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‘Sexy’ portefeuilles heet hangijzer

CDA, AB en VVD verder
in collegevorming
Aalsmeer - PACT heeft voorlopig vrij, alle fracties hebben in gesprek met voorzitter Ko Westrate bij
de collegeonderhandelingen aangegeven de voorkeur te geven aan
een college met drie wethouders en
vooralsnog bestaande uit de fracties
CDA, AB en VVD.
Qua verkiezingsuitslag de meest
kansrijke combinatie en alle drie de
partijen hebben aangegeven een
wethouder te willen leveren. PACT
gaat vooralsnog verder als oppositiepartij, maar houdt zich beschikbaar als bijvoorbeeld de onderhandelingen ‘vastlopen’. En, naar verwachting gaat het moeilijk worden,
de portefeuilleverdeling is het hete
hangijzer.
De drie partijen in onderhandeling
lijken te azen op dezelfde portefeuilles. “De ene portefeuille is nou
eenmaal sexier dan de andere”, formuleerde Westrate. Dit naar aanleiding van zijn persoonlijke en besloten gesprekken met alle fracties. In
het overleg afgelopen maandag 15
maart hebben de partijen hier geen

uitspraken over gedaan. De VVD
en AB gaven in de onderhandelingen wel aan in deze meer openheid
te willen geven en hun voorkeuren uit te willen spreken. Het CDA
ging akkoord, mits vooralsnog niet
over personen gesproken gaat worden. “Het gaat om de juiste man bij
de juiste portefeuille. En dit is ook
een beslissing van de fractie”, aldus Ad Verburg in een antwoord.
Het laatste woord tijdens het overleg maandag was voor Ronald Fransen, nu nog wethouder voor PACT:
“Aalsmeer verdient een goed bestuur. De belangen van Aalsmeer
zijn belangrijker dan de portefeuilleverdeling aan personen.” Ko Westrate beaamde dit: “De verdeling wordt
een heet hangijzer, maar dat is het
altijd al geweest. Ik maak dit nu voor
de vijfde keer mee. Het hangt af van
kennis, kunde en ambitie.”
Breek- en aandachtspunten
Vanwege de ingrijpende op handen
zijnde grootse bezuinigingsoperatie,
lijkt voor nieuw beleid vooralsnog

weinig tot geen ruimte. Een financieel, gezonde gemeente willen alle fracties en de drie coalitiepartijen,
die waarschijnlijk nu gaan ‘regeren’
hebben te kennen gegeven hier niet
voor weg te zullen lopen. Mogelijke
breekpunten en aandachtspunten
zijn: De knip in de N201, ontwikkeling Deelplan 9 in Nieuw-Oosteinde,
zoals reeds vermeld de portefeuilleverdeling en de verdere ontwikkeling van Greenpark.
Kinderopvang en baggeren
Op de agenda voor een coalitieprogramma staan: Uitwerking van de
bezuinigingsopgave en een heroriëntatie op de gemeentelijke taken
en dienstverlening naar de burger,
samenwerking met Uithoorn en regionale samenwerking, stimuleren
van de lokale economie, WMO en
minimabeleid, actualiseren van bestemmingsplannen, bouwen voor
doelgroepen, planvorming Aalsmeer
centrum, onderzoek voortgezet onderwijs, faciliteren van kinderopvang en de baggerproblematiek.

Bruidspaar Van Tol-Postma
viert diamanten bruiloft
Aalsmeer - Mevrouw en meneer
Van Tol waren er een beetje beduusd van, de burgemeester komt
tenslotte0 niet iedere dag op visite. En daar kwam afgelopen maandag 15 maart Pieter Litjens met een
prachtige bos bloemen om het zestig jaar getrouwde echtpaar te feliciteren. De spanning was snel uit
de lucht, er werd gezellig gebabbeld. Een groot gedeelte van de familie was bij dit heuglijke feit aanwezig. In 1947 hebben mevrouw
Van Tol-Postma en de heer Van Tol
elkaar ontmoet op de Legmeerdijk,
mevrouw woonde daar, maar is geboren in Diemen. Meneer Van Tol is
een geboren en getogen Aalsmeerder. Ze trouwden op 15 maart 1950,
in gebouw Irene, omdat het oude
raadhuis destijds werd verbouwd.
Het paar kreeg vier zoons, waarvan
de oudste ook al bijna veertig jaar
is getrouwd. Het jubilerende echtpaar heeft zeven kleinkinderen en
inmiddels zijn er ook twee achter-

