ook niet. Want ze kwam elke beurs
weer langs om te helpen”, vertelt
Truus. Zij moest de afgelopen keren
verstek laten gaan vanwege ziekte,
maar is nu weer vol in de business.
“We zijn er voor elkaar en weten dat
we op elkaar kunnen rekenen”, legt
het drietal uit. Eigenlijk zijn ze overigens al jaren met z’n vieren, want
ieder jaar komt Leni’s vriendin Til uit
Engeland over om te helpen.
Inbreng vrijdagavond
De eerste beurs kunnen ze zich nog

goed herinneren. “We zijn in de kleine zaal van het dorpshuis begonnen
met baby- en kinderkleding op een
woensdagmiddag. We vroegen wat
de inbrengers er voor wilden hebben en plakten er zelf een prijsplakkertje op.” Al snel groeide de beurs
en kwam de bekendheid. “Maar, zo
zeggen Leni, Truus en Joke: “We
hebben constant aan de organisatie geschaafd, iedere keer verbeteringen en vernieuwingen ingevoerd.
Het ging echt niet helemaal vanzelf.”
Beursdagen waren tot voor enkele
jaren geleden lange dagen. “Om zes
uur op en eindelijk of twaalf uur ’s
nachts klaar. We zochten alles zelf
uit.” Het inbrengen was in de vroege ochtend, waarna hard gewerkt
moest worden om op tijd de verkoopdeur te openen. Sinds vorig
jaar gaat dit een stuk relaxer. “We
mogen nu van de beheerder vrijdagavond opbouwen en laten mensen
ook deze avond de kleding brengen. De kleding moeten ze zelf prijzen en voorzien van het gekregen
inschrijfnummer. We gaan pas weg
als alles klaar staat voor de beurs de
volgende dag.” De dames kijken uit
naar aanstaande zaterdag. “Gezellig
weer”, zeggen ze enthousiast. Van
stoppen willen zij absoluut niet horen. “We zijn nog even gemotiveerd.
We gaan nog door met ‘ons kindje’.
Het is zo leuk om mensen met blije
gezichten de deur uit te zien gaan.
We hebben overigens wel al opvolgers op het oog. Zij nemen de beurs
net zo serieus als wij.” Nog even de
beursgegevens op een rijtje: Zaterdag 15 maart beurs in Dorpshuis
voor dames- en kinderkleding vanaf maat 140. Twee weken later, op
zaterdag 29 maart, beurs voor baby- en kinderkleding tot maat 140,
speelgoed en babyaccessoires. Inbreng: vrijdag 20.30-21.30 uur, verkoop zaterdag 10.30-13.00 uur, ophalen en uitbetalen 15.00-15.30 uur.
Er kan gekozen worden om niet verkochte kleding achter te laten en
deze te schenken aan een goed
doel. Wie kleding wil verkopen, moet
snel zijn. Bel voor een inschrijfnummer naar Truus de Geus, tel. 0297323072, Leni Buisma, tel. 360942 of
Joke Koolen, tel. 329408.
Tekst Jacqueline Kristelijn.

Postzegelruilbeurs
in De Schakel

Open dagen bij atelier
Mark van Kuppenvelt
De Kwakel - In het weekend van
16 en 17 februari is het nieuwe atelier van de Aalsmeerse kunstenaar
Mark van Kuppenvelt aan Banken 1
geopend door Janna van Zon. Inspiratiebronnen voor zijn beelden haalt
Mark uit de natuur en oude en verre
culturen.
De balans tussen natuurgetrouwe
en abstracte vormen maken dat het
werk van Mark een breed publiek
aanspreekt. Het nieuwe atelier van
Mark ligt in het weidse stroomgebied van de Amstel in een oer-Hollands landschap. “De inspiratie ligt
hier voor mij voor het oprapen”, aldus de kunstenaar. Janna van Zon
verwoordde tijdens de opening: “Het
intieme samenspel dat Mark heeft
met de natuur, brengt hem het succes dat hij verdient. De combinatie
van abstract en barok, de vereniging
van hout met brons, steen en halfedelstenen zorgen voor hedendaag-

se beelden met een duidelijke verwijzing naar het verleden. Een interessante samensmelting. Er zijn gelukkig inmiddels heel wat mensen
overtuigd geraakt van de oerkracht
van zijn beelden.” In het nieuwe atelier kan Mark zich nog beter manifesteren. In zijn werkplaats geeft hij
amateurkunstenaars de mogelijkheid om zelfstandig te beeldhouwen
en/of te boetseren, zowel individueel als in groepsverband.
Volgens Janna van Zon is Mark
naast een goede kunstenaar ook
een fantastische docent. Wie voornemens een cursus of workshop te
gaan volgen is komend weekend
van harte welkom. Mark van Kuppenvelt houdt zaterdag 15 en zondag 16 maart open huis. Beide dagen is het atelier open tussen 12.00
en 17.00 uur. Voor meer informatie,
zie www.markvankuppenvelt.nl of
bel 06-54981504.

De Marconisten treden op
Leimuiden - Het inmiddels bekende shantykoor De Marconisten uit
Leimuiden en omstreken is zondag
16 maart tijdens de koopzondag te
gast bij Intratuin in Ter Aar.
Het koor, dat onder leiding staat van
Theo van der Hoorn, zal van 13.00
tot 16.30 uur diverse shanty’s en
seasongs ten gehore brengen. Ook
zullen de meezingers niet ontbreken.

De Marconisten heeft kwaliteit hoog
in haar vaandel staan. Gezien de resultaten die het koor in het verleden
heeft behaald, zal het voor het publiek zeker een spetterend optreden worden. Bent u liefhebber van
mooie bloemen, planten en goede
shanty’s,?
Dan is zondag de uitgelezen gelegenheid om een bezoek te brengen
aan Intratuin.

Aalsmeer - Zaterdag 15 maart
gaan om 10.00 uur de deuren van
De Schakel weer open voor de
ruilbeurs van Postzegelvereniging
Aalsmeer. Alleen niet allemaal tegelijk komen, want dan moet Sietze
volgnummertjes uit gaan geven om
de entree te regelen. Voor zaterdag
zijn de weerprofeten niet optimistisch. Het wordt dus echt een dag
om eens lekker te snuffelen in De
Schakel in de Cyclamenstraat.
De heren Cor en Sietze hebben
weer een nieuwe voorraad stuiverboeken. Zij laten niets na om het u
naar de zin te maken. Ook de verloting wordt door dit tweetal georganiseerd. Ze willen graag op tijd van
de lootjes af, want anders moeten ze
de planten voor vertrek nog water
geven. Elke ruilbeurs hebben zij iets
bijzonders, alleen de secretaris weet
nooit wat. Op het moment houdt de
vereniging een schriftelijke veiling.
Bieden is tot en met maandagavond
7 april mogelijk. De kavels van deze
schriftelijke veiling zijn tijdens deze
ruilbeurs in te zien. Biedbriefjes zijn
aanwezig.
Dus Aalsmeerse verzamelaars,
breng eens een bezoek aan dit
maandelijkse evenement . Het is de
enige postzegelruilbeurs die geen
entree heft. U kunt geheel vrijblijvend gratis naar binnen. Er is volop
parkeerruimte en de bus stopt om
de hoek. Meer weten, bel Cor, tel:
343885 of Sietze, tel: 340257.

Kudelstaart - Op maandag 17
maart gaan de leden van de damesvereniging een paasstuk maken.
Het wordt een heel gezellig stuk met
natuurlijk een paar eieren er in en
een leuk paaslint. U moet wel een
schaar, een kniptang en een mes
meenemen.
De bijeenkomst begint om 20.00
uur, is in het dorpshuis Kudelstaart
en is alleen voor leden.
Op dinsdag 15 april wordt een bezoek gebracht aan Wakan, een blindenleerinstituut. Hier kunnen de leden zelf meemaken, wat het is om
blind te zijn.
Opgeven kan nog bij uw wijkhoofd.
De bus vertrekt om 18.30 uur vanaf
het kerkplein.

Kaartavond
bij BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 20
maart organiseert buurtvereniging
Oostend weer een gezellige speelavond. Iedereen is van harte welkom in buurthuis ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Klaverjassen
en rummicuppen staan op het programma.
De kaarten worden vanaf 20.00 uur
geschud, maar vanaf 19.30 uur is
de deur los en kan genoten worden
van een kop koffie of thee. Het klaverjassen op 6 maart is gewonnen
door mevrouw Agtersloot met 5544
punten. Zij werd op de voet gevolgd
door de heer P. Villerius met 5524
punten. Op plaats drie is W. Offerman geëindigd met 5394 punten,
op vier D. Tromp met 5106 punten
en op vijf M. van der Vaart met 5019
punten.
De poedelprijs was voor mevrouw
de Ruiter met 3297 punten. Bij het
gummiknuppel behaalde Rika de
Boer de hoogste eer met 33 punten.
Mevrouw De Vries mocht de poedelprijs mee naar huis nemen.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 17 maart
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. De speelavond is in buurthuis ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat en begint om
20.00 uur. Deelnemers worden verzocht om 19.45 uur aanwezig te zijn.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door mevrouw T. Buwalda met 5304 punten.
Op plaats twee en drie zijn de heren
D. Tromp en J. Wessels geëindigd
met respectievelijk 5119 en 5036
punten. Bij het jokeren behaalde
mevrouw E. Schuit de hoogste eer
met 279 punten.

Paasdrive bij
Kleine Poel

Bovenkerk - Vrijdag 14 maart organiseert IJsclub De Kleine Poel een
paasdrive. De kaartavond wordt gehouden in het Noorddamcentrum
in Bovenkerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur, het kaarten begint om
20.00 uur. Deelname kost 1.50 euro
per persoon. Er kan deze avond geklaverjast, gebokst en bij voldoende
belangstelling gepandoerd worden.
De avond wordt besloten met een
verloting. Traditiegetrouw gaat ook
dit maal niemand zonder eieren de
deur uit. Wees welkom.

Klaverjasavond
bij VZOD

Kudelstaart - Vrijdagavond 14
maart is er weer een gezellige klaverjasavond bij VZOD in de kantine aan de Wim Kandreef. De avond
begint om 20.00 uur en er worden
zoals gewoonlijk drie ronden gespeeld. De avond telt mee voor de
Jans en Jannie Bostroffee, dus kom
en doe gezellig mee.
De prijzentafel staat vol, een ieder
gaat verzekerd met een prijs naar
huis.
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CCC Inc. op podium P60
Amstelveen - Vanavond, donderdag 13 maart, treedt CCC Inc. op
in P60 in het Stadshart. CCC Inc.
is een Folk- en Americana-formatie die wordt opgericht in 1966 door
Paul Kroese, Bert Timmerman, Cor
van Sliedregt en Joost Belinfante en
die zeer succesvol is in het clubcircuit. Na enkele wisselingen binnen
de band is vanaf 1969 de bezetting
met Joost Belinfante, Ernst Jansz,
Jaap van Beusekom, Jan Kloos,
Huib Schreurs en Appie Rammers
definitief.
Het doek valt in 1974. Na het opheffen van de band zijn voormalige bandleden Van Beusekom en
Schreurs betrokken bij de oprichting van Stichting Popmuziek Nederland en wordt Jansz begin jaren
tachtig tieneridool met de band Doe
Maar. De zaal is open vanaf 20.00
uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 15 euro, aan de zaal 17,50 euro.
Ellen ten Damme
Na het uitbrengen van haar laatste

Nederlands
herenteam bij
Qui Vive

album ‘Imposible Girl’ in het voorjaar van 2007 heeft allround multi
talent Ellen ten Damme niet stil gezeten. De plaat laat invloeden horen
uit de jaren zestig en klassieke rock
van bands als The Rolling Stones,
Fleetwood Mac en The Pretenders.
Een 4 maanden lange tour door Nederland volgt en begin dit jaar presenteert ze ‘De vrienden van Amstel
Live’. Ellen rockt live net zo goed met
haar band en hierbij worden sfeervolle, warme, maar o zo gloeiende
gitaarsolo’s niet geschuwd.
Vrijdag 14 maart laat Ellen ten Damme van zich horen in P60 Amstelveen. Zaal open vanaf 21.00 uur,
toegang 12,50 in de voorverkoop en
14 euro aan de zaal.

Uithoorn - Op dinsdag 18 maart
speelt het Nederlands Heren hockeyteam een oefenwedstrijd tegen
het Zwitsers Herenteam op één van
de velden van hockeyvereniging Qui
Vive aan de Boterdijk. Dit als voorbereiding op de Olympische Spelen
in Peking deze zomer. De aanvang is
19.30 uur en het belooft een spannende wedstrijd te worden. Publiek
is uiteraard van harte welkom.

Vervoer centraal
bij Videoclub

Amsterdamse avond
Zaterdag 15 maart vanaf 20.30 uur
presenteert P60 alweer de vijfde mega Amsterdamse avond met
optreden van onder andere Wolter
Kroes, Rob Ronalds, Tony Xl, Danny
Nicolay en Eddy Walsh. De toegang
is 27,50 euro.

Mannenkoor Con Amore toont
kwaliteit in volle Bloemhofzaal

Zaterdag in cultureel café Bacchus

Vette soul en intense swing
tijdens jazzconcert KCA
Aalsmeer - Op zaterdagavond 15
maart is in Bacchus de opmerkelijke combinatie van hammondorgel
en dwarsfluit te beluisteren. Hammondorganist Elvis Sergo heeft met
gitarist Bas van der Wal en drummer
Frank Auf dem Brinke een nieuwe
formatie gevormd: The Extensionicers, die met veel succes door Europa toert. De trouwe bezoekers van
de KCA-jazzconcerten in Bacchus
kennen Elvis als een hammondorganist in hart en nieren.
Al in het eerste jaar van het conservatorium stapte hij van het elektronisch orgel over op het hammondorgel, waarop hij zich specialiseerde
in het spelen van de baspartijen met
de voeten. Lastig om onder de knie

te krijgen. Niet onterecht voert hij dit
als zijn handelsmerk! Het is en blijft
een indrukwekkend schouwspel.
Elvis heeft voor deze gelegenheid
een wonderbaarlijke gastmusicus
weten te strikken: de dwarsfluitist Han Litz. Winnaar van een aantal cross-overprijzen, medewerker
aan tal van muziekprojecten en side-kick van onder andere Jesse van
Ruller, Hans Dulfer, Saskia Laroo en
Benjamin Herman is deze alleskunner een veel gevraagde muzikant op
de nationale en internationale muziekscene. Het viertal belooft vette
soul en intense swing. Cultureel café Bacchus is te vinden aan de Gerberastraat 4. Aanvang concert zaterdag 21.30 uur. Toegang: uw gift.

Midlife danceparty’s voor
een gezellige avond uit
Hoofddorp - Voor alle actieve mensen van middelbare leeftijd die van
gezelligheid, zingen en swingen
houden, organiseren PLM Entertainment en Happy Power in samenwerking met danscentrum Fokker, iedere maand een dansfeestavond met
een uitermate gevarieerd programma met de lekkerste muziek van de
afgelopen 50 jaar in verschillende
genres en stijlen voor stijldansersen niet-stijldansers, voor koppels
en alleenstaanden en verzorgd door
zeer ervaren dj-entertainers. Lekker
bewegen, nieuwe vrienden ontmoeten en volop genieten is waarom het
draait op deze ‘er-even-lekker-uit’avonden, genaamd midlife dance-

party. Kaarten kosten in de voorverkoop 7,50 euro en wie voorafgaande
aan de avond eerst lekker wil eten,
kan genieten van een uitgebreid
buffet, waarvan het thema maandelijks veranderd. Kaarten voor buffet
en feest zijn uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar.
Kaarten kunt u reserveren via de site
www.midlifers.nl of kopen bij danscentrum Fokker aan de IJweg 1094.
Mits voorradig kosten de kaarten
voor het feest aan de zaal 10 euro.
Aanvang buffet 19.30 uur, het feest
begint rond 21.00 uur De eerstvolgende midlife danceparty’s worden gehouden op de zaterdagen 15
maart en 5 april.

Aalsmeer - Ter ere van haar vijftig jarig bestaan presenteerde Con
Amore zich jl. zaterdag tijdens een
feestelijk concert in De Bloemhof.
Het jarige Aalsmeers mannenkoor
mocht zich prijzen op heel veel belangstelling.
Opgetreden kon worden voor een
volle zaal. Qua entourage was niets
aan het toeval overgelaten. Het podium aan de zijkant van de zaal was
rondom vol gehangen met licht wat
voor een sfeervol geheel zorgde.
Neem daarbij het goed klinkende
geluid, de prima presentatie, medewerking van een groot aantal solisten van niveau en natuurlijk het
goed zingende mannenkoor zelf

en een concert werd gegeven waar
nog lang over na gepraat zal worden. Niet vergeten genoemd te worden, mag Theo van der Hoorn die
de algehele leiding stevig in handen had.
Genoten werd van de Nederlandse
liedjes, weggedroomd bij musicalen filmmuziek, misschien wel een
traantje weggepinkt bij het mooie
‘Don’t cry for me Argentina’ en
wellicht meegezongen met de wereldhits ‘Bridge over troubled water’ en ‘Yesterday’ van The Beatles
en. Er werd overigens niet alleen in
het Nederlands en Engels gezongen, ook Duitse en Italiaanse songs
vloeiden moeiteloos uit de kelen van

de bijna negentig koorleden. Met
‘Oh, when the saints’ kwam een
einde aan de gevarieerde concertavond met medewerking van de sopraan Carine van den Brule, Miranda Jansen en Nico van der Meulen
op trompet, Moniek Eigenhuis op
fluit, Elles de Koning op hobo, Ingrid
de Rooy op klarinet, Peter Broertjes
op bas, Alwin de Ruyter op slagwerk, Rob Goudkuil achter de vleugel, het accordeonensemble Mozaïek uit Zaandam en het Aalsmeers
Saxofoonkwartet.
Terecht was de staande ovatie na afloop voor het weliswaar vijftig jaar
oude, maar springlevende mannenkoor.

Flora derde op nationale
kampioenswedstrijden!
Aalsmeer - Op uitnodiging van de
KNFM bond heeft op zaterdag 8
maart muziekvereniging Flora deelgenomen aan de nationale kampioenswedstrijden.
Flora werd uitgenodigd omdat zij op
het concours van 11 november vorig
jaar in Zaandam een eerste prijs met
promotie behaalde en tweede werd
in de vierde divisie. Nu moesten de
muzikanten wat verder reizen, de
kampioenswedstrijden werden gehouden in het Musis Sacrum Theater in Arnhem. Om 11.00 uur vertrokken de muzikanten in een touringcar, richting Arnhem waar ze
ruim de tijd hadden om zich nog
voor te bereiden. Onder leiding van
dirigent Dick-Jan Veerbeek werden
er twee muziekstukken uitgevoerd,
een verplicht en een vrije keuze
werk. Beide werken werden beoordeeld op tien onderdelen door drie
vakkundige juryleden.
Om negen uur ‘s avonds werden pas
de uitslagen bekend gemaakt. Flora

kreeg 82 punten, goed voor de derde plaats. Helaas geen kampioen,
maar de muzikanten hebben wel
een hele gezellige muziekale dag
gehad en derde van Nederland is
ook zeker iets om trots op te zijn!

Meer horen en zien van muziekvereniging Flora? Op zaterdag 17 mei
wordt het jaarlijkse voorjaarsconcert gegeven in de burgerzaal in het
gemeentehuis. Iedereen is dan van
harte welkom.

Ritmische gymnastiek SV Omnia 2000

DogsTime geeft workshop:
Aalsmeer - Op maandagavond 17
maart verzorgt DogsTime een workshop voor (toekomstige) puppybazen. De workshop zit boordevol
praktische tips over het opvoeden
van een pup.
De workshop wordt gehouden in
het Dorpshuis te Kudelstaart, aanvang 19.30 uur, sluiting 21.30 uur.
Deelname aan de workshop is gratis
en vrijblijvend. Vooraf aanmelden is
wel verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt. “Het gebeurt regelmatig dat we een tamelijk wanhopige puppybaas aan de lijn krijgen,”
aldus Brenda van der Zwet van
DogsTime.
“Het pupje was zo schattig toen hij
bij de fokker werd opgehaald, maar
nu vernielt hij de bank, of plast de
hele dag in huis, want het lukt maar
niet om hem zindelijk te krijgen, of
hij bijt de kinderen! Om maar eens
een paar veelgehoorde kreten van
kersverse puppybazen te noemen.”
Gelukkig is dit alles vrij eenvoudig
in goede banen te leiden, maar daar
kun je als puppybaas meestal wel
wat deskundige hulp bij gebruiken.
De workshop ‘Hoe overleef ik mijn
pup?’ kan hierbij een goede eerste

Aalsmeer - Op vrijdag 7 maart zijn
de gymnastes Maike de Groot, Rebecca Rommerts en Marit Harte
samen met trainster Barbara Gerritsen en supporters Ria de Groot,
Arnold Rommerts en Martin Harte
met het vliegtuig naar Tsjechië gevlogen om deel te nemen aan een
internationaal toernooi ritmische
gymnastiek. Na een vlucht van anderhalf uur was het vanaf Praag nog
anderhalf uur rijden naar het hotel.
Het hotel lag naast de sporthal en
was iets minder luxe dan verwacht.
De kamers roken naar sigaretten, de
douche hield er af en toe mee op of
was koud en de kamers hadden hun
beste tijd wel gehad, maar de meiden werden zeer gastvrij en vriendelijk ontvangen en alles werd geregeld! Vrijdag was de eerste training.
Toen de Aalsmeerse meiden binnen
kwamen was het Bulgaarse nationale team al druk bezig. De training
ging lekker. Het trainen met zulke goede gymnastes was een goede ervaring en hierdoor wilden de
meiden alles nog beter doen. “We
hebben een hoop geleerd en afgekeken”, vertellen Maike, Marit en
Rebecca. Om half negen zaterdagavond werden de meiden weer in de
sporthal verwacht.
Marit en Rebecca waren ’s ochtends

stap vormen. Er wordt uit de doeken
gedaan hoe een pupje ‘werkt’, waarom hij zulke ondeugende dingen
doet en vooral hoe je hem gewenst
gedrag kunt aanleren. Verplichte kost voor iedereen die een pup
heeft of binnenkort krijgt dus! Wie
belangstelling heeft voor de workshop ‘Hoe overleef ik mijn pup?’ kan
zich aanmelden bij DogsTime. Per
mail brenda@dogstime.nl of telefonisch op 06-13570810.

Foto: DogsTime

Weer actie voor
renovatie van
Hoge Dijk

Aalsmeer - Enige jaren geleden
is met behulp van allerlei giften de
Hoge Dijk opgeknapt. Gaten in het
wegdek van de dijk konden worden
gevuld door geld dat aanwonenden
en andere gulle gevers schonken.
De actie was toen in handen van
Hoge Dijk aanwonende, Dirk van
Leeuwen. Het wegdek van de dijk,
die achter de Oosteinderweg loopt,
is nu echter alweer slecht. Daarom is Van Leeuwen opnieuw een
actie gestart die als doel heeft om
het pad weer begaanbaar te maken
voor fietsers, voetgangers en stapvoetsrijdende auto’s. De Hoge Dijk
leidt vanaf de ingang Machineweg
tot aan de Aalsmeerderweg. Naast
enige woningen zijn ook enkele bedrijven aan de Dijk gevestigd.
Van Leeuwen laat weten dat er een
bedrag gestort kan worden op de
rekening van de Reünie Commissie TVA. De container van TVA (oud
papier) staat namelijk aan de Dijk.
Uw gift kan worden overgemaakt
tnv Hoge Dijk op rekeningnummer
3301 272 86 (Rabobank).

2008 Jubileumjaar voor Ons
Tweede Thuis

Maike, Marit en Rebecca
op toernooi in Tsjechië

‘Hoe overleef ik mijn pup?

Aalsmeer - Maandagavond 17
maart is er weer een clubavond van
de Film- en Videoclub Aalsmeer. Op
deze avond woden de voorlopige videoproducties besproken, die door
de drie groepen clubleden de afgelopen weken gemaakt zijn over het
thema ‘vervoer’.
De definitieve selectie zal inmiddels ook bekend zijn van de videofilms die op 31 maart ter beoordeling aan de rondreisjury NH’63 vertoond gaan worden.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het filmen met een videocamera, dan bent u welkom bij
de Film- en Videoclub Aalsmeer.
Kom gerust een clubavond meemaken. De clubavond wordt gehouden
in het gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a in Oost en begint
om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA bij het secretariaat, tel. 0297–326344 of via de
website www.videoclubaalsmeer.nl.

aan de beurt. Ze konden goed meedraaien met de rest van de meisjes.
Ze draaiden beideneen goede hoepel- en baloefening. ’s Middags was
Maike aan de beurt. Ze wist dat ze
haar eigen wedstrijd moest maken,
daar het te verwachten niveau voor
haar erg hoog lag. Maike mocht in
plaats van twee zelfs drie oefeningen doen, hoepel, knots en lint.
Bij de prijsuitreiking namen de Bulgaren de eerste plaatsen in beslag.
De senior Monika Mincheva won
zelfs met 11.500 punten meer op
nummer twee!

In de leeftijdscategorie van meisjes
uit het geboortejaar 1995 en 1994
werden Marit 19e en Rebecca 21e.
Maike behaalde de 13e plaats, net
achter Duitsland. De meiden kijken terug op een leuke en leerzame
wedstrijd.
Meer weten over Ritmisch Gymnastiek of wil uw dochter eens een les
meedoen? Kijk dan op www.svomnia.nl of neem contact op met Monique Rommerts, tel. 0297-321553 of
het Sportpunt van SV Omnia 2000,
tel. 0297-322312.

Hoofddorp - Allerlei activiteiten
staan voor dit jaar op het programma van Ons Tweede Thuis. De instelling voor mensen met een handicap in de regio Amstelland en de
Meerlanden bestond eind 2007 namelijk 40 jaar en wil deze ‘verjaardag’ dit jaar vieren. Aanstaande vrijdag wordt in dat kader een heus jubileumboek gepresenteerd in dagcentrum Floriande te Hoofddorp.

Film ‘Trigger’
Amstelveen - In cinema Amstelveen in het stadshart draait op zaterdag 15 en zondag 16 maart de
nieuw film ‘Trigger’. De film gaat
over Alise die aan iedereen vertelt
dat ze paarden kan verzorgen, trainen en temmen als de beste. Maar
ze liegt, eigenlijk is ze doodsbang
voor paarden. Wanneer een supermooi paard onverwacht haar leven
instormt, moet ze de schijn ophouden. Ze roept de hulp in van haar
opa die ooit een goede paardentemmer was. Zal Alise haar angst
overwinnen? En kan ze paard Trigger redden van zijn wrede eigenaar
die het mooie dier wil slachten? Zaterdag 15 en woensdag 19 maart
wordt de film vertoond om 15.30 uur
op zondag 16 maart om 14.00 uur.
Alvin and the Chipmunks
Drie speciale eekhoorntjes Alvin,
Simon en Theodore ofwel de Chipmunks besluiten hun intrede te nemen in het huis van Dave Seville,
een worstelende songwriter. Al snel
beseffen de Chipmunks dat ze hun
geheim aan Dave moeten onthullen
om bij hem te mogen blijven wonen,
want ze kunnen niet alleen praten...
maar ook zingen! Samen met Dave
breken ze al snel door en worden
ze dé sensatie in de muziekwereld.
Alvin and the Chipmunks draait op
woensdag 19 maart om 13.30 uur in
cinema Amstelveen.
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Mokum in The Beach met
entertainer Hans Kap

Kennismaken met computer
voor 50-plussers bij SWOA

Aalsmeer - Op zaterdag 5 april organiseert The Beach het muziekfestijn ‘Mokum in The Beach’. Tijdens
deze Amsterdamse avond kan genoten worden van de Amsterdamse Top accordeonist en entertainer Hans Kap en Friends. Hans Kap
heeft in de jaren een veelzijdig repertoire opgebouwd waarbij hij geheel in Jordanese stijl nummers van
ondermeer Johnny Jordaan, Willy
Alberti en André Hazes ten gehore brengt. Speciaal voor Mokum in
The Beach heeft Hans Kap zijn beste vrienden uitgenodigd om samen
een spetterende Mokumse avond in
het indoorcentre neer te zetten als
slot voor zijn dvd opnames ‘Rondje
Amsterdam’. Met veel verrassende

Aalsmeer - De Stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer start op dinsdagochtend 1 en donderdagochtend 3 april bij voldoende belangstelling een cursus Kennismaken
met de computer. De cursus wordt
gehouden in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 26a en is bedoeld
voor degenen die weinig of niets
weten van computers. Stap voor
stap worden de cursisten wegwijs
gemaakt. Naast de klassikale uitleg
van de docent zullen de cursisten
vooral zelf, onder begeleiding van

optredens belooft het weer een ouderwets avondje Mokum te worden
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Tijdens Mokum in The Beach
kan gekozen worden voor het Mokum Arrangement. Dit arrangement
bestaat uit een dinerbuffet in Het
Strandpaviljoen en exclusieve optredens van bekende Amsterdamse
artiesten. Het Mokum Arrangement
start om 18.00 uur en kaarten zijn te
koop voor 50 euro per persoon. Vanaf 21.00 uur begint de feestavond
met Hans Kap en Friends. Kaarten
voor de feestavond kosten 15 euro
per stuk. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Wees er snel bij, want
er het aantal kaarten is beperkt! Surf
voor meer info naar www.beach.nl.

de docent, gebruik leren maken van
de verschillende toepassingsmogelijkheden. Het doel van deze cursus is de cursist een goede indruk
geven van wat er zoal mogelijk is
met de computer. Zo wordt ondermeer aandacht besteed aan Windows, Word en Internet. De cursus
bestaat uit acht wekelijkse lessen
van 1,5 uur. Maximaal 10 personen
in de groep. Kosten 100 euro, exclusief cursusboek. Voor informatie en/
of opgave, bel de Stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer: 0297- 344094.

De penningmeester van Boerenvreugd Cees Hageman toont vol trots de
cheque. Van links naar rechts Marles Beentjes van Sim-Sala-Bim, Monique
Bruine de Bruin van de boerderij, Cees Hageman, Marja Spaan van Sim-SalaBim en Theo van der Hoek van de boerderij.

Donatie speel-o-theek Sim-SalaBim voor Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft het bestuur van de kinderboerderij een cheque van 2.000 euro overhandigd gekregen van SimSala-Bim. De speel-o-theek is na 23
jaar op 1 januari 2008 gestopt met
haar activiteiten. Men had nog circa 30 leden, waarvan 15 vrijwilligers. Hiermee verviel volgens het
bestuur het bestaansrecht van de

Sim-Sala-Bim. Afgesproken werd
dat de overgebleven gelden en de
opbrengst van de verkoopdag aan
een goed doel in Aalsmeer geschonken zouden worden. Dit werd
de kinderboerderij. Het bestuur van
de Boerenvreugd was hier zeer verguld mee. Voor dit mooie bedrag zal
een nieuw speeltoestel aangeschaft
worden.

Vernieuwd verder onder nieuwe naam

Trendy Haarmode heet
vanaf nu Trendy Hair

Kaarten beperkt verkrijgbaar

Summertime party met
zanger Jeffrey in Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart
gaat de klok een uur terug en om dit
niet te vergeten organiseert danscafé de Praam tot in de vroege uurtjes
een summertime party vanaf 22.00
uur met dj Martijn en een optreden
van zanger Jeffrey Schenk.
Flink muzikaal
Op 24 oktober 1981 werd Jeffrey
Schenk geboren op het mooie Vancouver Island aan de westkust van
Canada. De eerste drie jaar van zijn
leven brengt hij door in de hoofdstad Victoria. In de zomer van 1985
besluit de familie terug te gaan naar
Nederland.
Ze verhuizen naar het Noordhollandse dorpje Wormer, waar Jeffrey
ook de rest van zijn jeugd zal doorbrengen. De eerste periode is zwaar
voor Jeffrey omdat hij geen woord
Nederlands spreekt. Hij leert snel.
Binnen een paar maanden spreekt
hij net zo goed Nederlands als Engels. Hij bleek ook al flink muzikaal
te zijn. De hele dag liep hij zingend
door het huis.
Na de middelbare school besluit Jeffrey mee te gaan doen aan talentenjachten en krijgt er steeds meer zin
in. Zijn vader en moeder reizen met
Jeffrey mee door het hele land om
aan talentenjachten mee te doen,
en hij wint ze bijna allemaal. Op een
feestje van een kennis wordt Jeffrey
gevraagd om een liedje te zingen,
en vanaf dat moment is het begonnen. Er volgde af en toe een eigen
optreden of een gastoptreden bij
een andere zanger.
Uiteindelijk besloot Jeffrey te stoppen met talentenjachten en zich volledig te richten op zijn eigen optredens.
Het werd drukker en drukker en de
carrière van Jeffrey kwam in een
stroomversnelling. In 2000 kwam
Jeffrey’s zangleraar John Meijer met
het idee om een single te schrijven
en te componeren. Jeffrey was uiteraard heel erg enthousiast over de
plannen en zo heeft Jeffrey een paar
maanden later zijn eerste single in
handen.
Met een heuse cd-presentatie in
zijn eigen dorp Wormer wordt de
single gepresenteerd.
Leuke dingen
Na die eerste single volgden er vele leuke dingen, zoals optreden met
Karin Bloemen en Gerard Joling in
Curacao, zingen in café Bolle Jan,
op het podium met Wolter Kroes

en een eigen real-life soap in SBS
Shownieuws. In mei 2004 krijgt Jeffrey de kans van zijn leven. En ook
één van de hoogtepunten uit zijn
carrière. Hij mag optreden in alle
vier de uitverkochte concerten van
René Froger in de Amsterdam ArenA. “Je weet niet wat er met je gebeurt als je daar staat, het is ook
niet uit te leggen, maar het is geweldig”, aldus Jeffrey.
Later in 2004 volgt Jeffrey zijn tweede concert, wederom in Purmerend, en zijn derde single ‘Met jou’
wordt uitgebracht. Al deze jaren ervaring maken Jeffrey inmiddels tot
een veelgevraagd en succesvol artiest. Elk feest is echt geslaagd na
een optreden van Jeffrey. Kom het
ook beleven op zaterdag 29 maart in
de Praam in de Zijstraat. Jeffrey zal
in het danscafé optreden met twee
danseressen én dj Martijn geeft acte de présence.
Kaarten kosten 5 euro en zijn, beperkt, verkrijgbaar bij de bar van de
Praam.

Aalsmeer - In een tijdsbestek van
twee weken is het interieur van de
kapsalon van Trendy Haarmode in
de Dorpsstraat geheel vernieuwd.
Maar ook aan de buitenzijde van het
pand heeft een verandering plaatsgevonden. Het zal de oplettende
voorbijganger opgevallen zijn dat de
naam Trendy Haarmode gewijzigd is
in Trendy Hair.
Deze naam past uitstekend bij de
eigentijdse uitstraling die de kapsalon heeft gekregen. De aankleding
in gebroken wit en antracietgrijs
geeft de salon een bijzonder warme
uitstraling waarin het zeer aangenaam toeven is. Diverse posters aan
de wanden zorgen samen met het
meubilair voor de rest en opvallend
is ook de wijze waarop de wastafels een eigen plaatsje hebben gevonden. Mooi weggewerkt en toch
bij de salon betrokken. Tijdens de
werkzaamheden heeft Trendy Hair
tijdelijk onderdak gevonden bij Hotel Aalsmeer en deze service is door
vele klanten in dank afgenomen,
maar afgelopen zaterdag 8 maart
was het zover dat de deuren van de
vernieuwde kapsalon weer wagenwijd open konden en het team bestaande uit Renate, José R., José B.,
Susanne, Ravenna, Sascha en Selena de klanten weer kon verwelkomen. Bij de opening van een vernieuwde kapsalon hoort natuurlijk
een cadeautje en de Trendy Hair
openingsaanbieding betekent voor
de eerste 150 klanten dat zij een
L’ORÉAL Professional Shampoo
(250 ml) gratis bij hun behandeling
in ontvangst mogen nemen.
Family-card
In de sfeervolle salon is de cosmeticalijn met de naam Trucco na-

drukkelijk aanwezig. Professionele make-up en huidverzorging die
voldoen aan de veranderlijke eisen
van elk seizoen en veelzijdig genoeg
zijn voor elk moment van de dag.
Kleur en verzorging in al haar facetten. Een andere in het oog lopende
naam is Sebastian Professionel een
volwaardige lijn producten om het
haar mee te verzorgen, te stylen en
te finishen. Nieuw is dat niet alleen
dames maar ook heren nu bij Trendy
Hair terecht kunnen voor een kleurbehandeling.
De inmiddels bekende family-card
is gewoon gebleven. Deze kaart kost
20 euro en is een jaar geldig en kan
gebruikt worden door vier personen
die op hetzelfde adres wonen. Zij
genieten een jaar lang een korting
van 10 procent op behandelingen
en 20 procent korting op de producten in de kapsalon, met uitzondering
van de make-up artikelen.
Het team bij Trendy Hair volgt regelmatig cursussen om de laatste ontwikkelingen in de kapperswereld op
de voet te volgen. Een wereld die
regelmatig in beweging is en dat
vraagt de nodige aandacht en dat
laatste geldt ook voor de klanten.
Vandaar dat Trendy Hair zich regelmatig zal manifesteren met verrassende acties voor zowel dames als
heren.
Op het adres Dorpsstraat 25 wordt
overigens niet strikt op afspraak gewerkt maar klanten die op een speciale tijd geholpen willen worden,
kunnen dit natuurlijk wel van tevoren afspreken. Het telefoonnummer
van Trendy Hair is 0297-341907. Het
e-mailadres is info@trendy-hair.nl
en meer informatie is terug te vinden op de website: www.trendyhair.nl.

Feesten in april
Op 12 april wordt in de Praam een
golden years, back to the seventies
en eighties-party gehouden met dj
Marcel.
Op zaterdag 26 april komen twee
broers in actie in de Praam, Robert Leroy zingt en zijn broer Marco
neemt achter het dj-meubel plaats.
Dinsdag 29 april wordt het eveneens feest in de praam met de jaarlijkse Nacht van Oranje met dj Martijn. Woensdag 30 april wordt, na de
kinderbraderie, voor de Praam een
podium gebouwd en diverse Nederlandstalige artiesten, onder andere
Eddy walsh en Jeffrey Schenk, gaan
van zich laten horen.

In het zonnetje gezet: Thea de Geus (links), al tien jaar vrijwiliger bij het Rode
Kruis en Elly Tas, dertig jaar actief voor de afdeling Aalsmeer. In het midden
voorzitter Jan Kwak.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Gezellige gastendag Rode Kruis
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8
maart was het weer zeer gezellig
tijdens de gastendag van het Rode
Kruis afdeling Aalsmeer. Meer dan
60 gasten van de handwerksozen
en telefooncirkel van het Rode Kruis
waren aanwezig op de gastendag in
gebouw Irene. Veel mensen werden
keurig van huis opgehaald door leden van de Rotary- en Lion’s club
en heel wat bewoners van het Zorgcentrum Aelsmeer en mensen die
in het dorp wonen, en nog mobiel
zijn, kwamen lopend naar het gebouw. Op het programma stonden
onder andere een spel waarbij men
van een tekening de cryptische omschrijving moest raden en het optreden van het dameskoor Vivace. Ook
de traditionele bingo waarbij weer
vele prijzen beschikbaar waren was
een van de hoogtepunten van deze geslaagde dag. Na het spelen
van het ‘steekwoordenspel’, waarbij de meest oudere gasten ‘uit hun
stoel moesten om de tekeningen
te bekijken’ werd er zoals gewoonlijk een drankje geschonken en ook
dit jaar waren de advocaatjes met
slagroom enorm in trek. Tijdens het
nuttigen van de drankjes werd een
tweetal vrijwilligers in het zonnetje

en de bloemetjes gezet omdat de
een, Thea de Geus, al 10 jaar vrijwilliger van het Rode Kruis is en de
ander, Elly Tas, al dertig jaar waarvan meer dan 25 jaar als penningmeester. De voorzitter sprak hen lovende woorden toe en overhandigde hen de Rode Kruis speld en de
daarbij behorende oorkondes.Na de
lunch trad het dameskoor Vivace,
onder de bezielende leiding van Irma Hoogenboom, op. De liedjes die
gezongen werden hadden allemaal
te maken met het thema ‘liefde’ en
de aanwezigen genoten er zichtbaar
van. Ook werd er flink meegezongen als de liedjes herkend werden.
De medley van Nederlandse liefdesliedjes aan het einde bracht de
stemming er helemaal in en het was
jammer dat daarna aan die gezelligheid een einde kwam. Ter afsluiting
van deze fantastische dag werd er
traditioneel nog een spelletje bingo
gespeeld en opmerkelijk veel mensen wonnen een leuke prijs. Voor
men weer opgehaald werd of zelfstandig naar huis toog kregen de
gasten een voorjaarsplantje mee en
velen bedankten de organisatoren
van het Rode Kruis voor de hele fijne dag die ze gehad hadden.

Hoe goed denkt u dat u rijdt?

BROEM-rijvaardigheidsritten
voor vijftigplussers bij SWOA
Aalsmeer - De BROEM-rijvaardigheidstest is een test op basis van
vrijwilligheid voor vijftigplussers.
Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer
organiseert deze BROEM-ritten in
samenwerking met
Rijschool Mitra. Oudere automobilisten ervaren soms bij deelname
aan het verkeer de beperkingen van
het ouder worden. Ze rijden soms te
langzaam en weten vaak geen raad
met de veranderde verkeersituaties,
zoals nieuwe verkeersborden, wegbebakening, tekens op het wegdek,
enz. Hiervoor worden de vrijwillige
rijvaardigheidsritten onder begeleiding van een professionele rij-instructeur georganiseerd onder de
naam BROEM (Breed Overleg Ouderen En Mobiliteit).
Op drie dagdelen wordt de theo-

rie en de laatste ontwikkelingen op
het gebied van verkeer en veiligheid
besproken. Er wordt een aparte afspraak gemaakt om een rit in de eigen auto met een rij-instructeur te
maken.
Op de derde middag vindt een theorie-examen plaats en worden de
certificaten uitgereikt. Uit deze training volgt een gedegen advies over
uw rijvaardigheid. Dit advies heeft
geen consequenties voor het rijbewijs. De cursus gaat plaatsvinden
op de donderdagmiddagen 17 en 24
april en 15 mei, aanvang 14.00 uur
en wordt gehouden in de Seringenhorst aan de Parklaan 26a. Deelname aan deze BROEM-cursus kost
28 euro.
Opgeven kan bij de SWOA, tel. 0297344094.

Hoe is het met uw conditie gesteld?

Weer fittest voor senioren
Lezing bij MTC Motovatie
Amstelveen - In maart 2001 stapte Sjaak Lucassen op zijn Yamaha
R1. Het rondje om de kerk duurde
slechts vijf jaar.
Na ongeveer 250.000 kilometer gereden te hebben, is Sjaak weer terug in Nederland. Maar voor hoelang?
Het bloed kruipt immers waar het
niet gaan kan. Een derde reis heeft
hij inmiddels alweer in gedachte.
Daarom is MTC Motovatie er als de
kippen bij. en heeft Sjaak gevraagd

een presentatie te komen geven.
De globetrotter komt op donderdag
13 maart vertellen over zijn belevenissen gedurende de afgelopen vijf
jaar.
Er volgt een selectie uit zijn 30.000
gemaakte foto’s. Het wordt vast een
avond om van te smullen, één die
je als fervent motorrijd(st)er beslist
niet mag missen.
De avond begint om 20.00 uur en is
het KLM Sportcentrum op het Wimbledonpark 2. De entree is gratis.

Aalsmeer - Op maandag 21 april
wordt er van 9.00 tot 11.30 uur in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg weer de halfjaarlijkse fittest gehouden voor senioren van 55 jaar en
ouder. Onder leiding van een team
van trainers (MBvO), artsen en begeleiders wordt door middel van testen de conditie gemeten. Het gaat
om metingen van bloeddruk, longvolume, handvaardigheid, reactievermogen, knijpkracht en wandeltraining. De uitslag met een advies
ontvangen de deelnemers schriftelijk thuis. De kosten zijn laag, 6 euro per persoon. Dat het niet alleen
goed is om eens te kijken hoe de
conditie is, maar dat het ook preventief is, blijkt uit het feit dat er in april

enkele deelnemers een verwijsbriefje voor hun eigen huisarts hebben
meegekregen omdat er hoge bloeddruk, dan wel hartritmestoornissen
tijdens de test door de daar aanwezige artsen werd geconstateerd.
De deelnemers die in oktober voor
de eerste keer hebben meegedaan
krijgen allen een uitnodiging om
opnieuw deel te nemen aan de test
om zo hun testresultaten eens te
vergelijken. Heeft u nog nooit eerder deelgenomen en lijkt het u ook
eens leuk om mee te doen, dan kunt
u zich nu opgeven, zodat u ook voor
oktober dit jaar een uitnodiging
kunt verwachten. U kunt zich opgeven bij de SWOA, tel: 344094 tijdens
kantooruren.
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Informatieavond nieuwe
speelvoorziening Spoorlaan
Aalsmeer - De Spoorlaan en directe omgeving is het eerste gebied dat
als gevolg van de omlegging van de
N201 een mooie nieuwe inrichting
krijgt. Er komen woningen, nieuwe
water- en groenvoorzieningen en
speelmogelijkheden. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is
in februari jl. door de gemeenteraad
vastgesteld. Op dit moment wordt
gewerkt aan de inrichting van de
speelvoorzieningen.
Speelplekken
Volgens het gemeentelijk ‘Speelruimteplan’ en het inrichtingsplan
voor het huidige tracé van de N201
- ‘de Tuinen van Aalsmeer’ - komen
er verschillende speelplekken rondom het oude traject van de N201.
Ook in het deelplan Spoorlaan komen nieuwe speelvoorzieningen.
Op dit moment kan de jeugd gebruik maken van twee voorzieningen in de buurt: de voetbalkooi en
de jongeren ontmoetingsplek (JOP).
Deze twee worden in de nieuwe inrichting verplaatst. De voetbalkooi
komt bij het woonwagenkamp aan
de Wissel. De JOP komt in het ver-

lengde van de Geraniumstraat. Aan
de overkant van deze weg komt een
speelvoorziening voor kinderen van
0 tot 5 jaar.
Informatieavond
De eerste stap naar een mooie inrichting van het gebied Spoorlaan is
het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op de speelplaats voor kinderen van 0 tot 5 jaar. De keuze voor
deze speeltoestellen maken de gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf
&2=1 graag in overleg met de buurtbewoners. Het Ontwikkelingsbedrijf
organiseert daarom samen met de
gemeente een informatieavond over
dit onderwerp. Deze bijeenkomst
vindt plaats op woensdag 19 maart
van 19.30 tot 21.00 uur in het Rode
Kruisgebouw aan de Spoorlaan 5a.
Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente een presentatie over de verschillende mogelijkheden, waarop
bezoekers kunnen reageren. Op basis van de reacties maakt gemeente
Aalsmeer uiteindelijk een keuze. De
gemeente streeft ernaar de toestellen voor 1 november 2008 te plaatsen.

Inhuren externen en jongerenwerker

Vanavond beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 13 maart, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen
voor het tweewekelijkse beraad en
de raadsvergadering. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, is in de
raadzaal van het gemeentehuis en is
openbaar. Voorzitter van het beraad
is Joop Vuijk van het CDA. Behandelstukken zijn: voorbereidingskrediet
kunstgrasveld voor RKAV, verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, starterswoningen
Bilderdammerweg en welstandscriteria Green Park Aalsmeer. Verder
staat de verordening rechtspositieregeling raadsleden en fractie-assistenten op de agenda, het rapport

Van de hak
op de tak

inhuur van externen komt aan de
orde en gesproken wordt over het
rapport digitale dienstverlening. Het
beraad wordt besloten met vragen
door raadsleden rond tien uur. Om
half elf begint dan de raadsvergadering en deze staat onder voorzitterschap van burgemeester Pieter
Litjens. Ingekomen brieven zijn er
van bewoners van de Bilderdammerweg over het bestemmingsplan
Kudelstaart en vrijwilligers van de
N201 doen een pleidooi voor aanstelling van een jongerenwerker in
het jongerencentrum. Hamerstukken zijn de in het beraad behandelde verordeningen. De sluiting is gepland rond 23.15 uur.

Aalsmeerse visie
en aanpak

Burgemeester plant eerste boom

Boomplantdag op akker bij
Pontweg door ‘Bovenlanden’
Aalsmeer - Stichting de Bovenlanden heeft als doel het inrichten van
een ecologische verbindingszone
van het Schinkelpolderbos tot aan
de rietlanden in de Westeinderplassen bij Leimuiden. Doel is dit te realiseren door het instandhouden van
de oorspronkelijke natuurlijke en
landschappelijke waarden van het
gebied.
Deze maakt deel uit van de landelijke ecologische hoofdstructuur. Deze kan gezien worden als een ecologisch wegennet waarover dieren
en planten zich kunnen verplaatsen en verspreiden. Vorig jaar heeft
de stichting een aantal percelen
grond aangekocht in de buurt van

de Pontweg achter de voormalige
veiling Bloemenlust. Een deel hiervan bestaat uit een voormalige seringenakker. De door de stichting
benaderde kwekers hadden geen
interesse om deze verwaarloosde
akker te huren. Daarom is besloten
om deze akker om te vormen tot natuurgebied. Hiertoe is de afgelopen
maanden een lage, milieuvriendelijke beschoeiing aangelegd rond deze akker.
Vrijwilligers gezocht
Op zaterdag 19 april wordt deze akker beplant met een aantal boomsoorten die kenmerkend te noemen zijn voor dit gebied. De totale

te beplanten oppervlakte bedraagt
3000 vierkante meter. In totaal zullen deze dag 2200 bomen worden
geplant. Hiervoor zijn veel handen
nodig. Vrijwilligers die hier aan mee
willen helpen zijn hierbij van harte
uitgenodigd.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de stichting of telefonisch bij Cees Tas, tel.
0297-327577 of Anton de Boer, tel.
0297-320713. De dag begint om 9.00
uur. De officiële start zal plaatsvinden door het planten van de eerste
boom door Burgemeester Pieter Litjens. De bomenplanters verwachten
in de loop van de middag de klus te
kunnen afsluiten.