kleinkinderen. Iedereen woont in de
buurt. Meneer Van Tol: “We hebben
elf jaar op de Aalsmeerderweg gewoond en kochten in de jaren zestig
een huis hier aan de overkant, dat
kostte toen maar vijfenzeventighonderd gulden. Gúlden hè! En dat voor
ruim zeshonderd vierkante meter
grond! Ach ja, toen verdienden we
ook niet meer dan één gulden per
uur, de tijden zijn veranderd. Ik ken
het hier in Aalsmeer soms niet meer
terug. Vroeger waren er vele wandelpaadjes richting de Legmeerdijk,
daar wandelden we met de kinderen en plukten dan klaprozen, maar
er staan nu alleen maar huizen. Hier
wonen we zeker ook al weer vijftig
jaar?”

groentekwekerij en daar, als ook
op de bloemenkwekerij heb ik altijd meegewerkt, ik vond dat heerlijk.” Ze doet nog steeds thuiswerk.
Bij Dillewijn. Haar ‘bazen’, zoals ze
zelf zegt, komen ook even op visite met een grote doos bonbons en
bloemen. Op de vraag van de burgemeester wat voor werkzaamheden zij verricht, antwoordt mevrouw
Van Tol het volgende: “Kaartjes maken, zakkies schuiven en flessies
doppen.” Er wordt gegiecheld, de

In besloten kring
Een dag later, op dinsdag 16 maart,
ging de afgeslankte groep politici
opnieuw om de tafel, zonder PACT
en in besloten kring.
Pers en publiek waren en zijn voorlopig niet welkom. Ook niet op 23,
24 en 25 maart. Volgens planning
gaat over de portefeuilleverdeling
en de wethoudersposten gesproken worden op maandag 29 maart
en dinsdag 6 april. Deze dagen blijft
de deur zeker voor belangstellenden
dicht. Democratisch of niet, het is
tijd om spijkers met koppen te slaan.
Streefdatum is en blijft vooralsnog
6 april. Heel benieuwd wie in het
wethouderspluche gaat plaatsnemen en wie welke portefeuilles gaat
beheren! Wordt vervolgd...
Door Jacqueline Kristelijn

stemming is ontspannen. Ook legt
mevrouw nog graag een puzzeltje
en borduurt ze veel. “Ik ga ook twee
keer per maand naar Den Ilp en Ilpendam om te bingoën, samen met
mijn schoonzuster uit Purmerend,
is een grote hobby van ons. En ik
speel regelmatig een potje Rummikub.” De kleinkinderen zeggen trots
dat oma dat op de computer doet
en dat opa graag nog een hengeltje uitgooit samen met zijn zwager.
Het wordt steeds voller en drukker
in huize Van Tol-Postma en burgemeester Pieter Litjens rondt zijn bezoekje af, nadat hij het bruidspaar
alle goeds toe heeft gewenst.
Ook namens de Nieuwe Meerbode:
Van harte gefeliciteerd!
Door Miranda Gommans

Bezig
De familie heeft achter het huis aan
de Oosteinderweg altijd een kwekerij gehad met onder andere rozen,
anjers en freesia’s. Mevrouw Van
Tol: “Vroeger hadden wij thuis een

FEESTELIJKE OPENING

27 MAART A.S.!
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Studs & Sweeties
ChinchetImps & ElfstStuds

Ophelialaan 94
1431 HL Aalsmeer
www.zussies.com

NIEU

W

leuke, hippe, betaalbare kleding
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

ZEVEN JAAR GARANTIE OP EEN AUTO VAN SLECHTS € 6.795,-

Wethouder Jaap Overbeek en directeur Jan Box van Connexxion onthullen het
plaquette bij het beeld de Vleugels van Ben Guntenaar.
Foto Jacqueline Kristelijn.

Hereniging in Maarse en Kroonhof

Beeld de Vleugels weer
terug in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het was 13 maart 1990
dat Vervoersmaatschappij Centraal
Nederland voorgoed zijn vestiging
sloot in Aalsmeer. Daarmee verdween niet alleen Aalsmeerse historie, maar ook het vertrouwde beeld
de Vleugels (Wings) gemaakt door
de beeldhouwer Ben Guntenaar. De
gebouwen op het Maarse en Kroon
terrein, waar de bussen hun stalling
vonden, zijn in de loop der jaren verdwenen en inmiddels is er een opvallende woonwijk verrezen. Om de
geschiedenis niet de rug toe te keren, besloot de gemeente Aalsmeer
de wijk het Maarse en Kroonhof te
noemen, beeldhouwer Miep Maarse
(dochter van directeur Maarse) een
opdracht te geven en het sculptuur
de Wings opnieuw een plaats te geven op deze historische plek. Afgelopen zaterdag 13 maart vond de officiële overdracht plaats.
Historische grond
Nadat de heer Jan Box, directeur
van Centraal Nederland, het robuuste beeld precies twintig jaar later weer officieel terug heeft gegeven aan de gemeente Aalsmeer, is
het dankwoord aan wethouder Jaap
Overbeek. Terecht begint hij met de
zin: “Wij staan hier op historische
grond.” En zo voelde dat ook voor
veel van de aanwezigen. Het overleg tussen Centraal Nederland, Gemeente, KCA en bewoners van het
Maarse en Kroonhof verliep niet altijd even gemakkelijk, maar door te
blijven onderhandelen en te geloven in een goede afloop werd uiteindelijk toch een resultaat bereikt
waar iedereen zich mee kan verenigen. Het beeld heeft een mooie
opvallende plaats gekregen bij de
entree van het Maarse en Kroonhof tegenover de reeds geplaatste
drinkende giraffe van de beeldhouwer Miep Maarse. Het werd afgelopen zaterdag ondanks de dreigende
regen een feestelijke bijeenkomst.
De belangstelling was groot, het
leek wel een reünie van de chauffeurs van vroeger. Rode neuzen van
de kou, maar glunderende gezichten en veel verhalen. Het idee van

Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!
Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Één bus
Begin 1923 was het de Aalsmeerder
Jac. Maarse die met één bus de lijn
Rijnsaterswoude-Leimuiden-Leiden
startte. Al snel breidde het bedrijf
zich uit en het wagenpark werd vergroot. En ook het lijnennet strekte
zich steeds verder.
Het zijn de oorlogsjaren waardoor
het bedrijf gedwongen wordt het
bedrijf stil te leggen. Maar na de
bevrijding is er een bloei als nooit
tevoren. Eind jaren zestig veranderden de maatschappelijke omstandigheden. Particulier autobezit
veranderde de situatie en leek een
bedreiging voor de busmaatschappijen. Ook Maarse en Kroon moest
een beroep doen op de overheid om
te kunnen overleven. Het zou uiteindelijk leiden tot een vertrek uit
Aalsmeer.
Ben Guntenaar
De beeldhouwer Ben Guntenaar
legde zich als student aan de Rijksacademie te Amsterdam voornamelijk toe op de figuratieve kunst.
In de jaren vijftig was het de Cobra
groep die hem inspireerde om meer
abstract werk te gaan maken. Guntenaar doceerde later aan de Rietveld Academie, waar Miep Maarse één van zijn leerlingen was. Dat
de beelden van docent en leerling
nu tegenover elkaar bij de entree
van het Maarse en Kroonhof staan,
is een aardige bijkomstigheid. De
twee beelden die totaal anders van
karakter zijn, vullen elkaar op een
bijzondere manier aan. De gemeente Aalsmeer houdt met de geplaatste beelden een herinnering aan een
belangrijk Aalsmeers busbedrijf levendig en de bewoners kunnen blij
zijn hiervan te mogen profiteren.
Janna van Zon

WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?

Zaterdag 27 maart

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF INTERESSE IN EEN

oNDERHouDSCoNTRACT?

Jaap Overbeek om een paar bussen
van het eerste uur op de plek van de
onthulling neer te zetten vergrootte
het gevoel van nostalgie. De prachtige bussen werden door jong en
oud van binnen en van buiten uitvoerig bekeken.

OPEN HUIS
kijk op www.aemstelpunt.nl
voor de deelnemende woningen

KIA PICANTO
v.a. € 6.795,lease v.a. € 219,-/mnd

voor verkoop, aankoop, verhuur en taxaties

Aemstelpunt Makelaardij o.g.
Wilhelminakade 59 Uithoorn
Tel. 0297-522959

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,4/100 km (1l op 22,7 km) tot 4,9l/100 km (1l op 20,4 km). Gemiddelde CO2-uitstoot van 114 g/km tot
137 g/km. Getoond model kan afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak,
kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 20.000 km/jr. Full Operational Lease via Kia Finance.

Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam-Zuidoost
tel: 020 565 03 80
www.kia-amsterdamzuidoost.nl

Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer
tel: 0297 329 911
www.kia-aalsmeer.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de 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.