Zorgwoningen Habion en
BAM in centrum Kudelstaart

‘Vuilstort’ in sloot langs
Bilderdammerweg?
Kudelstaart - Met de aanleg van een park, watergangen en diverse fiets- en
wandelpaden heeft Kudelstaart in recreatieve zin een aardige impuls gekregen. Aan het einde van de Bilderdammerweg kunnen hardlopers of wandelaars rechtsaf het bruggetje over en langs de sportvelden lopen. Het pad voert
naar de Ambachtsheerweg of je kunt eerder linksaf slaan het parkje in. Allemaal leuk en aardig. Jammer is het dan wel dat je onderweg, in een sloot
langs de Bilderdammerweg, een soort ‘vuilstort’ tegenkomt. Wie gooit zijn afval dáár nou weg?!

ingezonden
Betalen voor kinderkoninginnetjes in Oost?!
Het bestuur van Buurtvereniging
Oostend heeft vergaderd over onder andere het koninginnefeest en
is tot de conclusie gekomen dat er
waarschijnlijk 2 euro per kind gevraagd gaat worden om het koninginnefeest te vieren! Ikzelf vind dit
echt schokkend.
Bijna 40 jaar was het traditie dat
elk kind gewoon kon ‘aanschuiven’
en lekker meedoen met de spelletjes, straattekenen, oranjebal, enz.
Wij hebben jaren van de scholen in
Oost de subsidie gekregen via de
gemeente om dit te organiseren,
maar dit is helaas afgelopen, want
dit geld gaat voortaan voor integratie gebruikt worden!
Tegenwoordig betalen we ‘iets’ omdat we er muziek bij willen hebben,
‘wat’ voor de optocht om het feest
te openen, ‘een beetje’ voor een papiertje waar de vergunning op staat
en dan nog de prijsjes, de snoepjes en de spelen (met welgemeende
dank aan spellenbedrijf ‘Aalsmeer’.)
Materialen en drinken komen bij
ons ook niet aanwaaien. Ondanks
dit alles gaat onze dank uit naar de
ondergewaardeerde inzet van onze
vrijwilligers, sponsoren, winkeliers
en iedereen die ons een warm hart
toedraagt. Met onze dank aan de
gemeente Aalsmeer die nu straatbarbeques subsidieert, maar geen

1000 euro over heeft voor het koninginnefeest. Wel onzinnige dure
kunstwerken neerzet, fouten maakt
die erg duur zijn. Maar die integratie gaat door! Per slot van rekening
is het onze Hollandse koningin waar
we voor feesten, waar of niet?
Nee, dan van de zomer, dan wordt
de integratie pas goed doorgezet.
In Frankrijk spelen de kinderen op
de camping met Vietnamese Fransozen, en het verbaast mij altijd dat
kinderen die elkaar niet verstaan,
uitstekend met elkaar kunnen spelen! Mijn persoonlijke dank gaat ook
uit naar de ouders van de jeugd, die
met het schaamrood op de kaken,
om de rekening vragen van de ruiten die ingegooid waren (was het
maar waar!) en naar de ouders die
zo nodig tegen het buurthuis ‘balletje trap doen’, daarna op het dak
lopen, zodat de goot minstens eens
per jaar gemaakt moet worden. Kassa. Ik hoop van harte dat de entree
voor de kinderen er niet inzit.
Bent u het me eens? Ik heb de eerste zet gedaan, gewoon 10 euro
over gemaakt naar buurtvereniging
Oostend, giro 2798816, en gemeente, kom op koninginnedag eens kijken wie met wie speelt: Dat is pas
integratie.
Ans v.d. Stroom, Beatrixstraat 94.

Kudelstaart - Habion en BAM zullen in Kudelstaart circa 110 zorgwoningen realiseren in samenwerking
met de gemeente Aalsmeer.
Habion, specialist in woonvormen
voor ouderen, en BAM Woningbouw Amsterdam werden door het
college als winnaar gekozen bij de
selectie die de gemeente uitschreef
voor het project zorgwoningen in
het centrum van het dorp. Habion
en BAM verwachten medio 2009 te
kunnen starten met de bouw van dit
project, genaamd ‘Mijnsheerlyckheid’. Het plan bestaat uit vijf woongebouwen, namelijk: Mijnsheerenhof, een appartementengebouw
met ca zestig koopappartementen
in diverse prijsklassen met een ondergrondse parkeerkelder; Heerlijckheid, een appartementengebouw
met ca dertig huurwoningen, inclusief een dienstencentrum en parkeren op het maaiveld; Dominium
I,II en III, drie woongebouwen met
vier bouwlagen met elk acht luxe
appartementen. Tevens omvat het
plan parkeergelegenheid voor het

bestaande winkelcentrum en een
nieuw dorpsplein. De zorgwoningen
en het dorpsplein vormen met het
bestaande winkelgebied het nieuwe
centrum van Kudelstaart en versterken de identiteit van het dorp. Een
deel van de woningen ligt aan het
water. Mijnsheerlyckheid biedt een
grote verscheidenheid in woonvormen, gebouwvormen en de mogelijkheid van huur of koop in diverse prijsklassen. Habion biedt, afgestemd op de wensen van de nieuwe
bewoners, voor alle woningen diverse dienst- en zorgarrangementen.
Het ontwerp is van AG architecten
BNA uit Haarlem en DN Urbland is
landschapsarchitect in dit project.
De woningen worden midden in het
centrum van Kudelstaart gebouwd,
op de plek waar nu twee basisscholen staan.
Deze scholen worden verplaatst naar
de nieuwe wijk Kudelstaart Rietlanden. In het centrum van Kudelstaart
is behoefte aan levensloopbestendige woningen voor ouderen. Habion
is specialist in het ontwikkelen, re-

aliseren en beheren van woonvormen voor senioren in Nederland.
Zorgcentrum Aelsmeer is ook één
van de betrokken partners die de
diverse dienst- en zorgarrangementen zal gaan leveren.
Habion is actief in 82 plaatsen in
Nederland. Het doel van de stichting is het creëren van een diversiteit aan levendige, comfortabele
en vernieuwende woonvormen voor
ouderen. Daarbij draagt Habion als
maatschappelijk ondernemer graag
bij aan de behoeften die bestaan in
de omringende wijk of omgeving.
BAM Woningbouw Amsterdam is
een van de tien regiobedrijven van
BAM Woningbouw bv in Bunnik. Als
marktleider realiseert BAM Woningbouw een substantieel deel van de
woningen in Nederland.
De regionale ondernemingen richten zich op alle onderdelen van de
woningbouwmarkt in zowel uitbreidingsgebieden als op binnenstedelijke locaties. BAM Woningbouw bv
is onderdeel van Koninklijke BAM
Groep nv.
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Wij nodigen u van harte uit in
Zuwe Maria-Oord te Vinkeveen!

Kom kijken bij onze kliniek en de moderne units voor kleinschalig
wonen. Loop binnen bij ons behandelcentrum en bij onze dienst
Welzijn. Laat u informeren over alle diensten van Zuwe Zorg:
van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk tot
thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Ook voor
geïnteresseerden in een baan, opleiding of vrijwilligerswerk.
Zaterdag 15 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
Adres: Herenweg 69, Vinkeveen.
Er worden rondleidingen gegeven op de hele en halve uren.
De kofe staat klaar!

Aalsmeer - Lang geleden sprak het
gemeentebestuur unaniem af dat,
voor zover mogelijk, aanbestedingen
in de eigen gemeente gedaan zouden worden. Voorts zouden bij plannen van nieuwbouw meer architecten betrokken worden, onder andere om afwisselende woningbouw te
realiseren en om eenheidsworsten,
dezelfde wijken, te voorkomen. Ook
wilde het gemeentebestuur gebruik
maken van Aalsmeerse architecten. Een ander goed voornemen was
om bij nieuw, her- en verbouw een
door het Ministerie geadviseerde regeling toe te passen, namelijk om 12% van de bouwsom in te calculeren ten behoeve van kunst in de (buiten) omgeving. Ook belangrijk: heet
gemeentebestuur vond dat initiatieven vanuit de bevolking gestimuleerd
moesten worden en dat voorts openbaarheid van bestuur, informatie en
inspraak bij nieuwe plannen en projecten van groot belang waren. Al
deze ‘warme’ besluiten van het toenmalige gemeentebestuur zijn niet in
één raadsvergadering besloten, maar
tot stand gekomen via een groot
aantal besprekingen, want dit gaat
niet één-twee-drie (natuurlijk). Het
waren mooie plannen.
En nu: Hoe staat het ermee? Ik vraag
me af of de huidige ambtenaren, het
college en de raadsleden hier nog
steeds van af weten en er rekening
mee houden. In de loop der jaren is
er veel veranderd en is het opmerkelijk dat er bij het plannen maken in
onze gemeente steeds meer gebruik
gemaakt wordt van ontwikkelingbureaus van overal vandaan. In de eerste plaats kost dit (te) veel geld en in
de tweede plaats weten de plannenmakers te weinig van Aalsmeer en
Kudelstaart af. Men weet nauwelijks
iets af van de historie van onze gemeente. Uiteraard zijn er ambtenaren
in het gemeentehuis die meewerken
aan de projecten. Helaas zijn er te
weinig ambtenaren aan het werk die
onze gemeente van haver tot gort
kennen. De meeste ambtenaren wonen hier niet eens. Wat weten ze dan
van Aalsmeer en Kudelstaart? Hoe
we leven, werken en wonen en wat
we in onze vrije tijd willen of doen? Te
weinig, denk ik. Het lijkt er op dat we
hier zelf geen kwaliteit in huis meer
hebben en dat er, daardoor, van alles
en voor alles, steeds ingehuurd moet
worden.
Enkele weken geleden kreeg ik een
huis-aan-huis krant in de bus. Het
bleek een uitgave van de gemeente zijn over de gebiedsvisie. Op zich
goed om via deze ‘krant’ geïnformeerd te worden over de plannen.
Echter, ik was nogal verbaasd door
de wijze waarop deze informatiekrant tot stand is gekomen. Normaal
gesproken worden dit soort kranten
in/via het gemeentehuis gemaakt
en in samenwerking met de Nieuwe Meerbode gedirigeerd, gelay-out,
gedrukt en verspreid in onze plaats.
Nu niet. De krant is gemaakt via een
projectbureau, ver weg van Aalsmeer
en zal bij de offerte inbegrepen zijn.
Alsof wij het niet zelf kunnen. Steeds
vaker lijken dingen uit huis gegeven en dat was niet de afspraak. Ik
doel dan ook, bijvoorbeeld, op simpele, al bekende dingen die allang in
orde moesten zijn. Een kleine greep:
de aanpak van het surfeiland ‘Vrouwentroost’, de beschoeiing en verbetering van de Van Cleeffkade, de
brug terug over de Van Cleeffkade,
een aanpak van het Raadhuisplein.
Doe deze dingen toch eens wat sneller en maak zoveel mogelijk gebruik
van Aalsmeerse/Kudelstaartse berijven en vakmensen.
Het uitbroeden en het realiseren van
(nieuwe) projecten moeten, in een
pril stadium, in samenwerking met
betrokkenen, ervaringsdeskundigen,
wijkraden en de gemeentelijke vertegenwoordigers besproken worden. Dat lijkt niet altijd haalbaar. Het
kan wel. Sommigen zullen nu schokschouderen met de opmerking dat er
genoeg informatie wordt gegeven of
dat je niet aan de gang kunt blijven.
Toch moet het wel als je de betrokkenheid van de inwoners wilt bevorderen. En niet zomaar alles uitbesteden of bij van alles een projectbureau
inschakelen. Hoe zit het toch met de
Aalsmeerse ambtenaren? Het lijken er steeds minder te worden en
er is een komen en gaan van ambtenaren, met name van personeel dat
van elders ingehuurd wordt. Als buitenstaander, maar als geïnteresseerde inwoonster, pik ik deze gegevens
op. Het is echt niet chauvinistisch om
eens aan te kaarten dat het bergafwaarts gaat met een puur gerichte
Aalsmeerse visie en aanpak.
Coq Scheltens

Woning doorzocht

Zorg voor iedereen

Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart
is ingebroken in een woning aan
de Kerkweg. Via een raam aan de
achterzijde op de eerste verdieping
hebben de dieven zich toegang tot
het huis verschaft. De gehele woning is doorzocht; er mist niets.
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Open Huizen Route zorgt
voor snellere verkoop

Aalsmeer - “Wij hebben een huis
gekocht!! Ik ben hartstikke blij dat
het zo snel allemaal geregeld is,
want er waren heel wat kapers/kopers op de kust!” De aanstaande
vrouw des huizes kijkt tevreden naar
de brochure van haar aanstaande
nieuwe huis. Zij en haar man waren
al weken bezig met dit huis, maar de
Open Huizen Route gaf het laatste
duwtje in de rug. En niet onterecht,
want bij een soortgelijk huis verderop in de straat kwamen afgelopen
zaterdag wel tien stellen kijken! Een
verschijnsel dat steeds vaker plaatsvindt: in de week voorafgaand aan
ERA’s landelijke Open Huizen Route
vindt een opmerkelijk aantal verkopen plaats.
ERA-makelaar Jeroen Ravesloot
van Mantel Makelaars vindt dat niet
zo opmerkelijk: “Het is gewoon de
marktwerking, die uitgaat van de
wet van de schaarste. Als een huis
in verkoop staat en er komt iemand kijken die een bod uitbrengt,
dan begint er een spel van loven en
bieden, maar er zit er bij niemand

druk op de ketel. Tijdens onze landelijke Open Huizen Route, waarbij
traditiegetrouw veel kijkers van buiten de regio komen, verandert dat
op slag! Huizen die al een redelijke
poos te koop staan, kunnen ineens
heel gewild zijn doordat er diverse
mensen komen kijken. Zij zijn zich
allemaal heel erg bewust van elkaars aanwezigheid en dat wil nog
wel eens het duwtje geven voor de
verkoop. Wij vinden het ook gepast om aan bieders te melden dat
zich telefonisch veel belangstellenden voor een woning hebben gemeld. In de week voorafgaand aan
de Open Huizen Route doen wij eigenlijk nauwelijks eerste of oriënterende bezichtigingen. Wij verwijzen
iedereen naar de mogelijkheid om
op de eerstvolgende zaterdag zonder afspraak en vrijblijvend zelf even
te gaan kijken. Vindt men de woning
dan heel aantrekkelijk, dan wordt er
een vervolgafspraak gemaakt voor
een uitgebreide bezichtiging in alle rust. Kopers die aan het bieden
zijn, vrezen dat er toch nog ande-

re belangstellenden komen op zo’n
dag en willen de zaak rond hebben.
Veel verkopers willen dan toch nog
meedoen met de Open Huizen Route, omdat de koper nu eenmaal het
recht heeft om binnen drie dagen
zonder opgaaf van redenen de koop
te annuleren. Het is dus zaak om die
drie dagen al te hebben doorgelopen voordat de Open Huizen Route
plaatsvindt.
Zo kan de Open Huizen Route ook
zijn eigenlijke functie dienen, namelijk een soort van “speeddating”.
Mensen zijn zich aan het oriënteren
op de markt en lopen snel door de
woning om de sfeer te proeven en
een indruk te krijgen. Het is volkomen vrijblijvend, je hoeft geen afspraak vooraf te maken, dus je zit
nergens aan vast. Een ideale manier om snel een aantal woningen
te bekijken.” De 180 ERA-makelaars
in Nederland organiseren drie keer
per jaar een landelijke Open Huizen
Route. Alle ERA-makelaars zijn ook
aangesloten bij de NVM. Meer informatie vindt u op www.era.nl.

Eerste zaterdag in september

Watersportfestival en braderie
in september in centrum
Aalsmeer – Geen corsofeesten meer dit jaar, een nieuw fleurrijk evenement gaat georganiseerd
worden. Dit evenement, Blooming
on Tour, vindt niet in het centrum
plaats en is qua datum in het jaar
naar voren geschoven, naar het begin van de zomer op 21 juni. De ondernemers in het centrum houden
echter corso-zaterdag wel in ere en
organiseren, als vanouds, de jaarlijkse braderie op de eerste zaterdag
van september. De braderie met een
gevarieerde presentatie aan goede-

ren en activiteiten voor kinderen
gaat dit jaar gepaard met een nieuwe activiteit, ook in het centrum. Op
6 september organiseert de stichting Westeinder Promotie Aalsmeer
in samenwerking met diverse partijen een watersportfestival in en bij
het Stokkeland. Het wordt een uniek
evenement dat gaat laten zien dat
de watersport een belangrijk onderdeel vormt van de economische motor van Aalsmeer. De watersportdag
bestaat uit een ‘watermarkt’, onder
andere hoopt SPIE zo veel moge-

lijk praambezitters te mobiliseren
om vanuit hun historische vaartuig
oude spulletjes te verkopen. Verder komt er de mogelijkheid om een
rondvaart te maken vanaf de steiger
bij het gemeentehuis en komen er
diverse activiteiten op de jachthavens en bij de watersportverenigingen voor jong en oud op de Uiterweg. Na de braderie en het watersportfestival vindt ’s avonds de traditionele verlichte botenshow plaats
met opnieuw een spectaculaire
vuurwerkshow ter afsluiting.

Paasspeelavond
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 18 maart
houdt buurtvereniging Ons Genoegen een paasspeelavond. Liefhebbers van klaverjassen en rummicuppen zijn van harte welkom. De
speelavond is in gebouw De Schakel in de Cyclamenstraat en begint
omm 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het
klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door de heer J.
van Es met 5516 punten. Op twee
is mevrouw Overdijk geëindigd met
5099 punten en op drie de heer B.
Buijs met 4874 punten.
Bij het rummicuppen was de hoogste eer voor mevrouw Hoving, plaats
twee werd bezet door mevrouw
Flameling.

Succesvolle presentatie
VVV gids tijdens HISWA
Aalsmeer - De directeur van de
VVV Hollands Midden, Henk Schüller, heeft op vrijdag 7 maart op de
HISWA het officiële eerste exemplaar van de nieuwe VVV Gids voor
de Loosdrechtse en de Vinkeveense Plassen overhandigd aan burgemeester Don Bijl van gemeente Wijdemeren.
In zijn toespraak benadrukte de heer
Schüller het belang van een gezamenlijke promotie van het HollandsUtrechts Plassengebied als een bestemmingsregio. Alleen op die manier kan de concurrentie aangegaan
worden met bestemmingen als de
Friese Meren, Zeeland en andere
grote waterrijke gebieden.
Dat was dan ook een van de redenen dat de stand op de HISWA
niet alleen door de VVV Loosdrecht
en VVV De Ronde Venen werd bemand, maar ook door de Stichting
Aalsmeer Westeinder Promotie. De

gids is dit jaar voor het eerst verkrijgbaar bij VVV- en ANWB-vestigingen in heel Nederland. Daarmee wordt deze aantrekkelijke regio op landelijk niveau gepromoot.
De gids heeft een frisse nieuwe opmaak gekregen en bevat veel praktische informatie voor de toerist en
de recreant die de plassen en omgeving wil bezoeken. Er staan onder
andere tips in voor adressen waar
overnacht of gegeten kan worden.
Ook adressen voor bootverhuur en
jachthavens zijn in de gids opgenomen. Mooie foto’s geven een goede
indruk van wat de plassen te bieden
hebben. De presentatie op de HISWA werd druk bezocht door ondernemers uit de watersportsector.
Ook wethouder Berry Nijmeijer van
Aalsmeer was aanwezig en ontving
uit handen van Piet Harting het eerste exemplaar van het Aalsmeer
Westeinder magazine 2008.

Opbrengst speelgoedbeurs
voor kinderstad
Amstelveen - Op zaterdag 15 maart
wordt een kleding- en speelgoedbeurs Wijkcentrum Westend gehouden. Een deel van de opbrengst gaat
naar Ronald Mc Donald Vu kinderstad. De verkoop van zomerse kinderkleding vanaf maat 74 tot en
met 176 en speelgoed voor binnen-

en buiten, zoals fietsen, steppen,
skeelers en vindt plaats van 11.00
tot 13.00 uur. Alle spullen moeten
schoon en compleet zijn!Voor informatie over het inbrengen kan
gebeld worden naar 020-6453403,
06-41366185 o kinderkledingbeurs.
westend@hotmail.com.

Leden van de gemeenteraad en het college van B & W van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude praten met Bernard Oosterom (links op de voorgrond) bij over de sierteeltsector. Uiterst rechts loco-burgemeester Jan Uit den Boogaard van Alkemade en tweede van rechts voorzitter Nico Koomen van Naktuinbouw.

Alkemade en Jacobswoude op
bedrijfsbezoek in Aalsmeer
Aalsmeer - Een delegatie van de
colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van
Alkemade en Jacobswoude bezocht op 7 maart de sierteeltcluster
Aalsmeer. ”Het is een verdieping van
de kennis over de sierteeltsector. En
het is nuttig om elkaar op de hoogte te houden van de wijze waarop
we de groei van de markt voor sierteeltproducten kunnen faciliteren.
De potentie daarvan is groot, net als
het economisch en maatschappelijk
belang voor de regio”, aldus voorzitter Bernard Oosterom van Flower
Mainport Aalsmeer.
Het bezoek maakt deel uit van een
programma, waarin Flower Mainport Aalsmeer met lokale en regionale bestuurders ideeën uitwisselt
over de toekomst van de sierteeltsector. In dit kader zijn de colleges
en gemeenteraden van Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn, De Ronde Venen en Nieuwkoop ook op bezoek geweest. Sectorontwikkelingen, ruimte, bereikbaarheid en samenwerking waren
de belangrijkste agenda-punten tijdens de discussie, die deel uitmaakte van het bezoekprogramma. De
belangstelling was groot, met zes-

Sterke sierteeltcluster
“Vanuit de sterke sierteeltcluster

Rijsenhout - Huisvrouwenvereniging Rijsenhout organiseert op
woensdag 19 maart een filmavond.
De heer Bakker uit Kudelstaart
komt een film over Indonesië laten
zien. Hij laat de aanwezigen genieten van het prachtige landschap van
het land.
Iedereen is van harte welkom. De
filmavond is in buurthuis De Reede
aan de Schouwstraat en begint om
20.00 uur.
De entree is voor leden gratis, bezoekers betalen 3,50 euro.

als de traditionele Prosecco di Valdobbiadene 2007 met zijn verfijnde
smaak. “Een topper”, aldus Will en
Bp van Lammeren van slijterij Gall
& Gall.
In italië en met name rond Milaan
is Astoria de nummer één. Prosecco is momenteel een geduchte concurrent van de champagnes. Champagne wordt vaak als te zwaar bevonden.
Prosecco daarentegen kan de gehele avond gedronken worden. Bij Gall
& Gall Will & Bep van Lammeren in
winkelcentrum Kudelstaart laten ze
u/jou graag kennismaken met, zoals ze wordt genoemd, sexy wijn uit
Italië.
Voor meer informatie: telefoon 0297362040.

Lekker balletje gehakt van
Keurslager Kruyswijk
Aalsmeer - Onlangs is op een onverwacht moment het rundergehakt
van Keurslager Kruyswijk in de Ophelialaan gekeurd en beoordeeld
met het cijfer 10.
Een prima prestatie, die is beloond
met het uitreiken van de speciale
Rundergehakt Oorkonde. Het gehakt werd onderzocht op kwaliteit,
versheid en hygiëne.
Deze productkeuring werd uitgevoerd door het Kwaliteit Bewakingsbureau Levensmiddelen (KBBL)
Wijhe bv, in opdracht van de Keurslagerorganisatie.
Uiteraard is Keurslager Kruyswijk

Meer gezamenlijk aanpakken
Geconstateerd werd onder meer,
dat de sierteeltcluster gebaat is bij
een gezamenlijke aanpak, die niet
wordt gehinderd door gemeentelijke- of provinciegrenzen. Daarbij zijn wel stappen gezet, maar is
nog onvoldoende vooruitgang geboekt. Verder kwamen de mogelijkheden van de sector om bij te dragen aan duurzaamheid ruimschoots
aan bod.
De internationale afzetmarkt voor
bloemen en planten kan jaarlijks gemiddeld 4% groeien. Flower Mainport Aalsmeer, waarin alle sierteeltpartijen zijn verenigd, baseert deze
groeiverwachting op toekomstscenario’s van het CPB (Centraal Plan
Bureau) en het LEI (Landbouw Economisch Instituut). Daaruit blijkt,
dat de exportomzet van bloemen en
planten kan groeien van 5,2 miljard
vorig jaar tot 9 miljard in 2025.

willen we die groei invullen. Voor
het goed functioneren van de handelsfunctie is een efficiënte bereikbaarheid van productiegebieden essentieel.
De sierteeltbedrijven in Alkemade
en Jacobswoude zijn belangrijk en
voor die bedrijven is de handels- en
kenniscluster noodzakelijk’’, aldus
Van Oosterom, die ook vice-voorzitter is van FloraHolland. De sierteeltbedrijven in Jacobswoude en Alkemade, die volgend jaar fuseren tot
Kaag en Braassem, realiseerden bij
FloraHolland vestiging Aalsmeer in
2007 een 3% hogere productomzet,
in waarde ruim € 62 miljoen.
De delegatie werd op de Aalsmeerse veiling rondgeleid door Bernard
Oosterom en vestigings-manager
Marcel Claessen. Aansluitend werden exporteur Zurel in Aalsmeer en
Akerboom Freesia en Naktuinbouw
in Roelofarendsveen bezocht. ,,Bezoek aan meerdere partijen in de
sierteeltsector geeft goed aan, hoe
de verschillende bedrijven de samenhang versterken’’, concludeerde loco-burgemeester en wethouder Jan Uit den Boogaard van gemeente Alkemade bij de afronding
van het bezoek.