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

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

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

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

IK Caritas brengt The
Crucifixion anno 2010
Amstelveen - Op zaterdag 27
maart vanaf 20.15 uur voert interkerkelijk koor Caritas The Crucifixion van Sir John Stainer uit in de
Paaskerk aan het Augustinuspark 1.
The Crucifixion is in de jaren tachtig
van de negentiende eeuw geschreven voor twee solisten, koor en orgel. Het thema van The Crucifixion
is nog heel actueel. In The Crucifixion staat de vraag: “Wat betekent het
lijden en sterven van Jezus voor jou.”

Weer cursus
babymassage
Aalsmeer - Binnenkort begint weer
een cursus babymassage. Ouders
van baby’s tussen de anderhalf en
tien maanden oud kunnen zich hiervoor opgeven bij Anja Luczak. Het
is een heerlijk ontspannen cursus,
waarin de cursisten op een bijzondere manier contact hebben met
hun kindje. Babymassage bevor-

Of zoals het klinkt in The Crucifixion:
“Does it matter to you, all yea that
pass by.” De orgelpartij is voor Caritas omgezet naar een piano, keyboard, basgitaar, fluit en saxofoon
begeleiding. Hierbij is de gehele orgelpartij intact gebleven. Ook is een
percussiepartij geschreven. Op deze wijze past de begeleiding meer
in de stijl die men van Caritas anno 2010 gewend is. Nieuw is echter de wijze waarop de presentatie
van The Crucifixion plaatsvindt. Het
wordt geen standaard uitvoering
van The Crucifixion. Ook bij de presentatie gaat het koor het avontuur
aan. De luisteraar zal ook zijn/haar
ogen de kost kunnen geven. Onder
de enthousiaste leiding van regisseur Tjeerd Riedstra wordt hard gewerkt aan het visuele aspect van de
uitvoering. Ook in dit visuele aspect
staat het kruis centraal. Kom deze
indrukwekkende uitvoering beleven. De kaartverkoop is inmiddels
gestart. Volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar betalen 12,50 euro entree en kinderen tot 12 jaar 7,50 euro. Een gezinskaart voor twee volwassenen en twee kinderen tot 12
jaar kost 30 euro. Kaarten zijn te bestellen via het emailadres crucifixion-2010@hotmail.com en te koop
bij het Boekhuis Aalsmeer in de
Zijdstraat 12 en The Read Shop aan
de Ophelialaan 151.

dert de lichamelijke, geestelijke en
emotionele ontwikkeling van de baby en prikkelt de zintuigen. Bovendien is het een uitgelezen mogelijkheid om de band tussen ouder
en kind te versterken. Na de massage krijgen de ouders praktische
tips over de omgang met de baby, bijvoorbeeld over de lichaamstaal van de baby. De cursus bestaat
uit vijf bijeenkomsten van anderhalf
uur. Voor opgave en meer informatie: Anja Luczak, tel. 06-40181259 of
anjaluczak@yahoo.de.

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 vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, hoog op de poten
en zijn naam is “Denzel”.
- Irenestraat in Aalsmeer, gecastreerde kater met witte buik en
donker cyperse rug. Heeft op zijn kop een wat lichtere V en heet
“Spike”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. Hij is 1 jaar en
heet “Banjer”.
- Hugo de Vriesstraat in Kudelstaart, grijze roodstaart.
- Herenweg.in Leimuiden. 6 Maanden oud wit/cypers poesje. Ze
heeft nog een kaal buikje van sterillisatie. Haar naam is “Vriendje”.
- Hellendaalstraat in Aalsmeer, 8 maanden oude zwart-wit poesje.
Haar naam is “Moose”.
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kater met witte bef. Hij is 8 mnd.
oud en heet “Gino”. Heeft opvallende grote ogen.
Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, zwart/witte kat. Zwarte rug, witte snoet, 4
witte pootjes en draagt een bandje.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, 2 katten. 1 blauw/grijze kat en 1
blauw/grijze met witte neus.
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, forse poes, beige/zwart gemeleerd.
- Meervalstraat in Aalsmeer, wit poesje met bruin/zwarte vlekken
op kop, schouders en staart. Ongeveer 6 maanden oud.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/wit gestreepte kater. ( Whiskaskat).

Waar is katertje Gino?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de zwart met witte
kater op bijgaande foto.
Het dier heeft een witte bef en opvallend grote ogen.
Gino is de naam van deze acht
maanden oude kater, die wordt vermist vanaf de Uiterweg.

Zondag
21 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Paul Wesselius. Crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. ds. D.J.A.
Brink, Aalsmeer. 18.30u. drs. J. Weij,
Emmeloord. Belijdenisweekend.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst ds. Mieke Wierda. Extra collecte: Kruispost van
Oudezijds 100.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. R. Speelman,
Almere.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. T.H.P. Prins.
Tevens Kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. A.J. Fraanje, Drachten.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, prof. B.J.G.
Reitsma, 17u. Bijbelleerdienst met
C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. (HA) en 18.30u. (DHA)
ds. A. van Vuuren.

Jaarvergadering
Groei & Bloei

Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer, tel.
0297-343618.

‘Con Amore’ zingt voor
senioren in Arendshoeve
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
waren bijna 200 senioren, verzorgenden en vrijwilligers van zorgcentra Aelsmeer, het Kloosterhof
en Rozenholm te gast in showkas
de Arendshoeve. De gasten werden toegezongen door het bekende
Aalsmeerse mannenkoor Con Amore. ’s Ochtends vanaf half tien kwamen de eerste senioren met de bus
en sommige met hun auto’s bij de
showkas aan. Hier werden zij welkom geheten door Jacob van Zijverden en kregen zij koffie met petit four uitgeserveerd door leden
van de Rotary Aalsmeer–Uithoorn.
Twee maal werden bekende maar
ook minder bekende liederen door
Con Amore gezongen. Vervolgens

KERKDIENSTEN

serveerden de leden van de Rotary drankjes, hapjes en een heerlijke
lunch. Na het optreden en de lunch
bedankte de heer Dreschler van
Zorgcentrum Aelsmeer alle aanwezigen voor hun komst. Ook lichtte
hij de tekst op het petit fourtje toe:
“Elke tijd is een leef-tijd”, het maakt
niet uit hoe oud je bent, als je wilt is
er altijd iets om van te genieten en
om voor te leven.”
Deze ochtend was dat het samenzijn in de Arendshoeve met het zingen van Con Amore en de koffie,
borrel en lunch door de Rotary. Vanaf kwart voor twee gingen de senioren weer naar huis, bij het vertrek
kregen zij allen een mooie bloeiende plant mee.

Aalsmeer - Zaterdag 20 maart begint om 10.00 uur de jaarvergadering van Groei & Bloei in de kantine van de firma Hilverda-Kooij aan
de Mijnsherenweg. Na behandeling
van de agenda gaat de D. Jongkind
Mzn prijs uitgereikt worden aan een
persoon die veel heeft gedaan om
de bloementeelt te promoten. Ook
verzorgt de heer Koehorst, betrokken bij de Floriade 2012 in Venlo,
een dialezing over deze bloemenen plantententoonstelling. Zowel leden als belangstellenden zijn welkom.

Sjoelcompetitie
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - De volgende speelavond van sjoelclub Aalsmeer is
vanavond, donderdag 18 maart, in
het Dorpshuis van Kudelstaart. De
aanvang is 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Het
sjoelen op 4 maart is in de hoofdklasse gewonnen door Patrick Haring met 2894 punten. In de A-klasse was de hoogste eer voor Sjaak
Siebeling met 2720 punten, in de Bklasse pakte Henk Brozius de winst
met 2609 punten en in de C-klasse eindigde Hans Buijs op één met
2500 punten.
In de D-klasse haalde Maria Baggen met 2346 punten de hoogste
score, in de E-klasse was Nico Verhaar met 2355 punten onverslaanbaar en in de F-klasse ging de winst
naar Herman Berkhout met 2204
punten.

Kaarten bij BV
Hornmeer

Van 21 tot en met 27 maart

Collectanten gezocht voor
ZOA-Vluchtelingenzorg
Aalsmeer - Het is moeilijk voor te
stellen hoe het is om vluchteling te
zijn. In Nederland is een leven met
de dreiging van oorlog, angst en geweld meestal ver weg. Maar wereldwijd leven ruim 35 miljoen vluchtelingen en ontheemden, het merendeel (95%) in Afrika en Azië. Ze zijn
verdreven van huis en haard, gevlucht voor oorlogsgeweld, honger of natuurrampen. ZOA-Vluchtelingenzorg zoekt voor de landelijke collecteweek van 21 tot en met

27 maart collectanten, die een uurtje van hun tijd aan deze vluchtelingen willen geven. Met de opbrengst
van de jaarlijkse landelijke collecte
kan de organisatie veel werk verzetten op het gebied van noodhulp en
wederopbouw in elf landen in Afrika en Azië.
Kijk voor meer informatie op www.
zoa.nl of neem contact op met Agnes Dekker, tel. 0297-761356. Collecteren is toegestaan vanaf zestien jaar.