Film ‘Indonesië’
bij Huisvrouwen

Sexy wijn uit Italië bij
slijterij Gall & Gall
Kudelstaart - Vorig jaar is de slijterij
van Will en Bep van Lammeren benaderd door Michiel van den Heuvel
om eens een mening te geven over
zijn producten uit Italië. Met name
de prosecco’s waren volgens hem
verrassend.
De verkoop ervan liep in het begin
matig, maar na enige tijd wisten de
mensen het product toch te waarderen. De prosecco’s van Asoria zijn
fris en van grote klasse.
In oktober vorig jaar zijn een aantal Gall & Gall franchisers naar Italië geweest en hebben daar al de
ins en outs van Astoria mogen onder vinden.
Ook de spumante Astoria lounghe,
een blend van prosecco en chardonnaydruif, werd geproefd even-

tien politieke vertegenwoordigers
vanuit de gemeenten en twaalf representanten van het sierteeltbedrijfsleven.

heel tevreden over de bevindingen
van dit onderzoek.
Niet in de laatste plaats omdat hij
hygiëne bijzonder hoog in het vaandel heeft staan.
De productkeuringen maken deel
uit van de jaarlijkse Hygiënekeuring
en zijn bedoeld om de 565 Keurslagers in Nederland alert tehouden op
de kwaliteit van de door hen geleverde producten.
Deze score, tezamen met de resultaten van Keurslager Kruyswijk bij
de formulekeuring, bepalen of hij
zich weer een jaar lang Keurslager
mag noemen.

Bierproeverij in de Praam:
Lekker en supergezellig!
Aalsmeer - Donderdagavond 6
maart vond in de Praam de jaarlijkse
Bierproeverij plaats. Het was super
gezellig in het café in de Zijdstraat.
Er waren 22 bieren uit binnen- en
buitenland die geproefd konden
worden. De dertig genodigden hadden voor de dag erna, heel verstandig, maar een ochtend vrij genomen.
Er konden dit jaar enkele spectaculaire bieren geproefd worden, die
vakkundig door bierkenner Van der
Woude uit Zandvoort gepresenteerd
werden Onder andere kokos bier en

chocolade bier. De promilages van
de bieren verschilden van 5 tot wel
10 procent alcohol. Er gaan twee van
de geteste bieren in het assortiment
van de Praam opgenomen worden.
Met de nodigen snacks konden de
deelnemers het aardig volhouden,
maar na vier uur bierproeven moest
de Praam de nodige taxi’s bellen om
de bierproevers weer veilig thuis
te brengen. De volgende proeverij
is vlak voor de zomer, dan worden
weer verschillende rozé’s onder de
loep genomen .
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Help ook een handje mee

Horecacontrole,
geen papieren

Nationale schoonmaakdag
zaterdag op Westeinder
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 15 maart wordt de Nationale
Schoonmaakdag weer gehouden.
Evenals voorgaande jaren zet de
Stichting Aalsmeer Festival zich in
om van deze dag een groot succes
te maken en bewoners en recreanten een schoon recreatiegebied
te verschaffen. Met name de Grote
en Kleine Poel zullen het decor zijn
voor tientallen vaartuigen en vrijwilligers die zich zullen bezighouden
met het verwijderen van alle zwerfvuil en dergelijke.
De gemeente Aalsmeer en het afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden stellen geheel belangeloos materiaal en middelen beschikbaar en
dragen zorg voor de afvoer van het
verwijderde vuil. Het organisatiecomité onder leiding van Jan Pieter Korenwinder en Piet Boom weet
zich reeds verzekerd van de medewerking van SPIE en de Raad van
12, maar rekent en hoopt op nog
meer vrijwilligers. Dit omdat het
in de bedoeling ligt niet alleen de
Westeinderwateren ‘op te schonen’, maar ook Aalsmeer-Oost en de
Ringvaartkanten.
De actie start zaterdag om half negen met een kop koffie in de kantine van De Watersportvereniging

Aalsmeer aan de Uiterweg. Om
9.00 uur varen de boten en hun bemanning, gewapend met harken,
knijpers, handschoenen en goede zin, uit naar hun schoon te maken gebied. Vanaf half 12 brengen
de boten hun ‘buit’ binnen en vanaf
12.00 uur zal er in genoemde kantine gezamenlijk een kop snert genuttigd kunnen worden en mogelijk zelfs andere versnaperingen.
De sponsors Jachthaven Romarine,
Scheepsbouw de Vries, zuivelspeciaalzaak Rob en Ria Langelaan en
slagerij Kruiswijk staan hiervoor garant.
Bent u in het bezit van een boot en
wilt u een handje helpen? Meld u
zich dan aan bij Jan Pieter Korenwinder, telefoon 0297-324921 of 0651200327. Per mail kan natuurlijk
ook jp.korenwinder@hetnet.nl. Ook
als u niet in het bezit bent van een
boot bent u van harte welkom om
u aan te melden bij deze landelijke
actie, want er is altijd wel een plekje
te vinden bij een ander aan boord.
Evenals voorgaande jaren belooft
het weer een geweldig spektakel te
worden met zeker een ‘spic en span’
resultaat. Aarzel dus niet en neem
contact op met Jan Pieter Korenwinder.

ingezonden
Fietsers: Let op uw zaak!
De Provincie Noord-Holland en
de gemeente Uithoorn hebben het
voornemen de huidige fietsoversteekplaats van de Noord-Zuid route naar de Achterweg te sluiten en
een nieuwe te gaan realiseren op de
meest gevaarlijke plek die je maar
kan bedenken, naast de kruising NZ route en de parallel lopende Achterweg, ongeveer recht tegen over
W. van Diemen, met als gevolg dat
u als fietser die richting Kudelstaart
wil (dat is 94%) al het afbuigend en
rechtdoorgaand verkeer moet trotseren, en dat zijn meestal vrachtwagens die over het algemeen geen
vriendschappelijke
verstandhouding hebben met de zwakste verkeersdeelnemer in het verkeer. En
als u, fietser, voetganger, sporter,
buitengenieter vanaf de Achterweg
het fietspad aan de overkant van de
N-Z route wilt bereiken, moet u voor
uw leven vrezen. U moet hoofdzakelijk rechts afslaand vrachtverkeer
kruisen en tegemoetkomend, afslaand verkeer zien te ontwijken. Als
u deze doodenge hobbel heeft overleeft, wacht u nog een beproeving.
U gaat de concurrentieslag aan met
het verkeer dat de N-Z op wil of afslaat. Waarom de bestaande gunstig
liggende oversteekplaats niet verbeteren? Kleine, niet veel kostende
aanpassingen en eenvoudig te realiseren. Waarom moet toch alles anders, dan logisch is, in de gemeente
Uithoorn? Nu ik toch aan het schrijven ben, zal ik daar ook gelijk mijn
zegje maar over doen: De omlegging van de 201, ook door provinciale bedacht, wordt een weg van
nul naar niks. In de Haarlemmermeer strand je daar tussen de stoplichten van de nu al overspannen
Fokkerweg, dwars door Chipshol
park heen moet al het verkeer richting A4. Als u vanuit De Kwakel naar

Mijdrecht of Vinkeveen wil, moet u
via allerlei sluip-kruip-door routes
misschien via de heerlijk snelle Zijdelweg de nieuwe kruising, ongeveer ter hoogte van Amstelveen de
nieuwe 201 op. En als u daar dan
net lekker op zit, staat u vast bij de
prachtige nieuwe rotonde bij Pothuizen in de Amstelhoek, want daar
moet u de bestaande tweebaans
overbelaste 201 weer op.
Waarom de Irenebrug opheffen? Hij
functioneert toch prima en de route is vijf keer korter. Waarom door
Uithoorn heen en er weer om heen
om op de zelfde plaats uit te komen. Laat die brug toch liggen, het
vrachtverkeer van hoofdzakelijk de
bloemenveiling neemt de omlegging wel en ontlast de bestaande
201 aanzienlijk, zodat nu het lokale verkeer eens zonder groot oponthoud zijn beoogde bestemming
eenvoudig kan bereiken. Dat is toch
de bedoeling!
Waarom trekt de gemeente weer
een aanzienlijk bedrag uit voor een
bureau dat een verkeerscirculatieplan moet gaan opstellen? Dit zijn
altijd mensen van de andere kant
van de wereld vandaan, die in Uithoorn de verkeerssituatie overdag in kantoortijd gaan bespioneren. Dan is er geen kip meer op de
weg, iedereen heeft zich dan net via
een file naar zijn werkplek geworsteld. Net als het weer rustig is, gaat
‘de vreemde’, niet met de plaatselijke moeilijkheden op de hoogte zijnde deskundige, zich een beeld vormen van uw verkeersproblemen. U
bent echt de weg kwijt! Ik roep u op
om te protesteren tegen de onbezonnen veranderingen van de fietsoversteekplaats van de Noord- Zuid
route en sluiting van de Irenebrug in
Uithoorn.
Willem van Doorn, De Kwakel.

Aalsmeer - Op woensdagavond 5
maart heeft de politie samen met
de arbeidsinspectie een horecacontrole gehouden in Kudelstaart. Bij
één bedrijf werd in de keuken een
medewerker aangetroffen die niet
over geldige papieren bleek te beschikken. De 42-jarige blijkt illegaal
in Nederland te verblijven. De man
is overgedragen aan de vreemdelingendienst. De eigenaar kan een
boete verwachten van rond de 8.000
euro.

Portefeuille en
tickets in taxi

Op terrein Greenpark Aalsmeer

Kookclinics en straattheater
tijdens Blooming on Tour
Aalsmeer - December vorig jaar
vond in de watertoren de presentatie plaats van een nieuw, bloemrijk evenement in Aalsmeer. Blooming on Tour is de naam en het evenement wordt georganiseerd door
voormalig corso-ontwerper Hans
Hoogerwerf en corso-prman Ad
Maarsse. Blooming on Tour is weliswaar de opvolger van het vorig jaar
voor het laatst gevierde bloemencorso, maar is van een heel andere
opzet en gaat eerder in het jaar, van
20 tot en met 22 juni, plaatsvinden.
Blooming on Tour presenteert een
nieuw concept dat afwijkt van andere bloemenevenementen in Nederland. Natuurlijk spelen bloemen

een belangrijke rol, maar de ‘fleurige ruikers’ worden op verschillende manieren onder de aandacht gebracht.
Zo staan bruidsshows op het programma, evenals kookclinics met
bloemen, werken met kruiden, seminars en proefpanels. Verder verzorgen toparrangeurs presentaties,
gaan kunstenaars aan de gang met
bloemen en trakteert de organisatie het publiek op muziek en een
bloemrijk straattheater. In Greenpark Aalsmeer komt een grote, felgekleurde circustent te staan met
daar omheen kleinere tentjes en
terrassen. Vrijdag wordt een vakdag
met seminars en demonstraties, za-

terdag en zondag worden publieksdagen. Er worden totaal zo’n 60.000
bezoekers verwacht. Ook ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart
kunnen acte de présence geven.
Het kan een brede presentatie van
ondernemend Aalsmeer worden.
Suggesties of ideeën om mee te werken aan dit nieuwe evenement dat
de nieuwe ‘trekker’ van Aalsmeer op
nationaal of zelfs internationaal niveau hoopt te worden?
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Ad Maarsse via buro@admaarsse.nl of bellen naar 0651335058. Meer informatie is te vinden op www.bloomingontour.nl

PACT-café over de digitale
overheid in Bacchus
Aalsmeer - De gemeente wordt
voor de burgers het loket voor de
totale overheid. Voor de provincie,
het rijk en de waterschappen zal de
gemeente het aanspreekpunt worden. Hoe gaat Aalsmeer dit doen?
Wordt de serviceverlening daardoor
beter of slechter? Wanneer gaan de
Aalsmeerders er iets van merken?
PACT Aalsmeer organiseert daarover op dinsdag 18 maart een politiek café in Bacchus aan de Gerberastraat. Op 29 februari heeft Burgemeester Pieter Litjens het digita-

le loket geopend. Vanaf die datum
kunnen een aantal producten via internet bij de gemeente worden afgenomen. Maar dat worden er veel
meer.
Ook bijvoorbeeld het aanvragen
van een bouwvergunning zal digitaal kunnen gebeuren. Dat betekent
nogal wat. Hoe gaat de gemeente
Aalsmeer dit invullen? De voordelen zijn duidelijk (veilig en snel aanvraag doen, 24 uur per dag, 7 dagen
per week beschikbaar, geen wachttijden aan het loket, extra service

van de gemeente), maar wat zijn de
nadelen? Deze en andere vragen
zullen tijdens het politiek café worden besproken. Voor deze avond is
wethouder Ronald Fransen uitgenodigd om een inleiding over dit onderwerp te houden. Iedereen die
geïnteresseerd is in de dienstverlening van de overheid is welkom en
is uitgenodigd om aan de discussie
deel te nemen. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is open
vanaf 20.00 uur, de discussie start
om 20.30 uur.

Graffitikunst gaat schutting
in de Zijdstraat opfleuren
Aalsmeer - De kale schutting die
het braakliggende bouwterrein in de
Zijdstraat afschermt, krijgt snel een
kleurig likje verf. Het bestuur van
de Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum heeft definitieve afspraken
gemaakt over de versiering van de
schutting. Eerder maakte de winkeliersvereniging al bekend dat de
Aalsmeerse kunstenares Leontien
Zethof de houten bouwschutting van
een fraai kunstwerk zal voorzien van
Aalsmeerse taferelen. Haar werk zal

voor een lange tijd tijdens de bouw
in de winkelstraat het straatbeeld
bepalen. Omdat zij pas in mei haar
veelbelovende ideeën op de schutting kan uitvoeren, is naar een tijdelijke oplossing gezocht.
Graffitikunstenaar Sander Bosman
zal komende zaterdag 15 maart beginnen om met vrienden de zestig
meter lange schutting te versieren
met graffitikunst, als het weer het
toelaat tenminste. In Aalsmeer heeft
hij al bij meerdere bedrijven zijn

graffitidecoraties op muren gezet,
zoals de wand van Scheepswerf Van
Dam-Nordia aan de Ringvaart.
In de Zijdstraat zal hij om te beginnen de schutting in latexverf zetten om daar overheen met vrienden
voor een kleurige aankleding van de
kale wand te zorgen.
Het is de bedoeling dat hun werk
hetzelfde weekeinde, 15 en 16
maart, klaar is. Voor een impressie van Sanders werk kan gekeken
worden op www.lakaanalles.nl.

Nachtprocedure wordt met half uur verlengd

Beer beter uitkleden…

Aalsmeer - Uw zoon of dochter ook
thuis gekomen met een knuffelbeer
gehuld in een wit shirt en een petje op? Of deze gezellige knuffel uit
de grijpers weten te ‘vissen’ voor
uw (klein)-kind? De tekst op het
shirt is in het Spaans en uiteraard
is niet iedereen deze taal machtig.
De vertaling luidt niet kleine of lieve baby, maar is zelfs beledigend.
De puta madre betekent ‘je moeder

is een hoer’. Onbegrijpelijk dat beren met zulke shirtteksten gewonnen kunnen worden… Een foutje
van de inkopers?! Nou, niet gelijk
de beer in de vuilnisbak gooien. Gewoon de knuffel uitkleden, ontdoen
van z’n shirt en het is weer een lieve
beer. En aan de letters op het petje,
kan wel een eigen vertaling gegeven worden, bijvoorbeeld: ‘de pluizige maat’.

Brand op het dak

in Leimuiden. Omdat de spuitgasten
toch dicht in de buurt waren, is de
blusapparatuur ter hand genomen.
Uit het dak aan de achterzijde van
de woning zag de brandweer vlammen komen. Er is geblust, het vuur
was snel onder controle. Op het dak
van de woning was een dakbedekker aan het werk geweest, mogelijk
is hierdoor de brand ontstaan.

Aalsmeer - Op dinsdag 4 maart
om drie uur in de middag werd bij
de brandweer alarm geslagen over
een uitslaande brand op de Herenweg. Op het Aalsmeerse gedeelte
van deze weg werd geen vuur en
rook gezien, wel op de Herenweg

Toename vliegtuigoverlast
door parallel starten
Aalsmeer - Vandaag 13 maart start
een groot deel van de afgesproken
maatregelen uit het convenant Hinderbeperkende maatregelen Schiphol. De convenant is vastgesteld
aan de Tafel van Alders voor de korte termijn, tot 2010. De Alderstafel is
het overleg tussen overheid, bewoners en de luchtvaartsector over de
groei van de luchtvaart op Schiphol,
de hinderbeperking en de kwaliteit
van de leefomgeving. Om de hinder
in de regio Schiphol te beperken
starten vijf experimenten met aangepaste vertrekroutes. Door routes
te wijzingen van de Schiphol-Oostbaan, Polderbaan, Kaagbaan en
Buitenveldertbaan verwacht de Tafel minder geluidshinder door vliegtuigen in onder andere Abcoude,
Diemen, Amstelveen en Amsterdam-West. Een ander experiment is

het parallel starten door gelijktijdig
gebruik van de Zwanenburgbaan en
de Polderbaan voor startend verkeer
naar het noorden. Wanneer vliegtuigen daarbij vaste vertrekroutes volgen, wordt de spreiding in de vliegpaden beperkt. Dit leidt tot een vermindering van de geluidbelasting
in de gebieden ten noordoosten en
oosten van de Zwanenburgbaan en
ten noordwesten van de Polderbaan.
Verder gaat de Zwanenburgbaan
vaker als enige startbaan naar het
noorden worden ingezet. Dit zal tijdelijk een toename van de geluidbelasting tot gevolg hebben in Spaarndam en Haarlem en delen van
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.
Wordt Aalsmeer helemaal niet ontzien? Een beetje wel, de nachtprocedures voor landend en startend

verkeer worden verlengd van 6.00
tot circa 6.30 uur en in de nacht,
tussen 23.00 en 6.00 uur, worden alleen de Kaagbaan en de Polderbaan
gebruikt, tenzij om veiligheidsredenen een andere baan ingezet moet
worden.
Andere reeds gestarte maatregelen
uit het convenant zijn de microklimaatprojecten van Luchtverkeersleiding Nederland in Aalsmeer, Uithoorn en Rijsenhout, de tariefsverhogingen voor lawaaiige vliegtuigen
in de nacht, het nauwkeuriger vliegen van de vaste vertrekroute door
Boeing 737 vliegtuigen van de KLM
en het minder afremmen op de motoren na de landing waardoor geluidhinder wordt teruggedrongen.
De experimenten zijn van tijdelijke
aard en lopen in principe tot 31 oktober dit jaar.

Aalsmeer - Op vrijdag 7 maart is
door een hotel in het centrum de
hulp van de politie gevraagd voor
één van hun gasten. Een man uit
Hongarije was uit de taxi gestapt
en het hotel binnen gelopen. Te laat
ontdekte hij dat zijn portefeuille met
geld en passen en zijn vliegticket
nog in de taxi lagen. Het bedrijf is
gebeld, maar er kon niet zo snel gecontroleerd worden om welke taxi
het ging. Rond die tijd waren zo’n
vijftig taxi’s in de regio op de weg.
De Hongaar is naar de ambassade
in Den Haag gebracht.

Bankpassen gerold
Aalsmeer - Twee aangiftes heeft
de politie deze week gekregen van
bezoekers aan supermarkten die bij
de kassa ontdekten dat hun bankpassen gestolen waren. De aangevers hadden hun tas in een winkelkar gezet. De politie raadt aan tassen niet onbewaakt, en zeker niet
open, in de karren te laten tijdens
het boodschappen doen.

Raam vernield
met vuurwerk
Aalsmeer - Op maandag 10 maart
is rond half negen in de avond een
raam van een winkel in de Beethovenlaan vernield. Medewerkers
hoorden een harde knal. Een groepje jongeren bleek vuurwerk op het
kozijn tot ontploffing gebracht te
hebben. Door de klap is de ruit stuk
gegaan. De daders hadden zich snel
uit de voeten gemaakt.

Bromfietsdief
in kraag gevat
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 5 en donderdag 6 maart is vanuit de Apollostraat een bromfiets
gestolen. Een dag later, op 7 maart,
werd de bromfiets gesignaleerd in
Amstelveen-Zuid. De politie heeft
geprobeerd de bestuurder te dwingen te stoppen, maar hij wist te ontsnappen. Wel aangehouden is de
passagier, een 20 jarige Aalsmeerder. Hem wordt medeplichtigheid
ten laste gelegd. De brommer is nog
niet terug gevonden.

Zakkenrollers
op kermis?
Aalsmeer - Twee aangiften van
zakkenrollerij op de kermis zijn gedaan bij de politie. Aan de aanwezigheid van deze sneldieven wordt
getwijfeld. Gestolen zouden zijn een
portemonnee en een mobiele telefoon. De vermiste portemonnee
bleek onder een kraam terecht te
zijn gekomen. Bij het opruimen is de
knip gevonden en inmiddels weer
terug bij de rechtmatige eigenaar.
De mobiele telefoon is nog niet gevonden.

Poging inbraak
Aalsmeer - Op zondag 9 maart is
tussen kwart voor zes en negen uur
in de avond geprobeerd in te breken in een woning op de Kerkweg.
De bewoners troffen bij thuiskomst
een ladder tegen de achterzijde van
hun woning aan. Op de eerste verdieping was het raam vernield. Toch
was het niet gelukt om het huis te
betreden, een tweede poging is gedaan via de kelder. Ook hier hebben
de inbrekers een raam ingegooid.
Mogelijk dat de dieven gestoord zijn
tijdens hun ‘klus’, de woning is niet
betreden.

Wel benzine uit
auto’s gestolen
Aalsmeer - – Het politiebericht vorige week over een viertal pogingen
om benzine uit auto’s te stelen, is
niet helemaal compleet. Bij alle vier
de wagens is de benzineklep uitgeboord en open gebroken en hebben
de eigenaren hier behoorlijke schade van. De kleppen moesten vervangen worden. In de Sportlaan is
het bij twee auto’s bij pogingen gebleven. In de Fuchsiastraat is echter
wel benzine gestolen. Eén eigenaar
zag de meter geheel op nul staan,
bij een andere auto is ongeveer de
helft van de tank leeg gestolen.
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Derde plaats voor Off Road
Racingteam Rijsenhout

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 15 maart
AALSMEER
Aalsmeer 1-RKAVIC 1
Kadoelen 4-Aalsmeer 4
Aalsmeer 5-RKAVIC 4
Aalsmeer 6-Badhoevedorp 2
Aalsmeer Vet. 1-HBC Vet. 3

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

Junioren
Voorland B1-Aalsmeer B1
Alliance’22 B3-Aalsmeer B2
Aalsmeer C2-Sp. Martinus C4

12.00 u.
14.30 u.
12.00 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-Overbos D1
Swift D4-Aalsmeer D2
Aalsmeer D3-RCH D2
RKAV E1-Aalsmeer E1
RKDES E2-Aalsmeer E2
Aalsmeer E3-DWS E2
NFC/Brommer E3-Aalsmeer E4
Tos Actief E3-Aalsmeer E5
Aalsmeer F1-Ouderkerk F2
RKDES F3-Aalsmeer F2
Aalsmeer F3-Sloterdijk F4
Aalsmeer F4-SCW F4

12.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
10.15 u.
9.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-Amstelveen 4
Kismet’82 Vet.1-RKAV Vet.1
DCG Vet. 1-RKAV Vet. 2

14.00 u.
12.30 u.
14.30 u.

Junioren
Olympia ‘25 C1-RKAV C2

12.30 u.

Pupillen
RKAV D1-VVC D1
RKAV D2-Pancratius D6
RKAV D3-Bl.Wit A’dam D6
RKAV E1-Aalsmeer E1
RKAV E2-KDO E2
Fortius E2-RKAV E3
Abcoude E8-RKAV E4
RKAV E5-Ouderkerk E8
RKAV E6-Pancratius E11
RKAV F1-Roda’23 F1
RKAV F2-Geuzen/Mid.meer F3
Ouderkerk F4-RKAV F3
Roda’23 F9-RKAV F4
RKAV F5-Roda’23 F7
RKAV F6-AGB F2

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

Meisjes
RKAV MC1-SCW MC1
Sp.Martinus MD 1-RKAV MD1
DCG ME1-RKAV ME1
Buitenveldert ME2-RKAV ME2

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

R.K.D.E.S.
Pupillen
KDO D1-RKDES D1
RKDES D2-Legmeervogels D3
RKDES D3-NFC/Brommer D2
Almere E1-RKDES E1
RKDES E2-Aalsmeer E2
RKDES E3-Roda’223 E11
Arsenal E5-RKDES E4
Legmeervogels E13-RKDES E5
Sloterdijk E8-RKDES E6

11.15 u.
11.15 u.
10.00 u.
10.15 u.
11.15 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
12.00 u.

RKDES F1-DWS F2
Nw. Sloten F4-RKDES F4
RKDES F5-WV-HEDW F6

10.00 u.
9.00 u.
10.00 u.

Dames en meisjes
Odysseus’91 DA2-RKDES DA1
RKDES DA2-Dindua DA2
RKDES MB1-Concordia MB1
CSW MC1-RKDES MC1
Nw. Sloten D6-RKDES MD1
RKDES ME1-HBOK ME1

14.30 u.
13.00 u.
11.15 u.
10.15 u.
11.00 u.
10.00 u.

S.C.W.
Vlug en Vaardig 5-SCW 4
SCW Vet. 1-ZSGO/WMS Vet. 1
SCW Vet. 2-Arsenal Vet. 2
SCW Vet. 3-Abcoude Vet.1

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
SCW A1-SCW B1
Muiderberg C1-SCW C1
SCW C2-Ripperda C1

11.30 u.
12.30 u.
10.30 u.

Pupillen
AGB D1-SCW D1
SCW D2-DCG D6
United/DAVO E1-SCW E1
Meteoor E1-SCW E2
Kon. HFC F5-SCW F1
SCW F2-Roda’23 F8
SCW F3-DCG F8
Aalsmeer F4-SCW F4

12.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.45 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.

Meisjes
RKAV MC1-SCW MC1
SCW ME1-Nw. Sloten ME1
Onze Gazellen F12-SCW MF1

11.30 u.
9.00 u.
9.30 u.

Zondag 16 maart
R.K.A.V.
Weesp 1-RKAV 1
Arsenal 3-RKAV 3
RKAV 4-ABN/AMRO 2
RKAV 4-ABN/AMRO 4
RKAV 6-KLM 3
ABN/AMRo 8-RKAV 7

14.00 u.
10.30 u.
14.00 u.
14.00 u.
11.30 u.
14.30 u.

Junioren
RKAV A1-Kon. HFC A2
SDZ A1-RKAV A2
Sloterdijk B2-RKAV B2

11.30 u.
11.30 u.
10.00 u.

Dames
RKAV DA1-Overbos DA2

14.00 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-Legmeervogels 1
RKDES 2-HBC 2
Baarn 2-RKDES 3
RKDES 5-Sloterdijk 2
Amstelland 4-RKDES 6
Onze Gazelle 8-RKDES 8

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

Junioren
KDO A1-RKDES A1
DCG B2-RKDES B1
Omniworld B4-RKDES B2
RKDES B3-Nw. Sloten B2
Kon. HFC C2-RKDES C1

14.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

Tafeltenniscompetitie

Zeer goede week voor alle
Bloemenlust teams
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft een
hele goede stap gezet naar handhaving in de vierde klasse met een
klinkende ruime 9-1 overwinning op
hekkensluiter HTC 8. De winst kwam
niet zo makkelijk tot stand kwam als
de ruime uitslag doet vermoeden.
Johan Berk kwam in zijn openingspartij op een 0-2 achterstand en
moest tot het uiterste gaan om in de
overige drie games het tij te keren.
Met 14-12 in de vijfde game sleepte hij het eerste en zwaar bevochten punt binnen. Ook Ed Couwenberg had de volle vijf games nodig
voordat hij zijn tegenstander uiteindelijk met 13-11 de baas was. HTC
kwam zelfs tot 2-1 terug, omdat Bart
Spaargaren in zijn eerste partij nog
niet goed in zijn spel kon komen.
Ed en Johan schreven goed spelend het dubbelspel op hun naam
en na een ruime overwinning van
Ed op zijn tweede tegenstander leek
het verzet van de Hoofddorpers gebroken. Door ruime winstpartijen in
drie games van Johan, Bart en Ed
kwam Bloemenlust op een 7-1 voorsprong. Bart had in zijn laatste partij
nog een zware dobber aan de sterkste HTC speler, maar wist de beslissende vijfde game met 19-17 te winnen, waarna Johan vrij gemakkelijk
het negende punt scoorde. Komende week weer een streek-derby, in
Uithoorn tegen VDO/SE 4 om de
derde plaats op de ranglijst.
Knappe zeges
Bloemenlust 2 heeft zich met een
knappe 9-1 overwinning uit bij Volewijckers 3 wat steviger in de top van
het klassement in de zesde klasse
genesteld, namelijk op een voorlopige tweede plaats op de helft van
de competitie. Wim v.d. Aardweg
en Tineke Nap bleven ongeslagen
en zorgden ieder voor drie punten. Ton de Hollander moest één
nederlaag incasseren, omdat het
spel van de tegenstander hem niet
lag. Ook Bloemenlust 3 strijdt mee
in de (sub)top van de zesde klasse en kregen de buren van Amstelveen 8 op bezoek in de Bloemhof.
Willem Visser en Zjimmy Kusztykiewizc wonnen afgetekend al hun enkelspelen en ook gezamenlijk het
dubbelspel. Alleen Mees v.d. Broeck
was zo gastvrij om de bezoekers uit
Amstelveen twee punten te gunnen,

maar toen vond ook hij het wel genoeg. Gedecideerd schreef hij zijn
laatste partij op zijn naam. Na deze 8-2 winst staat Bloemenlust 3 na
de eerste competitiehelft op de derde plaats.
Toch winst
Bloemenlust 4 (Dirk Piet, Hans Webbers en Rob Faber) moest naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen het
één plaats lager geklasseerde Tempo Team 11, een team van drie dames. Dirk en Rob begonnen goed
met winstpartijen tegen respectievelijk de zwakste en de sterkste van
de tegenspeelsters. Het lukte Hans
daarna echter niet om te winnen en
ook het dubbel Dirk/Rob leverde
de wedstrijd in. Na de pauze kwam
Bloemenlust zelfs op een 3-2 achterstand, omdat Dirk in drie games
verloor van de beste dame van Tempo Team. Hans won zijn tweede partij wel in drie games en trok zodoende de tussenstand weer gelijk. Door
Rob nam Bloemenlust met 3-4 weer
de leiding, want zijn tegenstandster kwam er helemaal niet aan te
pas. Hans verloor vervolgens in drie
games van de sterkste dame. Geen
verrassing, maar hij kreeg wel kansen om ten minste een game te winnen. De overwinning kwam toch in
zicht, want Dirk haalde in zijn laatste partij een nipte overwinning in
vijf games. Hij maakte telkens een
achterstand in games goed, om uiteindelijk in de vijfde game met 8-11
aan het langste eind te trekken. Rob
stelde tot slot de 6-4 overwinning
veilig door zijn derde partij van de
avond gemakkelijk te winnen.

D. Tromp wint
bij ANBO-soos

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdag 5 maart in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is gewonnen door de heren D. Tromp en G.
van Essen, elk met 5349 punten.
Op de derde plaats is de heer A.
den Hollander geëindigd met 5005
punten. De vierde plaats was voor
de heer W. Buskermolen met 4860
punten.

De finalisten Nick van der Linden (links) en Ron de Pijper.

Dartcompetitie in Dorpshuis

Ron de Pijper klasse apart
bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Dat de dart regio Bollenstreek goed vertegenwoordigd is
bij Poel’s eye de afgelopen periode
is duidelijk. Diverse winnaars in zowel de winnaars als ronde der beloftes dienden zich aan uit deze regio. Ook vandaag was er weer een
nieuw fenomeen uit de bollenstreek. In het nationale dartscircuit
zeker geen onbekende, maar nieuw
bij Poel’s Eye; Ron de Pijper. Een uitstekend toernooi lag ten grondslag
aan de winst aan het einde van de
avond. Nick van der Linden, ook al
uit de Bollenstreek was de andere
finalist. Ron de Pijper was echter superieur. Ogenschijnlijk eenvoudig,
mede door zijn bescheiden verschijning, bleef Ron in het toernooi. Hoewel hij in de poule nog verloor van
Henk van Dam werd hij toch eerste in zijn poule. Hierna probeerde
Jan Schild en Mimoun Ron te verslaan maar dit was tevergeefs. In de
kwartfinale had Christopher Brouwer enkele kleine kansjes om in
ieder gevel bij te blijven. Maar dat
is Darts tegen topspelers. Die hele
kleine kansjes die je krijgt moet je
direct pakken. De druk is hoog. Helaas voor Chris was de druk té hoog
en kon Ron winnen. Ook Nick van
der Linden speelde op een geweldig
niveau. Vincent Tolhuis en Wijnand
Kool hadden het nakijken. Daarna
kon ook Sjoerd v/d Veen het niet
bolwerken. Dit klinkt alsof het aan
laatstgenoemde heren ligt, maar dit
is natuurlijk niet zo. Nick speelde
‘gewoon’ weer een erg goede avond.
Het was de Bollenstreek die vrijdag
de macht naar zich toe trok en de
halve finale mocht spelen. Ron de
Pijper vs. John Koster en Nick van
der Linden vs. Rob Broekhof. Allen
afkomstig uit genoemde regio. Waar
Rob Broekhof het zoet van de overwinning nog proefde van de speelavond twee weken geleden werd
deze smaak deze keer iets wranger. Iets maar, want een plaats in de
halve finale is nog altijd een knappe
prestatie. Nick won dus en mocht
het in de finale opnemen tegen de
winnaar van de wedstrijd tussen
Ron en John. Ook John Koster kon

Hoogst mogelijke finish
Er was vier jaar nodig voor nodig
om drie maal de 170 finish te raken. Een mooie graadmeter voor het
huidige niveau is dat er dit seizoen,
2007/2008 al vijf 170 finishes zijn
gegooid. Na Bak (2 keer), Gert Jan
van de Wolf en Nick van der Linden
was het jl. vrijdag de beurt aan Rene Kruit. Triple 20 Triple 20 Bulls Eye!
De perfecte finish, daar krijg je nooit
genoeg van.
Hoogste aantal deelnemers
Ook vrijdag 7 maart vonden liefst
104 dartspelers (supporters niet
meegerekend) hun weg vonden
naar het Dorpshuis, 88 heren en
16 dames! De magische grens van
100 is wederom overschreden. Is
100 überhaubt nog een magische
grens? Wel, één ding is zeker, men
heeft het naar de zin bij Poel’s Eye.
De finale om 24.00 uur. Een leuke
attentie voor de winnaars en winnaressen, een behoorlijk niveau en bovenal een uitstekende sfeer.
Paas koppeltoernooi
Over twee weken en één dag is de
volgende speelavond. Zaterdag 22
maart vindt het jaarlijkse prestigieuze Paas koppeltoernooi plaats.
Zoek een maat en kom gezellig naar
het Dorpshuis. Inschrijving sluit om
19.30 uur. De volgende regulier
speelavond is over vier weken, op
vrijdag 4 april. Voor meer informatie, ook over het Paas koppeltoernooi, zie www.poelseye.nl.

1982) met maar liefst 9/10 seconde.
Op de 60 meter sprint liep Maaike in
de series een tijd van 8.37 seconden
en in de finale werd Maaike tweede
in een nieuw persoonlijk record van
8.33 seconden.
Bij het verspringen werd ze uiteindelijk zevende, maar wel met een
nieuw persoonlijk record van 4.63
meter. Een mooie afsluiting van het
indoorseizoen, nu op naar de wedstrijden buiten.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
in twee sporthallen
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO
zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 15 maart aanstaande voortgezet met de veertiende speelavond
van het seizoen 2007/2008. Vier van
de vijf wedstrijden worden komend
weekend gespeeld in de Proosdijhal
in Kudelstaart.
Publiek is van harte welkom en
de toegang tot de tribunes van de
sportzaal is zoals gebruikelijk gratis.
Het programma begint gelijk met
de topper van de avond, namelijk
Sportcafé de MiDi’s tegen Mantel
Makelaars om 19.20 uur.
Om 20.05 uur volgt LEMO tegen
DGL. Om 20.50 uur speelt The Underdog tegen Easy Beveiliging en
om 21.35 uur tenslotte treedt De Jet
Set BV aan tegen het team van SuperFly.
De wedstrijd tussen Piller Sport en
Könst wordt gespeeld in een andere sporthal, namelijk sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg en be-

men gekend. Vooral een goede communicatie tussen navigator en bestuurder was van groot belang. De
navigator moet de bestuurder toch
zo goed mogelijk informeren over
welk spoor te kiezen en voor wat
er voor hem gebeurt. Vooral het regelmatig uitwijken voor vast zittende deelnemers moest zo goed mogelijk geschat worden om niet zelf
tot de bodemplaat vast te komen.
Ook het opspatten van klei kluiten
op het voorraam zorgde regelmatig
voor lastige situaties. De bestuurder was alleen maar druk om de auto aan het rollen te houden en toch
zoveel mogelijk hard over het parcours te gaan. Tijdens deze race is
wel gebleken dat alle mechanische
verbeteringen aan de auto goed uitpakte en zeker hebben bijgedragen
aan het resultaat.
De volgende race op het strand van
Wijk aan Zee wordt zeker geprobeerd een goed resultaat neer te
zetten.

de zegetocht van Ron niet stoppen.
De finale vervolgens was spannend.
Nick bood knap tegenstand en met
beide spelers in uiterste staat van
concentratie werd het een mooie
finale. Ron won en zo kent Poel’s
Eye wederom een nieuwe winnaar.
Zowel Ron als Nick mochten een
mooie plant van de firma Baardse in
ontvangst nemen. Alle winnaars zijn
overigens te zien op ‘The Board of
Fame’ op de webstie.
In het verslag van volgende week
aandacht voor het dames toernooi
en de ronde der beloftes.

Drie persoonlijke records
voor atlete Maaike Witpeerd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8
maart nam Maaike Witpeerd, c-junior van AV Aalsmeer, deel aan de
laatste indoorwedstrijd van dit seizoen bij Ilion in Zoetermeer. En dat
deed ze erg goed. Op de 60 meter horden liep ze in de series 9.91
seconde en in de finale eindigde
Maaike met een tijd van 9.86 seconden op de derde plaats.
Een persoonlijk record en verbetering van het oude clubrecord (uit

Rijsenhout - Het Off Road Racing-team Rijsenhout heeft in het
weekend van 1 en 2 maart jl. tijdens de eerste race van het seizoen
2008 voor het Nederlands kampioenschap offroad racing de derde
plaats behaald. Na de deceptie van
de afgelasting van Dakar 2008 heeft
het team zeer hard gewerkt aan de
verbetering van de Toyota Landcruiser 4x4 om het nieuwe race seizoen
weer tot grote prestaties te komen.
Al in de eerste race van het seizoen
blijkt al het harde werken niet voor
niets geweest. Door de vele regen
was het aangelegde parcours, over
een oud maïsveld, zeer zwaar voor
alle voertuigen. Nu de Dakar afgelast was melden zich weer een aantal nieuwe teams om ook het NK te
racen. Ondanks alle nieuwe concurrentie, is de derde plaats, 1 seconde
voor op de nummer vier, na drie verreden manches, een uitstekend resultaat.
Bijna elk team heeft zo zijn proble-

gint om 18.30 uur. Het team van The
Underdog is vrij voor speelronde 14.
Oorspronkelijk stond de gehele ZABO-speelronde 14 geprogrammeerd
in sporthal de Bloemhof.
Echter vanwege play-off handbalwedstrijden van FIQAS Aalsmeer
is de ZABO uitgeweken naar de
Proosdijsporthal. En omdat de
sporthal in Kudelstaart niet beschikbaar bleek vanaf 18.30 uur vindt er
toch nog één ZABO-duel plaats in
de Bloemhof.
Huidige stand:
Mantel Makelaars 11-30, SuperFly 12-30, Sportcafé de MiDi’s 1230, Piller Sport 12-27, De Jet Set BV
12-24, Easy Beveiliging 12-15, DGL
12-13, LEMO 12-9, Accon 12-9, The
Underdog 11-7, Könst 12-0.
Voor algemene informatie over de
ZABO, bel 0297 328046 of kijk op
de website: www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl

Inschrijven schoolatletiekdag
Aalsmeer - Op zaterdag 12 april
wordt, zoals gebruikelijk, de jaarlijkse schoolatletiekdag gehouden
op de atletiekbaan van AV Aalsmeer
aan de Sportlaan. Al vele jaren is dit
een erg leuk, gezellig en sportief
evenement, waaraan wordt deelgenomen door vele Aalsmeerse en Kudelstaartse scholieren. Ook dit jaar
hoopt de organisatie weer een flink
aantal kinderen te mogen verwelkomen. Informatie en inschrijfformulieren zijn inmiddels verzonden naar

alle basisscholen in Aalsmeer en
Kudelstaart. Wil je dus graag meedoen dan kan je je via je school inschrijven. Mocht dit niet lukken dan
kun je ook een individuele inschrijving doen. Je kunt dan contact opnemen met Dirk Spaargaren, tel.
0297-342434 of Janpieter Baars, tel.
0297-324118.
Meer informatie over deze dag is
binnenkort ook te vinden op de
website van de atletiekvereniging:
www.avaalsmeer.nl.

Stichting Wedstrijdturnen en Omnia

Dit weekend landelijke
voorwedstrijden turnen dames
Aalsmeer - De stichting Wedstrijdturnen Meer- en Amstelland heeft
samen met sv Omnia 2000 voor de
vijfde keer het vertrouwen gekregen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie om de landelijke voorwedstrijden turnen voor
dames in de tweede en derde divisie te organiseren. De wedstrijden
worden gehouden op zaterdag 15
en zondag 16 maart in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg, beide
dagen van 9.00 tot rond 20.00 uur.
Per wedstrijddag zijn er drie wedstrijdronden.
De aanvangstijden van deze ronden zijn 9.00, 12.45 en 16.30 uur. Al
weer voor het derde seizoen wordt
er gewerkt met het Nationale turnsysteem. Nieuw daaraan is onder
andere de benaming van de diverse categorieën. Dit weekend komen
de turnsters van de tweede en derde divisie naar Aalsmeer. Voor de
turnsters uit de derde divisie is het
de halve finale. Bij een goede klassering, eindigen bij de eerste negen,
leidt dat tot deelname aan het NK
op 17 mei in Nijmegen. In deze divisie mogen drie turnsters van sv Omnia hun kunnen tonen. De jeugdturnsters Fleur Brommer en Demi
Brockhoff gaan hun beste beentje voor zetten, evenals juniorturnster Ginger van der Zwaard. Voor de
turnsters uit de tweede divisie is er
een plaats in de landelijke halve finale te verdienen.
Het is dus eigenlijk een kwartfinale
wedstrijd en namens sv Omnia mogen jeugdturnster Susanne Tolen en
juniorturnster Liza Tichelaar deelnemen.

Jan en Riet
beste sjoelers
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 6 maart.
Hoofdklasse:		
Jan Joore
1978
Lineke van Brakel
1852
Nel Lagerburg
1776
Klasse A:		
Riet Schijf
1779
Elly Lanser
1702
Alie van Tol
1698
Klasse B:		

Ruim 400 deelneemsters
Er komen tijdens het weekend ruim
400 turnsters in actie. De deelneemsters komen met name uit de provincies Noord- en Zuid-Holland,
Utrecht, Overijssel en Friesland. In
leeftijd variëren zij van 8 tot en met
ongeveer 20 jaar. Via intensieve en
soms jarenlange training en enkele selectiewedstrijden in hun eigen
regio hebben deze meisjes zich geplaatst voor deze landelijke voorwedstrijd. Op het derde divisie niveau varieert de trainingstijd die de
turnsters aan hun sport besteden
tussen de zeseneenhalf tot twaalf
uur per week. Turnsters uit de tweede en eerste divisie trainen tussen
de twaalf en twintig uur per week.
Bezoekers welkom
De deelneemsters brengen uiteraard hun eigen supporters, familie
en belangstellenden mee. Maar uiteraard is iedereen die turnen een
warm hart toedraagt, van harte welkom in sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg. Het toernooi zal naar
verwachting tussen de 500 en 700
bezoekers trekken. Sponsors zijn De
Vries Scheepsbouw, EKZ Makelaars
en Goemans tapijt. Achter de organisatie van dit toernooi gaan overigens een kleine honderd actieve
medewerkers schuil. Het betreft hier
een veelheid aan expertises: van juryleden, wedstrijdleiding, telbureau,
catering, tot hulp bij de scoreborden. Op internet is nog meer informatie te vinden, toets www.kngu.nl
in en onder het tabblad Turnen Dames en agenda staat een link naar
de wedstrijd in Aalsmeer.

Wil Schimmel
1678
Gert Lanser
1659
Annie van ‘t Zelfde
1645
Klasse C:		
Plonie Verdel
1612
Sabine Wies
1583
Wim van der Geest
1558
Klasse D:		
Thomas van Brakel
1654
Rens Slootweg
1526
Rina Korewinder
1495
De volgende sjoelavond is op donderdag 20 maart in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. De
aanvang is 20.00 uur en sjoelliefhebbers zijn van harte welkom.
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Girlz Talk op Binding Zolder
Kudelstaart - Welke tienermeid
doet het nou niet? Lekker kletsen
met vriendinnen over school, jongens, de nieuwste mode, ouders,
liefde en vriendschap. Tijdens de
Girlz Talk wordt er lekker gekletst
over serieuze en minder serieuze
onderwerpen.
Tienermeiden tussen 12 en 15 jaar
zijn van harte welkom op De Binding Zolder in Kudelstaart. Tussen
19.00 en 20.30 uur kletst de groep
er lekker op los onder het genot van
een lekker kopje thee. De Girlz Talk
is maandag 17 maart. Je kan gewoon langs komen alleen of samen
met je vriendinnen. De Binding Zolder is te vinden in het SJOK gebouw
aan de Hoofdweg, ingang zit aan de
Haya van Somerenstraat.
Meidendag
Op woensdag 26 maart is het weer
tijd voor een gezellige meidenmid-

dag die dit keer in het teken staat
van sieraden. De groep gaat de hele
middag lekker aan de slag met kralen om leuke kettingen te maken,
armbandjes, hangertjes voor aan je
mobiel en andere leuke sieraden.
De meidendag is bedoeld voor tienermeiden vanaf 10 jaar, begint om
14.00 en duurt tot 17.00 uur. De kosten zijn 5 euro je (inclusief materiaal) en moet je van tevoren even opgeven. De activiteit gaat alleen door
bij minimaal deelneemsters! Dus
kom gezellig met je vriendinnen.
Opgeven kan als volgt: Mail naar
kim@debinding.nl. Zet in het mailtje je naam, adres en telefoonnummer. Of bel even maandag tussen
11.00 en 15.00 uur of op dinsdag, woensdag- of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297
892092. Spreek gerust de voicemail
in, maar laat dan wel even je telefoonnummer achter!

Kim Nederstigt (links) en Dione Vermeulen, respectievelijk brons en goud tijdens de eerste voorwedstrijd toestelturnen.

Toestelturnen

Turnsters Omnia succesvol
bij rayonwedstrijden
Aalsmeer - Op zondag 9 maart is
de eerste voorwedstrijd toestelturnen van de lagere divisies gehouden in de WethouderVerheijhal in
Amsterdam-Oost. Het gaat hierbij
om de NTS-wedstrijden verplichte oefenstof. Om aan de finale van
het rayon Amsterdam mee te mogen doen, moeten de turnsters zich
bij de beste tien van hun categorie
turnen. De wedstrijdgroep toestelturnen onder leiding van Anneke Nap deed met negen turnsters
mee in verschillende leeftijdsklassen op niveau 13, 12 en 11, opklimmend in moeilijkheidsgraad. Van de
negen turnsters maakten er zes hun
debuut op de rayonwedstrijden. Bij
de pupillen 2 niveau 13 turnde Demi van Andel haar debuut. Zij eindigde op een mooie vijfde plaats. In
de categorie basis (geboren in het
mooie jaar 2000) niveau 13 turnden
vijf meisjes en was het voor alle vijf
hun eerste wedstrijd. Bonita Goede
eindigde op de tiende plaats, Roslin
O’Shea werd zevende, Iris Eveleens
nam de vijfde plaats in, Kim Nederstigt eindigde op de derde plaats

en mocht dus de bronzen medaille
in ontvangst nemen. De beste prestatie kwam op naam van Dione Vermeulen, die op de eerste plaats eindigde en dus de gouden medaille kreeg! Bij de pupillen 1 niveau
12 turnde Aïcha Croes een goede
wedstrijd en mocht de zilveren medaille voor de tweede plaats in ontvangst nemen. Bij de pupillen 2 niveau 11 presteerden Lisan Wegstapel en Anouk Straathof heel goed
en dat resulteerde in een tweede
plaats voor Lisan en de eerste plaats
voor Anouk!
Alle negen Omnia-turnstsers hebben zich dus geplaatst voor de finale van de rayonkampioenschappen,
die op 20 april gehouden gaan worden. Met negen finale-plaatsen,
waaronder vijf medaille-winnaressen, kan SV Omnia terugkijken op
een geslaagde eerste voorwedstrijd!
Op zondag 30 maart komen nog
tien andere turnsters van SV Omnia in actie tijdens de tweede voorwedstrijd, zodat mogelijk nog meer
meisjes zich plaatsen voor de rayonfinale van 20 april.

KRANT
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Jeugddisco RKDES zaterdag

Kudelstaart - Op zaterdagavond 15
maart wordt voor alle kinderen die
zin hebben in een leuke, gezellige
en swingende dansavond een discofeest georganiseerd in de RKDES
kantine! Ieder jaar wordt een leuke disco-avond gehouden voor de
jeugd, tot nu toe met veel succes!
De muziek wordt zaterdag verzorgd
door de twee geweldige dj’s Ronald
en Stefan, met dank aan Jan Spring
in het Veld. De kleintjes kunnen lekker met hun leeftijdgenootjes dansen en daarna zijn de wat oudere

kindeen aan de beurt! De disco is
voor de kinderen van 5 tot en met
10 jaar van 19.00 tot 20.30 uur en
voor jongens en meiden van 11 tot
en met 16 jaar draait de muziek van
21.00 tot 22.30 uur! De toegang tot
de jeugddisco is gratis, en inclusief
2 consumpties. Iedereen is welkom.
Je hoeft geen lid te zijn van RKDES!
Dus neem al je vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes en buurtvriendjes mee en kom dansen zaterdag bij DES in de kantine aan de
Wim Kandreef, Sportpark Calslagen.