Aalsmeer - Het zit de dames bij
buurtvereniging Hornmeer tot nu
toe niet erg mee. Van de twaalf
kaarters die afgelopen vrijdag in de
prijzen vielen, was er maar één dame. Voor de poedelprijs is overigens
wel animo bij de dames. De buurtvereniging mag zich verheugen in
een toenemende toeloop van kaartliefhebbers.
Vrijdag stond een koppelspeelavond
op het programma en deze is gewonnen door Kees Kuggelijn en
Floor van Engelen met 5609 punten. Op twee zijn Tiny van de Polder
en Frits Zeldenthuis geëindigd met
5385 punten en op drie Jan Meijer
en Nico Bekkers met 5380 punten.
De poedelprijs was voor het koppel
Marja van de Burg en Anton van de
Polder met 3726 punten.
Aanstaande vrijdag 19 maart is de
volgende speelavond. Om 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met Jaan Pool,
Haarlem. 19u. Baan7 Going Deep
(samenk. jongeren). Spreekster: Elsa Waljaard.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. A. Beeftink, Doetinchem. 16.30u. ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchviering
met karmelieten. Om 10u. in Zorgcentrum Aelsmeer euch. viering met
L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M.
van Zoelen. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt en mmv Karmelkoor. 14.30u.
Poolse dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
(Ontmoetingskerk) Zaterdag 19u.
euch.viering mmv dames- en herenkoor SDG. Vg. past. L. Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. A. Mak,
Bloemendaal.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgaven
ontvangen).
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. euch. viering met H.
Post. Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 22 maart 20u. Past. Ben
Kok.
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.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
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Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
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aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
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verkoopaalsmeer@meerbode.nl
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Advertentie-tarieven:
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Ingezonden brieven:
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let op:
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schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 18 maart 2010

18 maart 2010

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
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 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken bUrgemeester
en wetHoUders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fraCtiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 30 maart
en 13 april 2010.
gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.

gewijzigde oPeningstijden afdeling
VergUnningen en HandHaVing/ClUster
VergUnningen
Per 1 maart 2010 zijn de openingstijden voor de afdeling
vergunningen en handhaving/cluster vergunningen gewijzigd. Het cluster zal dan zowel fysiek als telefonisch alleen
geopend zijn op werkdagen tussen 9.00-11.30 uur. Buiten
deze tijden is de balie voor dit cluster gesloten en kunnen er
telefonisch vragen worden gesteld die de volgende dag tussen 9.00-11.30 uur zullen worden beantwoord.
definitieVe besCHikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Oosteinderweg 563, 1 es.
Datum verzending vergunningen: 18 maart 2010
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Albert Heijn BV, Poldermeesterplein 1.
Datum verzending vergunning: 10 maart 2010
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
• Prorest Catering BV, Van Cleeffkade 15.
Datum verzending vergunning: 10 maart 2010.
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat op grond van artikel 2.3.1.4 van de APV ontheffing sluitingstijd is verleend voor de nacht van 27 maart 2010 op 28 maart
2010 tot 02.00 uur aan:
• Dorpshuis Kudelstaart.
Datum verzending ontheffing: 11 maart 2010.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387 619.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:

• Aalsmeerderweg 322, het vernieuwen van een beschoeiing;
• Dorpsstraat 16, het vernieuwen van een erfafscheiding, het
plaatsen van een carport en een schuur;
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw;
• Oosteinderweg achter 287, het wijzigen van een kas naar een
loods;
• Romeijnstraat 7, het vergroten van de woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5. Op grond van
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.

t/m 1 apr
t/m 2 apr
t/m 4 apr
t/m 13 apr
t/m 14 apr
t/m 15 apr
t/m 21 apr

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
Bouwaanvraag 2e fase
• Kudelstaartseweg 148b, bouwen van een woonhuis, met een
garage en kelder.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387619.
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Oosteinderweg achter 291, vervangen van een kas.
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 maart 2010
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 11 te Aalsmeer, het vergroten van een
woning.