Diploma voor jeugdschaatsers
Aalsmeer - – Zaterdag 8 maart
hebben 83 kinderen in de leeftijd
van 6 tot 12 jaar van de Federatie
Aalsmeer (dit zijn de gezamenlijke
ijsclubs) op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam hun officiële KNSB-diploma ontvangen.
Hiervoor hebben de meiden en jongens twintig zaterdagen voor geoefend.
Het weer was dit seizoen fantastisch, slechts eenmaal regende het,
en dan is er toch niets mooier dan
heerlijk in de buitenlucht op deze
sfeervolle ijsbaan te kunnen schaatsen.
De kinderen werden twintig maal
per bussen naar de baan gebracht,
waar zij een uur lang in groepen les
kregen van vaste begeleiders.
Er heeft een Sinterklaashappening,
een verklede mini-elfstedentocht
(met als beloning een medaille in
de vorm van het echte elfstedenkruisje), een start/rem/slalomproef
plaatsgevonden en afgelopen zaterdagmorgen moesten de kinderen
een bepaald aantal ronden schaatsen voor hun schaatsdiploma.
De jongens en meisjes werden aangemoedigd door vele ouders en belangstellenden en slaagden allemaal.
Na afloop was er in de kantine De
Skeeve Skaets drinken en een hapje
voor de kinderen en werden de diploma’s per groep uitgereikt, maar
eerst kregen de schaatsleiders/sters
een attentie overhandigd namens
de ouders.
De Schaatsproef, het eerste officiële diploma, was voor: Wendy
van Drunen, Armani van Engelen,
Eveline Harting, Esther Hulsebosch, Boyd Huzemeier, Puk Kempkes,
Lars Keyzer, Lysanne Knecht, Beau
van Kuppevelt, Madelon Maarse,
Jelmer Maarsen, Puk Nisters, Merel
Piet, Elisa Spaargaren en Evy Verbeek.
De Schaatsproef met ster kregen: Anniek Baarse, Robin Bek,

Anouk van den Berg, Björn van den
Berg, Emily van Duynhoven, Gita
Engel, Zoë Huzemeier, Danique Piet,
Linda de Rijk, Cherona van der Sar,
Cleo Verbeek en Marit Vollmuller.
Het A-diploma ontvingen: Fanni
van Andel, Timon Buys, Owen Geleyn, Bonita Goede, Nynke Nell, Tom
de Niet, Roy van Schie , Marco van
der Wal en Olaf van der Zwaard.
Het A-diploma met ster: Chiara
Kooy.
Het B-diploma ging naar: Jelle
Boon, Tina Egberts, Tom Egberts,
Cassey Glebbeek, Nicky Groenewegen, Jessica de Haan, Wessel Heil,
Danny Kamsteeg, Maria Keessen,
Dominique Lakerveld, Leah Middelkoop, Sacha Smit en Melissa de
Vos.
B-diploma met ster: Tara Tonkes.
Het C-diploma was voor: Max
Broekhuizen, Famke Gerritsen, Irene
van de Heyden, Nicky van Leeuwen,
Stef de Rijk, Gaby van der Schilden,
Caitlin Stevens, Kim Tonkes, Vera
Vermeule, Merel de Vries, Catrien de
Vries en Martijn van der Zwaard.
C-diploma met ster: Leon Buys,
Danischa Goede, Didier Köhler, Eline van de Lagemaat, Joerie Olij, Jeroen Piet en Naomi Weij.
Het D-diploma ontvingen: Daphne Buis, Shirley van der Hoorn, Daan
Keyzer, Hannah Leegwater, Fien
Mulder, Luuk Persoon, Franka du
Pau, Sanne van der Steeg, Vera van
der Steeg, Sam Verhulst en Pacalle
van Winden.
D-diploma met ster: Maaike Gerritsen en Kelvin Kaslander.
In oktober start het Jeugdschaatsen
Aalsmeer weer.
Er is plek voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Inlichtingen
en/of opgeven bij Marijke Maarse,
tel.0297-325635.

Clown Dingo op bezoek
tijdens Pyjamaparty Snoopy
Kudelstaart - Vrijdag 7 maart is
een pyjamaparty gehouden op BSO
Snoopy. Alle kinderen van 4 tot en
met 6 jaar mochten blijven slapen.
Dat was op zich al een hele belevenis, maar er kwam ook nog een
verrassing langs! Het thema van
de avond was ‘circus’ en daarom
kwam er een echte clown op bezoek! Clown Dingo heeft voor iedereen een mooie ballon gevouwen en
deed hele leuke goocheltrucs voor
de kinderen! Als laatste stond een
disco op het programma en kon er
met clown Dingo gedanst worden.
Na het uitzwaaien van de clown was

het bedtijd en ging iedereen tanden
poetsen en de pyjama’s aantrekken. Al snel lag iedereen lekker in
zijn bedje en mocht er nog even met
de zaklampen gespeeld worden en
de kids hielden nog een kussengevecht! Nog een klein verhaaltje over
het circus voorgelezen en toen was
het echt bedtijd. Al snel lag iedereen heerlijk te slapen! De volgende
ochtend stond er een heerlijk ontbijt klaar en om 9.00 uur stonden de
eerste ouders voor de deur en was
de pyjamaparty alweer voorbij! Het
was een super leuke pyjamaparty bij
Snoopy.

Allerlei activiteiten voor
Pasen op Binding Zolder
Kudelstaart - Het is bijna Pasen.
Natuurlijk ook op De Binding Zolder. Rondom Pasen worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd
die je zeker niet mag missen! Zo is
er woensdag 19 maart een paasmiddag. Wil jij je ouders verrassen met
een lekkere paasbrunch? Dat kan.
Tijdens de middag gaat de groep
lekkere paashapjes maken die tijdens de paasbrunch thuis geserveerd kunnen worden. De middag is
van 14.00 tot 17.00 uur en kost 2,50
euro Ook tijdens de inloopmiddag
wordt aan Pasen gedacht. Op goede vrijdag 21 maart is er een extra
lange inloop van 14.00 tot 18.00 uur!
Voor alle inloop bezoekers is er iets
lekkers! Dus kom gezellig even binnenlopen. Natuurlijk is Pasen niet
compleet zonder een paasontbijt.
Op zaterdagochtend 22 maart is er

de mogelijkheid om met elkaar te
ontbijten in paassfeer. Om 9.00 uur
is de tafel gedekt en kan je genieten
van een heerlijk en natuurlijk heel
gezellig ontbijt. Het ontbijt is gratis, maar je moet je wel even van tevoren opgeven. Het ontbijten duurt
tot ongeveer 11.30 uur. Wil jij je opgegeven voor de paasmiddag en/
of het paasontbijt? Mail naar kim@
debinding.nl. Zet in het mailtje je
naam, adres en telefoonnummer. Of
bel even op maandag tussen 11.00
en 15.00 uur of op dinsdag-, woensdag- of vrijdagmiddag tussen 13.00
en 18.00 uur naar 0297-892092.
Spreek gerust de voicemail in, maar
laat dan wel even je telefoonnummer achter! De Binding Zolder is te
vinden in het SJOK gebouw aan de
Hoofdweg, ingang aan de Haya van
Somerenstraat.

‘Open bak’ de Zuidooster

Bijeenkomst Zegelkids

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
6 maart was groep 4 van OBS de
Zuidooster aan de beurt om een optreden te verzorgen. Gekozen was
dit keer voor een mini musical die
zich afspeelde in hotel ‘de Slaper’.
In dit hotel maakten de kinderen natuurlijk van alles mee.
Alle kinderen van groep 4 hebben
heel hard gewerkt om samen met
hun trotse juf Ilse en een aantal en-

Aalsmeer - Vrijdagavond 14 maart
komen de Zegelkids weer bijeen.
Het is de bedoeling dat het dierenalfabet die avond af komt. Dat wordt
tijd want de paashaas is dit jaar wel
heel vroeg.
Elke maand maken de Zegelkids
een jeugdpuzzel. Hiermee kun je in
maart veel punten verdienen.
De Zegelkids kennen ook een veiling. Om daar te kunnen kopen moet
je eerst punten verzamelen met het
uitvoeren van allerlei opdrachten.
Het kost je dus geen zakgeld

thousiaste ouders ervoor te zorgen
dat de open bak een groot succes
is geworden.
Als echte sterren namen de kinderen aan het eind van het optreden
een roos in ontvangst en kregen zij
een daverend applaus van de aanwezige kinderen uit de andere groepen, leerkrachten, ouders, opa’s en
oma’s en alle andere belangstellenden.

Ambulance op schoolplein
basisschool de Zuidooster
Aalsmeer - In het kader van de
EHBO lessen in groep 8 van OBS
de Zuidooster stond er dinsdag 11
maart een ambulance van de VZA
op het schoolplein. Er werd aan de
kinderen uitgelegd wat het belang
is van het (juist) alarmeren en wie
je nodig hebt voor wat voor ongeval. Hierna mochten de kinderen
uitgebreid vragen stellen die beantwoord werden door de chauffeur of
de verpleegster. Toen alle vragen
beantwoord waren begon het praktijk gedeelte van de les. De ambulance ging open, de brancard werd
naar buiten getrokken, zodat iedereen van de klas uitgebreid in de ambulance kon kijken. Er werd bij een
leerling een hartfilmpje gemaakt,
bloeddruk en het zuurstofgehalte gemeten. Alles was goed, dus
ze kon gelukkig na de les gewoon
weer naar huis. Hierna werd er een

gebroken been behandeld. Met een
spalk mocht een leerling plaats nemen op een harde plank en er werd
een nekkraag omgedaan (dat zat
niet echt lekker). Daarna kwam het
spannende gedeelte. De klas werd
in twee groepen verdeeld, de ene
helft mocht voor in de ambulance
zitten en de werking van alle knopjes werd uitgelegd, ook ging even
de sirene aan. De andere helft van
de klas kreeg uitleg over de medicijnen die gebruikt worden, hoe ziet
een infuus er uit en werd er uitgelegd op wat voor manieren er beademd kan worden. Het was het
een zeer interessante en leerzame
les.
De kinderen en leerkrachten van
obs de Zuidooster willen bij deze Simone en Mario van VZA bedanken
voor de zeer leuke demonstratie in
hun vrije tijd.

Deze vragen in de jeugdpuzzel zijn
heel leerzaam en hebben betrekking op rekenen, aardrijkskunde en
geschiedenis.
De Zegelkids is een moderne jeugdclub, waar ze naast ‘postzegelen’
ook veel lol hebben.
Als je lid wordt van de Zegelkids
krijg je ook het maandblad van de
postzegelvereniging met daarin de
jeugdpuzzel.
Meer weten? De leiding is telefonisch te bereiken op de nummers
361819 of 322545.

Voorleesuurtje en eieren
zoeken in bibliotheken
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 19 maart kunnen kinderen van
2 tot en met 5 jaar in de bibliotheken Aalsmeer en Kudelstaart komen
luisteren naar verhalen. Natuurlijk
gaan de verhalen dit keer over Pasen.
Het voorlezen begint om 15.00 uur,
daarna kan er naar paaseitjes gezocht worden die verstopt zijn in
de bibliotheken. De activiteit is

gratis! In bibliotheek Aalsmeer in
de Marktstraat worden er iedere woensdagmiddag van 15.00 tot
16.00 uur steeds weer nieuwe verhalen voorgelezen aan kinderen van
2 tot en met 5 jaar, en in bibliotheek
Kudelstaart in de Graaf Willemlaan
is dat om de week. Ná het voorlezen kunnen de kinderen kleuren en
krijgen ze een glaasje limonade met
iets lekkers erbij.
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Schaakclub Aalsmeer

Voetbalwedstrijd tegen VVC

Gemiste kans eerste, winst
voor derde team!

VVA verdiende meer dan verlies
Aalsmeer - Trainer Edwin van Maas
voerde de verjonging dit weekend
verder door met het oog op volgend
seizoen. Daardoor acteerden Rolf
Maarssen, Karel Koolhaas en Michel Combee in het tweede. John
Keur en Robert Batenburg waren
nog steeds geblesseerd. In de basis
verschenen Arjan Rijkmans, Tom v.d.
Wilt en de nog maar 17 jarige Dirk
Jan v.d. Meer die terug kan zien op
een goed debuut.
Voetballend stelde het deze middag niet veel voor. Aalsmeer is momenteel niet in staat om een wedstrijd te maken en om de nul achterin te houden. Het spel vliegt alle
kanten op. Behoudens een cruciaal
moment in de wedstrijd gebeurde
er op enkele overtredingen na weinig. Toch wist scheidsrechter Kloosterman de wedstrijd volledig naar
zich toe te trekken door liefst negen
keer geel en éénmaal rood uit te delen. Een prestatie op zich. De eerste 30 minuten gaven meer spannend dan goed voetbal te zien met
een licht voordeel voor de thuisclub. In de 19e minuut greep keeper Ray Smidt goed in bij een aarzelende achterhoede. Aalsmeer kwam
ook goed weg in de 30e minuut toen
uit een vrije trap van Wilbert Abbink
de bal via de paal het veld insprong.
Aalsmeer stelde hier niet veel tegenover doordat spits Milton Cooman totaal niet in de wedstrijd zat.
Aalsmeer kwam totaal onverwacht
aan de leiding toen Robert Tates
vanaf 35 meter de ver voor zijn doel
staande doelman met een mooie lob
verschalkte, 0–1.
In de 40e minuut schoot Robert Tates uit een vrije trap langs de muur
en de keeper, vlak langs de paal.
Toen brak in de 43e minuut het cruciale moment aan. Een zware overtreding op de enkel van Robert Tates pareerde deze met een trappende beweging op de grond onder het
oog van de scheidsrechter. Dus hij
kon ondersteund door de verzorger

met rood vertrekken. Zijn kompaan
van de zware overtreding kwam beter af met geel. Bij zijn eerste verzorging in de dug out door Cor Middelkoop werd door de scheidsrechter verzocht de behandeling in de
regen achter het hek voort te zetten. In plaats van het spel te hervatten staakte hij de wedstrijd. Na een
onderbreking van 10 minuten begon men aan de laatste 2 minuten
voor rust. Aalsmeer had de pech dat
uit een voorzet van niks de bal van
richting werd veranderd en de bal in
plaats van naast het doel in het doel
belandde: 1–1.
De tweede helft was VVC optisch
sterker met een man meer maar
Aalsmeer kreeg de beste kansen
in de counters. In de 50e minuut
dwong een uitbraak via Milton Coomen op Pacal van Berkum de keeper tot het uiterste met een harde
schuiver. Een mooie vrije trap in de
55e minuut door Wilbert Abbink leverde VVC de 2–1 op.
De laatste 20 minuten was een hard
werkend Aalsmeer dat de wedstrijd naar zich toe trok. Het loon
naar werken kwam in de 80e minuut toen Pascal van Berkum in een
rush naar het doel stoof en met een
diagonaal schot de keeper verraste, 2–2. Aalsmeer probeerde meer
en was in 86e minuut dicht bij een
doelpunt. Doelman Lambrecht tikte de vrije trap van Milton Cooman de bal tot corner. Uit de corner kreeg Aalsmeer nog de grootste kans op de overwinning. In de
kluwe van spelers wilde de bal maar
niet over de lijn. Uit een directe tegenaanval viel de bal voor de voeten van Clootwijk, die de eindstand
op 3–2 bracht. Voor het hard werkend Aalsmeer wel wat zuur. Dat is
nu eenmaal voetbal.
Zaterdag
aanstaande
speelt
Aalsmeer thuis aan de Dreef tegen
RKAVIC. Aanvang 14.30 uur.

Het kampioensteam VZOD D2. Voor: Vincent Algra, Tom Teeuwen, Diwan
Bernsen, Jeffrey Kunst, Stan Scheper en Louise de Vos. Staand: Samira de
Groot, Demi Olij, Fenne van der Zwaard en Lisa Reussink. Achter: Coaches
Josine Verburg, Eric Spaargaren en Michelle van Leeuwen.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD D2 voor tweede
maal kampioen!
Kudelstaart - In een volle Proosdijhal stond zaterdag een mooie dag
voor de boeg. De spelers van de D2
waren al kampioen en gingen in de
laatste wedstrijd voor hun titel als
ongeslagen.
Voor de wedstrijd waren de geschminkte spelers druk en zenuwachtig. Dit was achteraf nergens
voor nodig want er werd met 12-1
gewonnen van het kansloze De Vinken D3. Het aanvalsvak bestaande
uit Diwan Bernsen, Tom Teeuwen,
Louise de Vos en Demi Olij draaide vanaf het begin goed en scoorde
gelijk 3 doelpunten. Het andere vak
draaide minder snel maar door een
strafworp van Samira de Groot wisten ook Lisa Ruessink, Jeffrey Kunst

en Stan Scheper succes te boeken.
Met een ruststand van 4-2 wisten
de coaches Eric Spaargaren, Michelle van Leeuwen en Josine Verburg, dat er meer in zat. Door Fenne
van der Zwaard en Vincent Algra in
te brengen groeide de voorsprong
naar 12-1. Dit goed spelende team
gaat volgend seizoen een klasse hoger spelen.
Oplopen met je idool
’s Avonds mochten de kinderen van
de D2 oplopen met de spelers van
VZOD 1. Ook ontvingen zij een medaille en bloemen van sponsor Aviflora. In april gaan zij ook nog naar
de finale van de korfballeague in het
Rotterdamse Ahoy. Het kan niet op!

Jack van Muijden

Jeugdnieuws handbal

B1 van FIQAS ongeslagen
kampioen in Breukelen!
Aalsmeer - - Zondagmiddag 9
maart, buiten regent het pijpenstelen terwijl in de Stinzenhal in Breukelen de jongens B1 van FIQAS
Aalsmeer hun kampioenswedstrijd
gaan spelen tegen de B1 van Nijenrodes.
Het in grote getalen meegereisde
publiek kreeg een uitermate spannende wedstrijd voorgeschoteld met
daarin veel actie, diverse penalty’s,
tijdstraffen en mooie doelpunten.
Vooraf staan de jongens van FIQAS
ongeslagen bovenaan in de poule
met daaronder Nijdenrodes. (FIQAS
24 punten, Nijdenrodes 21 punten).
De wedstrijd begint en blijft aardig
gelijk opgaan, de jongens zijn zeer
aan elkaar gewaagd.
Bij een stand van 3-5 krijgen de jongens van FIQAS Aalsmeer een penalty tegen die benut wordt en in
enkele verwarrende minuten die
volgen krijgen ook nog twee spelers van FIQAS een tijdstraf, waardoor er even met vier spelers verder
gespeeld moest worden.
Ondanks het ondertal weet Patrick
twee prachtig doelpunten te scoren
en zorgen de jongens er in de verdediging voor dat er geen tegendoelpunten vallen. Een knappe prestatie! De rust wordt ingegaan met een
stand van 10-11 in het voordeel van
FIQAS.
Vlak na de rust wordt de stand 1012 in Aalsmeers voordeel. Dan volgen wat rommelige situaties, wordt
de coach van Nijenrodes gestraft
met vier minuten om vervolgens
het veld te moeten verlaten en vallen er wat penalty’s waardoor de situatie wat onoverzichtelijk wordt.
Maar door hard te werken, sportief
te blijven doorspelen en een penalty
van Nijenrodes te stoppen weten de
Aalsmeerse jongens na een achterstand (15-14) gelijk te maken (1818) en vervolgens een kleine voorsprong te creëren van 2 doelpunten
(18-20).
Deze voorsprong weten ze vast te
houden en zo worden de jongens
van de B1 van FIQAS Aalsmeer
met een stand van 20-22 ongeslagen kampioen van het zaalseizoen
2007-2008. Mario, Harry en alle jongens van de B1, van harte gefeliciteerd met jullie kampioensschap.
Doelpunten: Kevin 9, Patrick 5, Thomas 3, Remco 2, Maarten, Jordy en
Daan 1.
FIQAS B2 komt tekort
Zondag 9 maart was de wedstrijd
waar de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer kampioen zouden kunnen worden, uit bij nummer twee
Najaden, in Almere. Kees Boomhouwer was er deze week niet bij
waardoor Paul Eigenhuis het team
coachte.
De wedstrijd begon slordig aan
Aalsmeerse kant, verdedigend zat
het totaal niet goed en daar maakte Najaden dankbaar gebruik van.
Doordat FIQAS bovendien zelf te

weinig scoorde wist Najaden al snel
een voorsprong van 5-1 te pakken.
Wat de Aalsmeerse jongens ook
probeerden, ze kwamen maar niet
op voorsprong.
Verdedigend bleef het niet goed
staan en ook aanvallend was er weinig overtuiging.
De eerste helft was dan ook helemaal voor Najaden, zij bepaalden
het spel en profieerden ook dankbaar van een tijdstraf voor Aalsmeer.
En op het moment dat de speler van
de tijdwaarneming weer het veld
mocht betreden was dit volgens de
scheids nog te vroeg en kreeg hij
wéér 2 minuten.
Hierdoor liep Najaden uit naar een
verschil van acht punten, ruststand:
18-10. Paul vertelde de jongens hun
hoofd omhoog te houden want als
ze er met overtuiging voor zouden
spelen was dit verschil nog in te halen. Zo kwam er na de pauze toch
wel een ander Aalsmeer het veld
op. Met scherpere aanvallen en met
een betere verdediging die ook veel
sneller op die ene scorende speler
van Najaden zat.
En hierdoor kon de B2 iets dichterbij komen: 23-19. Toch was het niet
genoeg en bleef Najaden op voorsprong.
De scores, de betere verdediging
en het sterke keeperswerk van Ruben waren niet genoeg en hierdoor
verloor de B2 met 30-25. Het is hun
eerste verlies, maar toch staan ze
nog steeds twee punten los van Najaden.
Huldiging
Bij terugkomst in De Bloemhof kregen de jongens toch alvast hun huldiging en bloemen tijdens de rust
van de dames 1. Volgende week
spelen de jongens thuis tegen Fidelitas en die wedstrijd begint om
12.15 uur. Dan moeten ze winnen
om het kampioenschap niet toch
nog op het laatste moment te verspelen. Doelpunten: Thomas, Michael en Menno 5, Coen en Nils 3,
Charles en Axel 2.

Willem wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en ook
biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Willem Buskermolen met 5115 punten, gevolgd door
Alie van Weerdenburg met 5046 punten. Op plaats drie is Eef van Mourik
geëindigd met 5000 punten en vierde
was Wil Jongkind met 4949 punten.
Bij het jokeren werd Janny Offerman
winnares met 6 punten, op de tweede plaats eindigde Henny de Wit met
13 punten.

Aalsmeer - Iedereen was in opperbeste stemming na de knappe winst
van SCA 1 vorige wedstrijd. Tegen
Kijk Uit had het team de kans om
ons richting veiligheid te spelen. Het
bleek echter een rampendag, afgelopen zaterdag, zodat de mannen na
de 5,5-2,5 nederlaag nog twee wedstrijden aan de bak moeten. Om te
beginnen liet Christopher Brookes
zich op bord vier, met wit nota bene,
compleet wegspelen. Vincent Jongkind daarnaast speelde een bijzonder avontuurlijke partij, waarbij het
waardeoordeel van de kenners per
zet wisselden. Zo leek eerst wit gewonnen te staan, maar een zet later had zwart alle kansen. Een grove misrekening maakte een eind
aan alle speculaties: 0-2! Gelukkig
stond nieuwe aanwinst Piet Geertsema een pion voor en had een riante stelling. Ook Rik Konst leek het
goed te doen. Jan Bosman en Joran
Donkers werden gewoon geacht te
winnen. Wim Hensbergen nam dan
ook het remiseaanbod aan en zette
Aalsmeer zo op het scorebord. Piet
kon echter het gaatje niet vinden en
moest, teleurgesteld, in remise berusten. Ondertussen had Rik Konst
een goed eindspel bereikt met nog
vier torens op het bord. Het is echter
lastig denken met slechts nog seconden op het bord en een foutje is
snel gemaakt.
Het resterende eindspel was niet
meer te redden. En de wedstrijd verloren. Gelukkig deed Erik Korenwinder nog wat voor het puntensaldo door in een enorm ingewikkelde
stelling de boel nog ingewikkelder
te maken. Met dreigingen aan alle
kanten, vlogen de stukken links en
rechts van het bord. Een tactisch
dameoffer gaf Erik tenslotte de kans
een vesting te bouwen en de remise te behouden. Jan Bosman vergaloppeerde zich in een gelijke stelling
en zag een ingesloten loper nooit
meer terug. Zijn laatste troef, een
verre vrijpion, kon nog net worden
gestopt door de witspeler. Dat Joran Donkers ten slotte de winst nog
voor de poorten van de hel weg wist
te slepen kon de domper niet meer
verhelpen. Een gemiste kans in de
strijd tegen degradatie. De volgende twee wedstrijden moeten nu gewonnen worden om een plek in de
promotieklasse voor volgend jaar te
garanderen.
Jeugd presteert goed
Het derde team heeft het jaar goed
afgesloten met een puike winst op
Het Witte Paard 8 uit Haarlem. De
mannen van SCA 3 doen het hele

seizoen al lekker en maken nog volop kans op promotie. Dit jaar werd
slechts een keer verloren, in de
vrieskou van de Haarlemse Jopen,
en eenmaal gelijkgespeeld, zwaarbevochten tegen Heemsteedse SC4.
Dankzij deze winst staat het team
nu op een eerste plek maar moeten de nummers 2 en 3, De Jopen
en Heemstede, nog een wedstrijd
spelen en kunnen zij Aalsmeer nog
voorbijstreven. Ook in deze laatste
wedstrijd was het de jeugd die goed
presteerde. Elham Wasei en Jean
Paul Brookes bezetten de beide
topborden en moesten het dan ook
opnemen tegen de sterkste tegenstander. Beide jonge helden hadden
het dan ook zwaar. Helaas wist Jean
Paul het net niet te redden, maar Elham wist knap een half punt binnen te slepen. Hiermee leek de koek
even op, want zowel Ron Klinkhamer als Han Carpay hingen vanaf
het begin in de touwen en moesten ten slotte de strijd staken. Toen
kwam echter de echte vechtersmentaliteit van het derde team na
boven en de ene na de andere overwinning stroomde binnen. Al Tas op
bord 8 toonde aan het schaken nog
niet verleerd te zijn en wist goed te
winnen. Net als playing captain Rob
van Haaften die op bord zes precies
op de tijdcontrole mat wist te zetten. Leo Buis en Tom van der Zee
tenslotte kenden weinig problemen
met hun tegenstanders. Een krappe
4,5-3,5 uitoverwinning derhalve. Nu
nog afwachten wat de concurrentie
doet…
Ron Klinkhamer is trouwens wel
topscoorder van het team geworden
met 3,5 punten uit 6 partijen. Tom
van der Zee wist als enige al zijn
partijen te winnen: 3 uit 3!

Tom van der Zee: 3 uit 3 voor het
derde team!

Sportvereniging Omnia 2000

Eerste plaatsingswedstrijd voor
groepen ritmische gymnastiek
Aalsmeer - - Afgelopen zondag
9 maart vond in Woerden de eerste landelijk plaatsingswedstrijd ritmische gymnastiek voor groepen
plaats. Voor SV Omnia 2000 deden
deze dag twee groepen in verschillende leeftijdscategorieën mee. De
jongste groep, categorie 3B bestaande uit Melissa Lagerburg, Britt
Wagenaar, Juliëtte Veerkamp en Natasja Rommerts, doen bij de groepen
mee met het verplichte materiaal,
vier hoepels. Alle vier deze meiden
doen dit seizoen voor het eerst mee
met groepswedstrijden, iets wat niet
altijd mee valt als je tussen de 8 en
de 10 jaar bent. In totaal deden met
dit verplichte materiaal twaalf groepen mee. Volgens de meegereisde,
opa, oma’s, tante, vaders en moeders deden de meiden het eigenlijk
helemaal niet zo slecht. Echter de
jury was een andere mening toebedeeld. Zij beoordeelden de oefening
van deze vier jonge meisjes met een
7.665, wat betekende dat zij op een
elfde plaats eindigden.
Voor de andere groep, categorie 2B
bestaande uit Ilse Huiskens, Dominique Ramp, Lotte Brouwer, Daniëlle Bubberman en Lisanne van den
Nouland, stonden twee oefeningen
op het programma. Zij gingen van
start met het verplichte materiaal
knotsen. Mede dankzij het feit dat
al deze meiden al iets ouder zijn en
de meesten ook al groepservaring
hebben ging het hun beter af. Hun
goed uitgevoerde knotsoefening
werd beoordeeld met een 8.533, wat
goed was voor een derde score bij
het verplichte materiaal. Na de middagpauze moesten de meiden van
de 2B groep nog een oefening met
een keuzemateriaal laten zien. Er is
dit seizoen gekozen voor een hoepel/bal oefening.
Deze oefening wordt uitgevoerd met
drie hoepels en twee ballen. Ondanks dat deze oefening pas afgelopen week helemaal af was waren de
meiden goed op elkaar ingespeeld.
Zij scoorden een 8.849 wat goed was
voor een vierde plek. Beide groepen
werden deze dag begeleidt door Ingrid de Rooij, de trainster van de 3B

groep. De 2B groep wordt getraind
door Barbara Gerritsen. Zij kon zelf
echter niet bij deze wedstrijd aanwezig zijn omdat zij met drie gymnastes naar een toernooi in Tsjechië
was. Komende weekend, zondag 16
maart in Dordrecht, zullen alle meiden uit het B-niveau hun tweede individuele en duo voorwedstrijd hebben. Aan het einde van deze wedstrijd is bekend wie zich individueel
of met duo heeft weten te plaatsen
voor de halve finale op 5 april in IJsselstein.

Zwemles voor
Poolse inwoners
Aalsmeer - Zwembad De Waterlelie onderzoekt de mogelijkheden om
zwemles te gaan geven aan Poolse
mannen en vrouwen. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 12 personen) gaat de zwemles van start,
waarschijnlijk op de dinsdagavond.
Bij aanmelding graag naam, leeftijd
en het contractadres/telefoonnummer vermelden. Aanmelden kan bij
de receptie van het zwembad aan
de Dreef 7 of via de e-mail: waterlelie@esa-aalsmeer.nl.

Win-Win bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Op de speelavond van
aanstaande maandag 17 maart is
er bij buurtvereniging De Pomp altijd een win-win situatie. Of u valt
in de prijzen of u wint een gezellige
speelavond!Dit kan bewerkstelligd
worden als u om 20.00 uur komt klaverjassen, hartenjagen of sjoelen of
meedoet aan de verloting waar leuke prijzen gewonnen kunnen worden. Het bestuur hoopt liefhebbers
te mogen verwelkomen in ’t Baken
aan de Sportlaan.

Arthur van Langen met Tim Coronel als bijrijder in de Tarzanbocht van Circuit
park Zandvoort.

Sponsors gezocht voor prille carrière

Arthur van Langen wint
felbegeerde race-licentie
Aalsmeer - Zaterdag 1 maart was
voor Arthur van Langen een spannende dag. Op het Circuit park
Zandvoort ging hij in de finale van
de jongensdromen-actie van het
tijdschrift Aktueel Sportief strijden
met twee andere kandidaten om de
felbegeerde racelicentie en een race
in de Volvo 360 cup.
Uit onderzoek gebleken dat veel
jongensdromen onvervuld blijven,
startte Aktueel Sportief de kans om
dat alsnog te vervullen. Meerdere
acties werden gepland, waaronder
het behalen van de officiële KNAFracelicentie met het rijden van èèn
race in de Volvo 360 cup.
Samen met 500 anderen stuurde
Arthur zijn motivatie in en werd hij
en 59 medekandidaten uitgenodigd
om zich een plaatsje in de finale te
bewerkstelligen. Plaats van handeling was de kartbaan in Huizen
van Tim en Tom Coronel. Na diverse heats en een spetterende finale
werden drie kandidaten geselecteerd door de jury die onder leiding
van Tim Coronel stond. Onder andere Arthur wist zich te plaatsen en hij
mocht zich gaan opmaken voor een
rijvaardigheidtraining op het Circuit
park Zandvoort.
Na diverse theorievragen, mountainbiken door de duinen, diverse
oefeningen op het paddock en uiteindelijk het rijden op het circuit
met Tim Coronel deden de jury doen

besluiten dat Arthur van Langen de
winnaar was! Half maart staat deze Aalsmeerder voor de opgave om
daadwerkelijk zijn race-licentie te
behalen.
Op 5 april zal hij zijn eerste race
gaan rijden op Circuit park Zandvoort in de Volvo 360 cup. Aangezien alleen de eerste race wordt gesponsord door Aktueel Sportief is
Arthur nog op zoek naar sponsors
die middels een bescheiden bedrag
een vervolg willen geven aan zijn
nog prille race-carrière. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
via arthur-volvo360cup@hotmail.
com.

Paasklaverjassen
in Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 20
maart wordt in de Proosdijhal de
jaarlijkse klaverjasavond in paassfeer gehouden. Klaverjasliefhebbers wordern hiervoor door de heer
en mevrouw Van Gastel van harte
uitgenodigd. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro inclusief een bakje koffie. De aanvang is 20.00 uur,
de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
Voor prijzen worden waardebonnen
beschikbaar gesteld.
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Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Zaalvoetbal eredivisie

Districtskampioenschap
voor Maryse van Balen
Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart
werd in Beverwijk het Districtskampioenschap toestelturnen voor turnsters uit de vierde divisie gehouden.
Alle turnverenigingen uit de provincies Noord-Holland en Utrecht vormen samen het district Midwest.
Door middel van drie regionale
voorwedstrijden hadden zes Omnia
turnsters zich geplaatst voor deze
kampioenschappen. Inzet van deze
wedstrijd was een plaats in de landelijke finale op 19 april in Amsterdam.
Tijdens de eerste wedstrijdronde
van de dag kwamen jeugdturnsters
Anna Gazendam en Kaylee Vermeulen in actie. Beide turnsters eindigde in de middenmoot met respectievelijk een 12e plaats en 23e plaats.
In de tweede wedstrijdronde gaven
Sanne van der Schraaff en Esmée
Helling in actie. Sanne was lekker
op dreef en turnde op alle vier de
toestellen netjes haar oefeningen.
Nieuw voor haar was het goed gelukte hoepeltje achterover in haar
vloeroefening. Esmée Helling turnde

voor het eerst een arabier flick flack
in haar vrije oefening die goed lukte.
Zij kan terugkijken op een goed geturnde wedstrijd. Sanne werd 16e en
Esmée 14e . In de laatste wedstrijdronde was het de beurt aan de pupillen. De twee turnsters Maryse van
Balen en Robin van As namen voor
Omnia deel. Door een periode van
ziekte was Robin niet in topvorm.
Gelukkig is haar basisniveau goed,
zodat zij bij alle toestellen ruim in de
acht scoorde. Tot haar verrassing en
ook opluchting kwalificeerde zij zich
met een zesde plaats voor het Nederlandse kampioenschap. Maryse
van Balen stak wel in topvorm. Zij
begon meteen erg goed op de balk.
Netjes geturnd, zonder val en de
hoogste toestelscore.
Hoogtepunt was haar laatste toestel, de brug. Met een superoefening, terecht gewaardeerd met een
9,35, behaalde zij met overmacht het
districtskampioenschap. Ook Maryse mag hierdoor natuurlijk deelnemen aan het Nederlands kampioenschap.

Robin van As (links) en Maryse van Balen van Omnia hebben zich geplaatst
voor het Nederlands kampioenschap.

Daverende verrassing
Roda’23 in Hilversum

Autorally in Hannut

Aalsmeerse navigator Jalmar
loodst Erik Wevers naar zege
Aalsmeer - Breed lachende gezichten bij het team van Wevers Sport
na afloop van de Rally van Hannut,
net over de grens bij Maastricht. De
Belgische ASAF wedstrijd was door
Wevers Sport uitgezocht om te gaan
testen met de Ford Focus RS WRC
06 van Erik Wevers en Jalmar van
Weeren. Dat er een zege uit zou rollen voor Erik Wevers en Jalmar van
Weeren was van te voren niet ingecalculeerd.
“Een schitterende auto. Mooie maar
gladde en verraderlijke proeven en
winnen. Wat wil je nog meer”, mijmerde Jalmar van Weeren tevreden na afloop. Het debuut van de
Ford Focus WRC in handen van Erik
Wevers was op de proeven rondom Hannut nagenoeg probleemloos verlopen. “We hadden maar
een paar kilometer kunnen rijden
met de auto in Engeland, maar we
hebben vanaf het begin geen pro-

blemen gehad”, vindt Jalmar van
Weeren zelf. Vanaf de eerste meter
grepen de mannen in de schitterende Focus WRC het commando van
de Rally van Hannut. Niemand, ook
teamgenoot René Kuipers niet, kon
het hen moeilijk maken.
“We hebben geen overdreven risico’s genomen. Ik heb wel sneller als
anders de pace-notes voorgelezen,
maar ben nooit boven de 95 procent
uitgegaan, zeg maar. Het belangrijkste is toch de Tank S Rally van aankomend weekeinde. Behalve een
klein probleempje met de ruitenwissers zijn we helemaal niets tegengekomen. Deze eerste plaats is een
goede oppepper voor het zelfvertrouwen in de aanloop naar de Tank
S Rally te Emmeloord aankomend
weekend 14 en 15 maart. Daar verwachten we beduidend meer concurrentie”, besluit een tevreden van
Weeren.

Futsal competitie
Schaakcompetitie

AAS 1 loopt averij op
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft in de zevende ronde van de externe competitie
het eerste matchpunt laten liggen. In
de thuiswedstrijd tegen Promotie uit
Zoetermeer werd het 4-4. Hierdoor
is de voorsprong van AAS op DD uit
Den Haag gehalveerd, het onderlinge duel in de laatste ronde blijft de
beslissing brengen. Promotie kwam
snel op voorsprong. AJ Keessen had
wat varianten door elkaar gehaald
en verloor een stuk in plaats van
voordeel te krijgen. De stand werd
gelijk getrokken doordat Leon Koster de witte koning in het centrum
vast wist te houden, waarna een
kwaliteitsoffer een winnende aanval
inzette. Daarop volgde twee korte
remises van Marc Trimp en Herman
Neufeglise, waar Mark eerder wat
minder en Herman eerder wat beter
stond. Bij Marco de Groot waren er
tegengestelde rokades op het bord
gekomen, iets waarbij de spelers elkaar op verschillende vleugels gaan
aanvallen. Het verschil was echter
dat Marco al begonnen was met zijn
aanval en de witte stukken nog in de
beginstelling stonden. Het was dan
ook geen verrassing dat de aanval
van Marco aanmerkelijk sterker was
en ook doorsloeg.
De laatste drie partijen zagen er wat
minder goed uit voor de Azen. Paul
Schrama had een toreneindspel
moeten toestaan met minuspion, hij
stond echter dermate actief dat de
remise nooit in gevaar is geweest.
Redmar Damsma had naar het leek
een aardig initiatief in het middenspel, met pionnen op e5 en d5. Ech-

ter de zwartspeler verdedigde zich
nauwkeurig, waarna deze pionnen
eerder een zwakte dan een sterk
punt bleken. Redmar moest ook afwikkelen naar een toreneindspel,
met ook hier een pion minder, echter was het materiaal niet voldoende gereduceerd om echte remise
kansen te krijgen. De nederlaag van
Redmar bracht de stand weer gelijk
op 3,5 – 3,5.
Hierdoor was de partij van Jasper
van Eijk beslissend geworden. Jasper zag zijn aanval gestuit zodat het
leek alsof hij niet voldoende compensatie had voor een geofferde pion, echter de tijdnoodfase was dermate hectisch dat op de veertigste
zet een eindspel was ontstaan van
toren en twee pionnen tegen paard
en vijf pionnen, waarbij Jasper (met
het paard) niet meer in gevaar was,
maar ook geen winstkansen had
door de actieve verdediging van wit.
Zo tegen zeven uur werd tot remise
besloten.
De volgende (uit)wedstrijd van AAS
1 is die tegen Philidor Leiden op 29
maart, de laatste (beslissende wedstrijd) tegen DD is thuis op zaterdag
19 april. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in De Binding
in de Zijdstraat 53. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna start de competitie tot
01.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen,
competitieleider, tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek, secretaris, tel.
0297-326143. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Wie wint tweede periodetitel?

Kan DES Legmeervogels
overvleugelen?
Aalsmeer - Aanstaande zondag
wordt op sportpark Calslagen de
wedstrijd RKDES tegen de Legmeervogels gespeeld. Zowel Des als Legmeervogels doen het goed, momenteel staat Legmeervogels twee punten boven Des op de tweede plaats,
maar Des heeft een wedstrijd minder gespeeld. Als RKDES de wedstrijd wint, behaald zij de tweede
periode binnen wat recht geeft op
nacompetitie en klimmen zij weer
boven Legmeervogels. Kortom een
waar sportief gevecht staat de ploegen te wachten met als inzet voor
Des de tweede periode en voor Legmeervogels steviger op de tweede
plaats wat waarschijnlijk ook recht
geeft op nacompetitie.
Live muziek na afloop
Na afloop zal Peter Marnier komen
zingen, zodat iedereen een leuke

middag mag beleven. De wedstrijd
op het RKDES-terrein aan de Wim
Kandreef begint om 14.00 uur.
Eppo

Peter Marnier

Ook tegenstander Dillewijn
kan Nieuwendijk niet stoppen
Aalsmeer - De futsallers van ZVV
Renault Nieuwendijk hebben hun
zinnen op de titel gezet. Afgelopen
vrijdagavond troffen de geel/zwarten de bekende tegenstander Dillewijn in de Proosdijhal te Kudelstaart.
Slechts Rohald van Dijk ontbrak wegens een welverdiende vakantie,
maar daartegenover stond de coaching van Richard Jaspers, die gelukkig weer op de weg terug lijkt te
zijn. Een geconcentreerd spelend
Nieuwendijk ging volop in de aanval, maar had moeite de opgetrokken witte muur van ervaren verdedigers van Dillewijn te slechten. Echter na een minuut of tien brak Co
van de Jagt goed door op links en
in plaats van zelf te schieten legde
hij de bal panklaar voor de nimmer
verzakende Jeroen Maarse die beheerst kon inschuiven. Toen Co vlak
daarna de bal hard in de hoek knalde achter een verraste Han Joore
leek het pleit al vroeg beslecht. Dillewijn wilde helaas niet meewerken
aan een mooie voetbalavond en behield de verdedigende stellingen
met vooruitgeschoven een eenzame
spits die een aantal keren keeper
Fred Maarse dwong tot goede reacties. Toch bleek hij in staat de doelman van Renault Nieuwendijk een
keer van dichtbij te passeren, dus
helemaal gerust was het publiek er
nog niet op. De titelpretendent bleef
voor de aanval kiezen en het was te
danken aan de dappere keeper van

Dillewijn dat de score niet erg hard
opliep. Rob Maarse haalde vernietigend uit van een meter of 15 en
daar kon zelfs Han Joore niets aan
doen. Aan het begin van de tweede helft viel de eerste blessure bij
de weinig fitte formatie van Dillewijn. Renault Nieuwendijk speelde
de tegenstander letterlijk kapot en
na een prachtig hakje van Kees Eveleens kon wederom Rob Maarse de
stand op 4–1 brengen. Op dat moment gaf Dillewijn het min of meer
op. Nog een blessure noopte Dillewijn tot een keeperswissel en Cootje
kon nog twee maal scoren. Kansen
nog te over voor de Kudelstaartse
hoop in bange dagen, maar de beide Marken (van Leeuwen en Maarsen) konden ondanks goed spel de
stand geen beter aanzicht geven.
Een minuut of tien voor tijd viel er
weer een speler van Dillewijn uit en
waren er nog maar drie veldspelers
min of meer fit. Het had weinig zin
om door te spelen, het bier lonkte
en het middernachtelijk uur kwam
al dichterbij. Na overleg besloot de
onopvallende, maar goed leidende scheidsrechter af te blazen. Een
toch nog vrij eenvoudige 6–1 overwinning en het moet gek gaan als
Renault Nieuwendijk deze kans op
de titel nog laat lopen. Vrijdag wordt
de competitie in de Proosdijhal vervolgd om 19.15 uur, dus wie de aanstaande kampioenen eens in levende lijven wil aanschouwen….

Jeugdcompetitie handbal

C1 FIQAS demonstreert
Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart
speelde de C1 van FIQAS Aalsmeer
de competitiewedstrijd tegen Lotus
uit Hoofddorp. Dat is altijd een bijzondere wedstrijd, omdat verschillende spelers de overstap van Lotus naar FIQAS Aalsmeer hebben
gemaakt. Coach Ewald heeft bij die
jongens weinig moeite nodig ze te
motiveren om alle energie te geven.
Toch klonken al vrij vroeg in de
wedstrijd vanaf de bank van FIQAS Aalsmeer bijzondere, niet eerder gehoorde, aanwijzingen.“Hé joh,
wanneer ga je een keer spelen?!
Dat lijkt zo toch nergens op!”, gevolgd door “Scheids, ben je blind?
Hij wordt toch aan z’n shirt getrokken of niet dan?!” Al snel werd duidelijk dat het ging om opnames van
een aantal clips in het kader van
Positief Coachen, waarmee de C1
dit seizoen is begonnen. En ja, dan
heb je ook slechte voorbeelden nodig…Uiteindelijk ging het natuurlijk
om de wedstrijd! Die liep voor de C1
van FIQAS Aalsmeer van een leien
dakje. Via gevarieerd aanvalsspel
kwam de jongens uit Aalsmeer tot
bijna één doelpunt per minuut in de
eerste helft.
Ook de verdediging stond, onder het
toeziend oog van de camera, als een

huis. Lotus liet zich echter de kaas
niet van het brood eten. Dat betekende dus dat er door beide partijen pittig werd gespeeld. Thomas,
die als Scheids in Opleiding, zijn
eerste C1 wedstrijd floot, zette alle
zeilen bij en ook hij haalde het beste uit zichzelf. Met een comfortabele ruststand van 15–6 gingen beide
partijen rusten. De tweede helft liet
eenzelfde beeld zien. Een sterker FIQAS Aalsmeer en een gemotiveerd
Lotus dat de schade zo beperkt mogelijk wilde houden. Nadat de bank
van Lotus nog een paar prachtige
voorbeelden voor de clips van coach
Ewald had gegeven, werd de wedstrijd door Scheids Thomas bij de
stand van 34–12 in het voordeel van
FIQAS Aalsmeer afgefloten. Al met
al een demonstratie van dat waar
(de C1 van) FIQAS Aalsmeer zo
druk en gedreven mee bezig is geweest; gevarieerd aanvalsspel, pittig
actief verdedigen, goed samenspel,
positief coachen, de opleiding van
de volgende generatie scheidsrechters en vooral spelplezier!
Zaterdag 15 maart om 13.40 uur,
staat de wedstrijd in en tegen Volendam op het programma. De ééen
na laatste wedstrijd van het seizoen
alweer!

Aalsmeer - De zaalvoetballers van
Roda’23 hebben afgelopen vrijdag
7 maart voor een daverende verrassing gezorgd in de competitie
van de Eredivisie A. De nummer elf
van de ranglijst versloeg de nummer
twee, ZVV Hilversum en daar hadden weinig mensen vooraf op gerekend. Het scorebord van de DudokArena in Hilversum gaf bij het eindsignaal 3-4 aan in het voordeel van
Roda’23. Een prestatie van formaat!
De ploeg van het coachen-duo Robert Essed en Herman Koehler kon
in het duel met ZVV Hilversum niet
beschikken over de nog steeds geblesseerde Ramon Essed terwijl ook
Arno Maarse zich had afgemeld
vanwege een kniekwetsuur. Maarse, wel aanwezig om zijn team te
ondersteunen, had een knieblessure overgehouden aan de wedstrijd
tegen Het Veerhuys. Ondanks intensieve behandeling van fysiotherapeut Cor Middelkoop moest Maarse verstek laten gaan. Roda’23 had
voormalig eerste team speler Bart
van de Bosch opgeroepen en het
opstellen van deze 35-jarige middenvelder pakte goed uit. Beide
zaalvoetbalclubs bleven gedurende
de gehele wedstrijd dicht bij elkaar,
mede doordat Roda’23-doelman
Reinier Elias in grote vorm verkeerde. Een verschil van twee goals is er
in het duel niet geweest. Nadat Hilversum de openingstreffer had geproduceerd kwam Roda’23 langszij via twee knappe doelpunten: 12. Hierna trok de thuisclub de stand
in evenwicht (2-2) alvorens Roda’23
een nieuwe voorsprong bewerkstelligde: 2-3. In de tweede helft zag het
publiek opnieuw een gelijkmaker
van de thuisclub: 3-3. Drie minuten voor het einde viel de winnende
treffer (3-4) in het voordeel van Roda’23. Twee minuten voor tijd werd
er bij Hilversum nog een speler naar
de strafbank verwezen waardoor
Roda’23 de wedstrijd enigszins gemakkelijk kon uitspelen. Eindstand:
3-4. Voor Roda’23 scoorden de volgende spelers de doelpunten: Leon
van Delft, Dennis Bos, aanvoerder
Patrick Lokken en Vernon Essed die
dus matchwinnaar werd in deze uiterst spannend zaalvoetbalpartij.
Play-offs niet onmogelijk
Door de ontwikkelingen in de acht-

tiende speelronde staat het vizier bij
Roda’23 extra naar boven gericht.
Aanvankelijk leken de kansen voor
het bereiken van de play-offs (plaats
8) geslonken tot het nulpunt. Na
de overwinning én de drie punten,
weggeplukt uit Hilversum ziet men
weer mogelijkheden in het Roda’23kamp. Na de zege bij Hilversum en
het eerdere gelijk-spel bij FCM/
KRAS blijkt de ploeg uit Aalsmeer/
Amstelveen niet onder te doen voor
de clubs die bovenin meedraaien in
de Eredivisie. Dit geeft vertrouwen
voor de laatste vier competitieduels waarin de ploeg zomaar negen
punten kán pakken. Roda’23 speelt
nog tegen twee directe concurrenten (ZVV Volendam thuis en LZV/
Markubouw uit) en daarnaast thuis
in sporthal de Bloemhof tegen FC
Blok/Carillon Boys en FCM/KRAS.
Vrijdag tegen Carillon Boys
De zaalvoetballers van Roda’23 spelen vrijdag 14 maart hun 19e competitiewedstrijd en ontvangen thuis
de koploper van de Eredivisie A:
BLOK/Carillon Boys uit Beverwijk.
De zaalvoetbalwedstrijd wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg en de aftrap is om 21.15
uur. De toegangsprijs bedraagt twee
euro per persoon. De tegenstander
heeft zich al geplaatst voor de nieuw
te vormen landelijke TOP-divisie
en gaat aan het eind van dit seizoen meespelen op het kampioenschap van Nederland. Een tegenstander van formaat en bovendien
is deze club hofleverancier van het
Nederlands zaalvoetbalteam. Maar
liefst zes spelers van FC Blok/Carillon Boys hebben begin maart deelgenomen met Oranje aan het WKkwalificatie toernooi in Bosnie-Herzegovina. Het publiek kan dus hoge-school zaalvoetbal verwachten
in sporthal de Bloemhof. De eerste
ontmoeting met de lijstaanvoerder
van de Eredivisie A verloor Roda’23
in Beverwijk overigens met de cijfers
van 11-3.
Stand Eredivisie: BLOK/Carillon
Boys 17-46, Hilversum 17-35, FCM/
KRAS 18-35, Leekster Eagles 1834, Ter Beek 16-31, Veerhuys 18-27,
ZSW/Orient Plaza 17-26, Volendam
18-17, Dynamo Lelystad 17-16, LZV/
Markubouw 18-15, Roda’23 18-13,
WMC/MIK 18-9.