t/m 22 apr
t/m 22 apr
t/m 23 apr
t/m 24 apr
t/m 30 apr

diverse bomen; t.o. Machineweg 288, 8 diverse
bomen; langs Horntocht, tussen Machineweg 290 en
294, 27 diverse bomen;
lijnbaan, 5 elzen; legmeerdijk 313: 38 populieren, 1
lariks, 18 essen, 14 esdoorns, 26 elzen, 3 wilgen, 17
berken, 5 krentenbomen, en 2 prunus;
uitwegvergunning: lijnbaan, Aalsmeer;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 14, 3 berken.
kapvergunning: Herenweg 30, 1 ceder, 3 berken en 2
elzen; Jac. P. Thijsselaan 18, 2 hoog knop wilgen.
Drank en Horecawet: vergunning verleend:
Restaurant Kempers Roef, Kudelstaartseweg 228;
Exploitatievergunnning: Restaurant Kempers Roef,
Kudelstaartseweg 228;
Toussaint Aalsmeer, Legmeerdijk 313;
Kapvergunning: tussen de Lijnbaan en Oude
Spoordijk, kadestraal bekend gemeente Aalsmeer,
G5947, G5946, G5402, alle bomen, diverse
soorten en elzenhaag kadestraal bekend gemeente
Aalsmeer G4722, G3572; Nabij Wissel, t.o. het
woonwagencentrum te Aalsmeer, 2 italiaanse
populieren (“Populus nigra Ïtalica”);
Drank en Horecawet: vergunning verleend: Albert
Heijn BV, Poldermeesterplein 1;
Exploitatievergunning: Prorest Catering BV, Van
Cleeffkade 15;
Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart,
Kudelstaartseweg 239;
Kapvergunning: Kamerlingh Onnesweg 15, 3
cupressocyparis;
Kapvergunning: Oosteinderweg 563, 1 es.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 26 maart 2010
• Uiterweg 215, het bouwen van een woning
inzagetermijn tot vrijdag 23 april 2010
• Karperstraat 15 en 17, het plaatsen van een carport
• Maximastraat 20, het vergroten van een woning
inzagetermijn tot 30 april 2010
• Baanvak 75, het plaatsen van een dakkapel
• Goudenregenstraat 11, het vergroten van een woning

boUwVerordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387619. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een 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 sloopvergunning te verlenen:
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk slopen van een hotel.
Dit besluit wordt op 18 maart 2010 verzonden.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, week 11
t/m 25 mrt

Kapvergunning: achter Hornweg 148, 7 diverse
bomen; nabij toegangsweg naar Hornweg 172, 20
diverse bomen; t.o. Machineweg 197 t/m 201, 54

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: 0297-381777.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt beHeer en UitVoering ProVinCie
noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Woonboot in vlammen op

Bomen planten ter ere van
de Nationale Boomfeestdag

Aalsmeer -Acht leerlingen uit elke
groep acht van de scholen binnen
bredeschool De Mikado in Nieuw
Oosteinde deden afgelopen woensdag 17 maart mee aan de nationale
boomfeestdag. Ook in Kudelstaart
werden dertig bomen gepland door
kinderen van groep 7/8 van OBS
Kudelstaart.
Al in 1919 was er sprake van een
boomplantdag in Nederland. In November dat jaar gingen maar liefst
240 leerlingen van Arnhemse basisscholen bomen planten aan de oprijlaan van Kasteel Doorwerth. Jammergenoeg staat op de dag van
vandaag geen van de geplante bomen nog overeind. Vanaf 1957 wordt
er in Nederland jaarlijks een Nationale Boomfeestdag gehouden. Elke derde woensdag in maart, nabij
de eerste lentedag worden overal in
Nederland bomen geplant door kinderen. Het doel van deze nationale
feestdag is om kinderen de functies
en waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien,
door middel van het planten van
een eigen boom. Stichting Nationale Boomfeestdag streeft ernaar dat

ieder kind tijdens zijn of haar lagere
schooltijd minimaal een keer een eigen boom plant.
Hevige concurrentie
De gemeente Aalsmeer doet al vele jaren mee aan de Boomfeestdag. De kinderen in Aalsmeer-Oost
plantten afgelopen woensdag negen verschillende soorten bomen.
Zelf hadden de kinderen vier groepen gemaakt. De onderlinge concurrentie was hevig. Vooral de jongens hadden er een strijd van gemaakt om hun boom zo snel mogelijk te planten. Terwijl de jongens
aan het zwoegen waren om de snelste te zijn, was de damesgroep namen aan het bedenken voor de bomen die zij hadden geplant. Desalniettemin waren de dames de snelste bomenplanters. Tot grote frustratie van de andere groepjes.
De groepen werden mentaal bijgestaan door wethouder Berry Nijmeijer en leraren van de basisscholen.
De kinderen hadden het getroffen
met het weer en genoten zichbaar
van het fel schijnende zonnetje.
Door Kevin Lamers