Voetbalcompetitie

Gelijk spel RKAV tegen
Hillegom op ‘zwaar veld’
Aalsmeer - RKAV en Hillegom kregen te maken met een uiterst zwaar
veld waar echt goed voetbal zeer zeker niet mogelijk was. RKAV wilde
wel, maar de kansen die men kreeg,
onder andere van Barry Springintveld tot twee keer toe, werden in
het strafschopgebied door de verdedigers van Hillegom geblokt. Dat
was jammer want RKAV was toch in
het begin van de wedstrijd en ook
in het verdere vervolg van het duel iets beter dan tegenstander Hillegom. Het gemis van twee basisspelers moet men niet opvatten als een
aderlating, maar toch. Door de omzettingen die men dan krijgt kan het
resultaat minder zijn als men er van
verwacht had. Het is altijd makkelijk
om na afloop te zeggen, het had anders gemoeten. Dat is als mosterd
na de maaltijd. De invallers hebben
hun best gedaan en als jonge invallers moet je je eigen kunnen optrekken aan de gelouterde spelers van
een team. Maar het was ook een
wedstrijd waar eigenlijk geen ‘man
of the match’ na afloop van de wedstrijd gehuldigd kon worden. Want
die was er niet. Men wilde wel maar,
beide ploegen maakten er min of
meer een baggerwedstrijd van. Robert van Leeuwen kreeg de kans om
RKAV op 1-0 te zetten, maar door
onervarenheid wachtte hij te lang
en het was de verdediger van Hille-

ggom Dion Lubbe die de bal van de
voet van Van Leeuwen kon wegglijden. RKAV bleef het proberen, niet
geschoten altijd mis, zo ook Alexander Goes. Na prima voorbereidend
werk, probeerde ook hij om de stand
wat op te krikken, maar ook zijn inzet werd jammer genoeg geblokt
door de verdediging van Hillegom.
De tweede helft was het echt ploeteren geblazen. Hillegom kreeg een
paar keer de kans op een doelpunt,
maar het was allemaal net als bij de
thuisclub, net niet. Sven Snel kwam
in het veld voor Robert van Leeuwen en in de 65ste minuut werd
Alexander Goes gewisseld voor Elton Shehu, om toch maar te proberen om meer vaart in de voorhoede te krijgen. Heel RKAV veerde op
toen de doelman van Hillegom zich
verkeek op een inzet van RKAV. Een
inzet van Barry Springintveld werd
door de doelman verkeerd beoordeeld. Hij dacht dat de bal naast zou
gaan, maar kwam tot zijn schrik tegen de doelpaal, geluk voor hem,
pech voor RKAV. De stand 0-0 bleef
gehandhaafd, het was maar beter
ook zo. Komende zondag de wedstrijd F.C. Weesp tegen RKAV. Het
is bij het team doorgedrongen dat
de punten gepakt moeten worden,
maar of het gaat lukken...
Theo Nagtegaal.

Afsluiting wintercompetitie tennis

Wild live bij Racketsport
Aalsmeer -Zondag 16 maart is het
de laatste dag van de wintertennis-competitie bij Racketsport. Onder begeleiding van Frans, René en
John is er afgelopen winterseizoen
weer een heel gezellige en sportieve wintertenniscompetitie gespeeld.
Na de wedstrijd de standen noteren en relax een praatje maken met
een drankje er bij. John zorgt ervoor
dat iedereen altijd per email de juiste tijd doorgestuurd krijgt, zodat iedereen weet wanneer en hoe laat
hij/zij de baan op moet. Dat het gezellig is bij Racketsport blijkt wel uit
het stijgende aantal deelnemers, het
vorige seizoen waren er 70 deelnemers, het afgelopen seizoen liefst
120 deelnemers. De winterkampioenen hebben, tijdens de feestavond
met discotheek Kees Markman, al

een heerlijke fles wijn gekregen én
de club gaat op 16 maart kijken of
zij nog steeds kampioenwaardig
zijn tijdens een optreden van de
Aalsmeerse band Wild. De aanvang
is 16.00 uur. Wild is in Aalsmeer echt
een begrip. Frontman van de band
is Rob Ojevaar en de muziek die gebracht wordt varieert van stevige
rock tot mooie ballads. Ook Nederlandstalige nummers staan bij Wild
op de repertoirelijst. Het bestuur
hoopt dat alle spelers van de wintercompetitie aanwezig zijn. Voor de
prijzen, voor een drankje en natuurlijk om te swingen. Trouwens, iedereen die eens wil komen en wil weten
hoe gezellig het is bij Racketsport is
zondag welkom. Eerst worden de
laatste partijen gespeeld en daarna
is het feest met een hoofdletter.
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Tachos profieert van off-day
van FIQAS Aalsmeer

Korfbalthriller in Sportpaleis
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
wond een topper van een korfbalwedstrijd plaats in de Proosdijhal.
De beide koplopers in de zaalcompetitie moesten het tegen elkaar opnemen, VZOD Victory 1 tegen Fiks 1.
Een avond om niet snel te vergeten,
geopend door voorzitter Sietze Fokkema, die de zaal deze avond terecht
omdoopte tot Sportpaleis de Proosdijhal. Een afgeladen hal vol met
supporters van Fiks en VZOD, een
opkomst die de meeste spelers ook
niet zullen vergeten. Eén voor één in
een donkere sporthal in de schijnwerpers. Een superervaring voor de
D2 van VZOD die deze avond met
hun idolen mee het veld op mochten
en waar ze werden gehuldigd voor
het door hen behaalde kampioenschap met medailles en bloemen
van D2-sponsor Aviflora, een mooi
begin van een bloedstollende en
spannende wedstrijd. Na het voorstellen van de spelers gingen de
lichten weer aan en kon de wedstrijd
beginnen. Een wedstrijd vol spanning, op het veld voelbaar, maar ook
op de overvolle tribune waar werkelijk geen plekje meer vrij was. Twee
splinternieuwe, door hoofdsponsor
Victory B.V. uit Aalsmeer gesponsorde, korven stonden te wachten
op door bistro de Stoute Schoen uit
Kudelstaart gesponsorde ballen die
hopelijk veelvuldig door het kunststof zouden vallen. Aangemoedigd
door ratels, toeters en een hoop
ander kabaal begon VZOD Victory goed aan de wedstrijd. Binnen
één minuut was het Martijn Vervark
die de stand al op 1-0 bracht middels een vrije bal, maar nog geen
minuut later stond het al weer 1-1.
Toen was het de beurt aan de beide verdedigingen, er was lang voor
beide teams geen doorkomen aan
in aanvallend opzicht, natuurlijk deden de zenuwen ook een duit in het
bekende zakje. Het duurde tot de
twintigste minuut voordat er weer
een keertje werd gescoord. Het was
Fiks die als eerste de zenuwen van
zich af had gespeeld, want in 5 minuten liepen ze uit naar een 1-4
voorsprong. Gelukkig voor de vele
VZODers werd de achterstand voor
de rust iets terug gebracht via een

doorloopbal van Martijn Vervark en
een fraai genomen vrije bal die door
Donja Passies mooi werd afgerond
en zo ging VZOD Victory met een
3-5 achterstand rusten. In de rust
werd het publiek vermaakt met een
snelle lucky shot competitie, waarbij
de deelnemers vanaf de middenstip
moesten trachten de bal door de
korf te schieten. In de tweede helft
was het VZOD Victory die als eerste scoorde, een afstandschot van
Bertus Buijs bracht de marge terug naar 1 punt: 4-5, maar Fiks had
al afstand genomen en behield deze ook tot 4-7 voor Fiks. 5-7 Werd
het door een afstandschot Donja
Passies, 5-8 voor Fiks, de spanning
werd opgevoerd in het Sportpaleis.
6-8 Door vrije bal Bertus Buijs, 7-8
dieptebal op Maurice Klop die in het
veld was gekomen voor Marcel van
Soest om wat meer de rebound te
kunnen krijgen. 7-9 voor Fiks, 8-9
door een afstandschot Bertus Buijs
en weer kwam Fiks op twee punten
verschil: 8-10. Met nog tien minuten
te spelen leek het bijna niet meer
te doen voor VZOD Victory, zeker
niet toen Fiks een strafworp cadeau
kreeg van de scheidsrechter. Of het
de spanning was of het vele lawaai
vanaf de tribune, het doet er eigenlijk niet zoveel toe, maar de strafworp werd gemist en dat gaf VZOD
Victory weer geloof en via een afstandschot van Kris Passies en Willem Mast werd een stand van 10-10
op het scorebord gezet. Vijf minuten
nog te gaan, wie scoort zal winnen,
dus was het noodzakelijk om rustig
te blijven en balbezit te houden. Dit
lukte aan beide kanten slecht wat
een ongelofelijk spannende slotfase
opleverde. Na het eindsignaal gingen beide ploegen met een gelijke puntenverdeling weer naar huis,
in de wetenschap dat de volgende
twee wedstrijden alles beslissend
kunnen zijn.
Op dit moment is nog niet precies
duidelijk of een beslissingswedstrijd
zal moeten volgen. Opdracht dus
voor die laatste twee wedstrijden:
winnen en veel scoren. Aanstaande zaterdag zal het moeten gebeuren voor VZOD in Alkmaar, uit tegen
DSO.

De laatste seconde, het publiek op de volgepakte tribune houdt de adem in...

Kwalificatie voor Paralympics

Zwemster Mirjam de Koning
weer geweldig resultaat
Aalsmeer - In Denemarken zijn afgelopen weekend weer de Deens
Open Kampioenschappen gehouden voor mensen met een lichamelijke beperking in Esbjerg.
Mirjam de Koning is 3 maart naar
Utrecht vertrokken om daar samen
met het Nederlands team met een
lichamelijke beperking op de bus te
stappen om naar Denemarken af te
reizen.
Na een kleine week hard trainen is
daar toch een geweldig resultaat
neergezet.
Mirjam moest zich daar gaan kwalificeren voor de Paralympics in Beijing. Vrijdag 7 maart stonden er
twee afstanden voor Mirjam op het
programma.
Eerst moest ze de 100 meter vrij
zwemmen en dat deed ze in een van
1.19.69 sec., dat is al een kwalifica-

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
4 maart in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg.
In de A-lijn:
Cor Kroes-Jan van Ginkel
Ko v. Es-Theo Blom
Rita en Wim Ritzen
Matje en Juul Wentzel
Krijnie en Jan Joore
Ger Wentzel-Lucas Rombouts
An v.d. Bijl-Rita v. Leeuwen
Til Eveleens-Françoise Daudel
Gerard Vermeer-Hero Janzing
Mieke en Guus v. Neijenhof
In de B-lijn:

64,29
61,31
55,95
52,98
52,38
51,19
49,11
49,11
48,81
47,02

tie. Daarna moest ze de 100 meter
rug en dat deed ze in een tijd van
1.35.00 sec., dus weer een kwalificatie. De volgende dag moest ze de
400 meter vrij zwemmen, en ja hoor,
weer een kwalificatie in een tijd van
5.5814. De laatste dag even zwemmen en dan in de bus naar huis.
Dat even zwemmen was de 50 meter vrij.
Die kwalificatie heeft ze ook binnen
in een tijd van 0.36.38 sec.
De Paralympische Spelen zijn dit
jaar in Beijing ((Peking) China en
worden gehouden ongeveer twee
weken na de gewone Olympische
Spelen. Mirjan heeft natuurlijk geweldige steun van de Stichting Meer
Arm Slag en haar zwemtrainster Lenie van der Meer.
Zonder hun is het toch moeilijker
om deze prestaties neer te zetten.

Oege de Jong-Ally Maarse
Jan Eveleens-Wim Spaargaren
Nelly Mul-Marry Tulp
Herman Koperdraad-Jan
Martha en Theo Teunen
Trudy Stokkel-Ingrid Smit
Erna en Pieter Jongkind
Bea v. Diemen-Tiny Bartels
Gonny en Pim v.d. Zwaard
Ger Lubbers-Wim Stokman

60,20
58,16
55,61
54,85
54,08
52,30
52,04
51,79
51,53
50,00

In de C-lijn:
Anny v. Buyten-To v.d. Maarl
Henny en Jan Jooren
Gladys Maarse-Tiny v. Zijverden
Remmy Doornbos-Lilian Schmitz
Bep Brockhoff-Ank Roodenburg
Coby en Gerrit v. Leeuwen
Els Vermeer-Henny v.d. Laarse
Matje Tulp-Wil Oor
Corry Kuin-Carla Verwoerd
Leny Lubbers-Corry Voortman

61,31
57,74
57,74
55,95
54,17
53,57
51,19
48,81
47,92
47,32

- Jos Vergeer.

Mooie 7e plaats Oceanus in
landelijke zwemcompetitie		
Aalsmeer - Met een zevende plaats
in zowel de laatste ronde als in het
eindklassement is de zwemcompetitie voor het seizoen 2007/2008 voor
Oceanus afgesloten. Met alleen de
huidige A-competitie met 15 ploegen er nog voor, betekent het dus
een 22ste plaats van Nederland.
Een prima prestatie. Volgend seizoen komt Oceanus daarom uit in
de A-klasse. Dat is geen echte promotie, maar het gevolg van een herindeling van de KNZB, die de huidige A-competitie gaat omvormen tot
hoofdklasse, waardoor de B-competitie A-klasse gaat heten. Een naamspromotie dus. Dit neemt niet weg
dat er goed gezwommen is door de
Oceanus-leden, ook in deze ronde.
Met zware nummers als 200 vlinder,
200 wissel en bij de heren de vier
keer 200 vrij, en voor de junioren de
400 vrij was dit een doorbijter. Met
een magere herenbezetting moest
aan deze wedstrijd worden begonnen. De groep is vooral bij de oudsten niet erg breed en met twee zieken (Robin Hofman en Harmen van
Wijk) en bij de jongeren door het
waterpolo een aantal uitvallers (Fernando Moolhuijsen en Jeffrey Reijnders, die gelukkig toch nog kwam
zwemmen) was het flink schuiven
geblazen. Bij de dames/meisjes dit
keer minder problemen door de terugkomst van Suzanne Weijers en
Kirsten Smit. Wel was het moeilijk
om genoeg liefhebbers voor de 200
vlinder te vinden.
Bij het eerste nummer, de vier keer
200 vrij heren, moest zoals verwacht
een grote achterstand worden geïncasseerd op poulegenoten AZ&PC
Amersfoort en De Otters Het Gooi
uit Bussum. Maar bij de volgend junioren en minioren nummers werd
weer een groot deel ingehaald. Artemis Kalemis en Anne Zwolsman
bij de meisjes en Wessel de Jong en
Mathijs Helling bij de jongens deden
goede zaken op de 50 vlinder en 100
vrij via snelle pr-tijden. Een leeftijdsgroep hoger stond er 400 vrij en 100
school op het programma. Vincent
Moolhuijsen won beide afstanden
overtuigend voor Istvan Spaargaren, terwijl bij de meisjes de ‘buit’
werd verdeeld tussen Tessa van der
Zwaard, Alissa Bus en Chantal Gro- Wyke Nieuwenhuizen.

ve. Dikke persoonlijke records waren er op de 400 vrij voor Tessa,
Angela Jongeneel, Vincent, Istvan,
Max Wegbrans en Jurre Stiekel. Bij
de jeugd meisjes was Kirsten Smit
goed op dreef en maakten Marieke
Spitteler en Robin Meester in messcherpe onderlinge duels uit wie de
tweede puntenzwemster werd. Bij de
jongens liet Herman van Zijverden
zijn laatste kunstjes zien. Hij heeft
voor het poloën gekozen, maar deed
dit keer gelukkig nog mee. Dennis
Reijnders had vooral met de rugslag
last van een gevoelige schouder.
Gelukkig was daar Sven Prins, die
met een snelle 1.15.15 meedeed. De
dames van 18 jaar en jonger hadden een lekker programma: 200 rug
en 100 vrij. Een kolfje naar de hand
van Wyke Nieuwenhuizen, Suzanne
Weijers en Marloes Donkers. Wyke
verraste zichzelf met twee persoonlijke records en ook de beide andere
dames waren zeer te spreken over
vooral de 100 vrij tijd. Omdat de 18jarige jongens tijdelijk waren uitgeleend aan de ‘heren’, moesten de
jonkies Max Galjaart, Jeffrey Reijnders en Michael van Amstel deze
leeftijdsgroep vullen. Ook voor hen
was er de 200 rug en 100 vrij. Het
leverde in ieder geval vier persoonlijke records op en weinig tijdverlies
ten opzichte van de inschrijving. De
dames senioren begonnen met 200
vlinder, waarvoor de oudjes Margriet Grove en Laura Staal (beide 40
plussers) werden ingezet. Voor de
50 vrij, de 100 rug en de 200 wissel kwam Marieke Weijers in beeld,
samen met Amanda Berendrecht en
Laura Badoux. Zo waren de rollen
goed verdeeld. Bij de heren hetzelfde programma. Hier werden de heren Menno Spaargaren (ook 40+),
Erik-Jan van Zijverden en Carl Knelange aangevuld met Jos Vergeer en
Jeffrey van ’t Schip. De laatste kreeg
het zwaarste programma voorgeschoteld: 200 vrij (pr), 200 wissel
en als toetje 200 vlinder. Jos Vergeer verpulverde zijn inschrijftijd op
de 200 wissel en komt op de 50 vrij
akelig dicht in de buurt van de NKlimiet: nog 0.06 seconde. Alle punten
bij elkaar geteld betekent het een
zevende plaats voor Oceanus in deze competitie.

Aalsmeer - Of de mannen van FIQAS Aalsmeer afgelopen zondag de
tegenstander misschien wat hadden
onderschat, of niet helemaal bij de
les waren, feit is dat de ploeg – die
de week ervoor nog zo overtuigend
won van Sittardia – een collectieve
off-day had. Vanaf het eerste fluitsignaal was men niet scherp, de
verdediging niet waterdicht en vaak
werd in de aanval de bal al verspeeld
voor er zelfs maar een doelpoging
was geweest. Zo kon het gebeuren
dat FIQAS Aalsmeer al na een kwartier tegen een 4-10 achterstand aan
keek. Met name de broers Stuiver konden naar hartelust schieten
vanuit de tweede lijn, zonder dat ze
werden aangepakt. Hierna leek het
even alsof de Aalsmeerders wakker geschud waren, want via Jarcha
van Dijk en Robin Boomhouwer kon
men terugkomen tot 7-10. Daarna
sloop er echter opnieuw nonchalance en vooral veel slordigheid in het
spel, waar de Waalwijkers dankbaar
van profiteerden. Het leverde hen
een 8-15 ruststand op. In eerste instantie leek het na de pauze iets beter te lopen bij FIQAS Aalsmeer; de
dekking stond in ieder geval beter
en nu werd af en toe een persoonlijke dekking gespeeld op afwisselend
Roald en Arjan Stuiver. Via twee
fraaie goals van Jimmy Castien wist
FIQAS Aalsmeer het verschil bovendien te verkleinen: 10-15 en het

publiek ging er eens goed voor zitten. Toch bleek de aanval het grootste probleem: er werd te weinig van
afstand geschoten en combinaties
verzandden vaak in balverlies. Bovendien werden ook nog eens twee
penalty’s gemist. Hierdoor bleef het
verschil schommelen tussen de
vier en zes doelpunten. Het laatste
kwartier werd nog wel een inhaalrace ingezet: 23-26 met nog zeven
minuten te gaan, maar door wat
pech (een schot van Wai Wong belandde op de lat en Humphry van
Asdonck zag zijn break out gestopt)
lukte het niet meer om dichterbij te
komen. Bovendien liet Tachos zich
de voorsprong ook niet meer ontnemen. Zo eindigde de wedstrijd
in een teleurstellende 24-28. Hierdoor behoudt FIQAS Aalsmeer weliswaar de tweede plaats in kampioenspoule A, maar weet het de hete
adem van Tachos en Sittardia in de
nek. Er zal dus nog flink strijd geleverd moeten worden om de kruisfinales te halen. Komende donderdag wacht eerst een bekerwedstrijd
in Volendam, zaterdag gevolgd door
opnieuw een ontmoeting met de Volendammers, maar dan in de Bloemhof aan de Hornweg. Deze wedstrijd
begint om 20.30 uur. Doelpunten:
Robin Boomhouwer en Wai Wong
5, Jimmy Castien 4, Jarcha van Dijk,
Mark Roest en Humphry van Asdonck 3, Jeffrey Boomhouwer 1.

Jeugdschaatsers IJsclub de
Blauwe Beugel op dreef
Rijsenhout - Op dinsdag 4 maart
zijn een aantal jeugdleden van IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout in het mekka van schaats Nederland geweest. Zij reden wedstrijden op het Thialf ijs in Heerenveen.
Sara Colijn uit Hoofddorp reed hier
een 500 en een 1500 meter, haar tijden waren 49.77 en 2.34.43. Mats
Stoltenborg wist op de 500 meter een persoonlijk record te rijden
in een tijd van 45.78 en op de 1500
meter noteerde hij een 2.17.05.
Menno Kramer reed de 500 meter in
42.84 op de 500 meter en de 1500 in
2.18.42. Zijn schaatsmaat Bart van
de Vlugt was wel goed op dreef met
twee persoonlijke records, namelijk
43.15 op de 500 meter en de 3 kilometer in 4.35.25.
Menno Kramer heeft afgelopen

weekend 7 en 8 maart ook deelgenomen aan de Vikingrace, een internationaal toernooi eveneens in het
Thialf stadion in Heerenveen. In zijn
categorie C-junioren met totaal 24
deelnemers is de Aalsmeerder op
de vijfde plaats geëindigd.
Zijn tijden waren op de 500 meter
41.11 (persoonlijk record)/ 41.30 en
op de 1000 meter wist hij zelfs tweemaal zijn persoonlijk record te verbreken . De tijden die hij hier neerzette waren 1.23.13 en 1.21.87. Tevens vond afgelopen zondag op de
Jaap Edenbaan in Amsterdam een
pupillen toernooi plaats. De C-pupil
Nicky van Leeuwen uit Rijsenhout
is als vierde geëindigd in het klassement. Haar tijden waren op de 500
meter 50.07 en de 1000 meter reed
zij in 1.42.78.

Een vijfde plaats wist Menno Kramer (midden) te veroveren tijdens het internationale Vikingtoernooi in Heerenveen.

Belangrijke winst dames FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben afgelopen zondag in de degradatiepoule van de
nacompetitie goede zaken gedaan
door thuis te winnen van het Limburgse BFC. Dat moest ook wel,
want na twee wedstrijden stonden
de Aalsmeerse dames op de laatste plaats en om niet rechtstreeks
te degraderen moet minimaal plaats
drie gehaald worden. Er stond dan
ook nogal wat spanning op de wedstrijd en dat was in de beginfase wel
te merken. De ploeg begon wat nerveus en had weliswaar de verdediging goed op orde, maar door wat
aanvallende fouten kon BFC een
paar keer op rij via een break out
profiteren. Zo kwamen de Limburgse dames na tien minuten op een 41 voorsprong. Daarna herpakte FIQAS Aalsmeer zich en begon gedreven aan een inhaalrace. Vanuit
de hoeken zorgden Saskia Elenbaas en Sonja van Wechem voor de
aansluiting: 3-4, diezelfde van Wechem maakte even later via een penalty gelijk: 4-4. Opnieuw wist BFC
een paar keer Aalsmeerse fouten af
te straffen: 6-8, daarna nam FIQAS
Aalsmeer geleidelijk het initiatief
in de wedstrijd over. Via Sonja van
Wechem en Nicole van Schie werd
de stand gelijk getrokken, daarna
zorgden opnieuw van Wechem én
Eva Overbeek voor een kleine voorsprong: 11-9.
De rust werd bereikt bij een 1110 stand en daardoor moesten de
Aalsmeerse dames ook na de pauze
nog flink aan de bak. Maar dat gebeurde ook; de ploeg wist wat er op
het spel stond en knokte collectief
voor een goed resultaat. In de twee-

de helft werd de voorsprong geleidelijk uitgebouwd van drie naar vier
doelpunten: 17-13 en vanaf dat moment kwam FIQAS Aalsmeer niet
meer in gevaar, hoewel BFC nog
één keer terug kon komen tot 2119, drie minuten voor tijd. Maar op
het beslissende moment hield keepster Bianca Schijf, die de hele wedstrijd al sterk speelde, haar ploeg in
de race en was het uiteindelijk Sarah Bartling die aan alle onzekerheid een eind maakte door de 22-19
te scoren. Een zucht van opluchting
ging door de zaal en de overwinning
werd terecht door de ploeg gevierd.
Komend weekend wacht de dames
een uitwedstrijd bij Dalfsen en ook
dan zou het prettig zijn om punten
te halen, zodat niet alles afhangt
van de laatste twee moeilijke wedstrijden (thuis tegen Wings en uit bij
BFC). Tussendoor moet overigens
ook nog een bekerwedstrijd worden
afgewerkt: donderdag uit bij Fortissimo. Doelpunten: Sonja van Wechem 8, Dinja Witbraad, Sarah Bartling en Eva Overbeek 3, Samentha
de Soet 2, Nicole van Schie, Priscilla
Bergman en Saskia Elenbaas 1.
Donderdag: bekerwedstrijden
Vanavond spelen zowel de heren als
de dames van FIQAS Aalsmeer een
wedstrijd in de kwartfinales van het
NHV bekertoernooi.
De mannen van FIQAS Aalsmeer
moeten het in sporthal de Seinpaal
in Volendam opnemen tegen regerend landskampioen en bekerhouder Kras/Volendam; de dames spelen uit bij Fortissimo in Cothen. Beide wedstrijden beginnen om 20.00
uur.