Aalsmeer - Maandag 15 maart om
04.30 uur in de ochtend kreeg de
meldkamer van Brandweer Amsterdam-Amstelland een melding dat
een woonboot in brand zou staan
aan de Randweg Oost te Uithoorn.
Tijdens het aanrijden bleek dat de
woonboot langs de Nieuwemeerdijk
te Badhoevedorp lag. Hierop zijn tevens voertuigen uit Kennemerland

opgeroepen. Ter plaatse bleek een
voormalig binnenvaartschip compleet in brand te staan. De brandweerkorpsen Aalsmeer en Uithoorn
waren eveneens ter plaatse bij de
brand.
Rond 7 uur kon de brandweer inpakken. Er is niemand gewond geraakt. Bij de brand is helaas wel een
hond omgekomen.

Twee gewonden
na aanrijding

Wijkraad over
riolering in hofjes

Info-avond afsluiting Legmeerdijk
Aalsmeer - Aanstaande Maandag
22 maart wordt in het gemeentehuis
op het Drie Kolommenplein een informatieavond gehouden over de
afsluiting van de Legmeerdijk deze zomer. De avond begint om 19.30
uur, heeft een vrije inloop en duurt
tot 21.00 uur. De afsluiting van de
Legmeerdijk vindt in de zomervakantie plaats, van 28 juni tot 20 augustus.

Acht weken lang gaat gewerkt worden aan de aansluiting van de Legmeerdijk met de nieuwe N201, de
aanleg van een rotonde in de Legmeerdijk met de Meerlandenweg,
de ophoging van de Legmeerdijk
tussen de veiling en de kruising met
de Machineweg en het opknappen
van de weg, onder andere door het
aanbrengen van een nieuwe deklaag.

Inloop huurders

zaken die betrekking hebben op uw
huurwoning en leefomgeving. Mogelijke klachten de commissie bespreken met Eigen Haard.
Wie niet in de gelegenheid is de inloop te bezoeken, kan bespreekpunten per email sturen naar: bewciek@gmail.com.
Meer
informatie is te vinden op www.
bewonerscommissiekudelstaart.
nl. De inloop is van 19.30 tot 20.00
uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.

Kudelstaart - Woensdagavond 24
maart organiseert Bewonerscommissie Kudelstaart weer een inloop
spreekhalf uur.
Huurders van woningcorporatie Eigen Haard in Kudelstaart zijn van
harte uitgenodigd. Gedurende de
inloop kan met het dagelijks bestuur overleg gevoerd worden over

Aalsmeer - Op dinsdag 9 maart
omstreeks 20.45 uur vond een aanrijding plaats op de Kudelstaartseweg. Een 67-jarige automobiliste
en een 19-jarige bromfietsbestuurder, beiden uit Kudelstaart, zijn hierbij gewond geraakt. De bromfietser
wilde een auto inhalen, maar zag
vermoedelijk de tegemoetkomende
auto over het hoofd. De auto en de
bromfiets konden elkaar niet meer
ontwijken en kwamen tot een botsing. De bromfietser is met letsel
aan zijn knie naar het ziekenhuis
vervoerd. De 67-jarige vrouw had
verwondingen aan haar gezicht.

Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt op donderdag 25 maart bijeen
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Van 19.30 tot circa 20.30 uur is een
medewerker van de gemeente aanwezig om de rioleringswerkzaamheden in Locatelli-, Tartini-, Vivaldi- en
Corellihof toe te lichten.
Daarna volgt de wijkraadsvergadering met de mogelijkheid voor bewoners om andere zaken in te brengen en te bespreken.
Alle bewoners in de Hornmeer zijn
van harte welkom deze avond bij te
wonen.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 18 maart 2010

AGENDA

Aandacht voor alternatieve muziek

Back In Time viert begin
van lente in The Beach

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
20 maart begint de lente! Een mooie
reden voor een feestje! Aanstaande zaterdag staat Back in Time onder andere in het teken van de lente. Het grote gouwe ouwe dansfeest dat elke derde zaterdagavond
van de maand door dj’s en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans georganiseerd wordt in The
Beach aan de Oosteinderweg vindt
inmiddels voor de 35e keer plaats
en wordt nog steeds druk bezocht.
Tijdens Back In Time-avonden staan
de muziek en gezelligheid centraal.
Bekende en minder bekende hits uit
de jaren zestig tot negentig zullen
de revue weer passeren. Dit keer is
gekozen voor iets meer aandacht
voor de wat alternatievere muziek.
De beste dance classics worden

aanstaande zaterdag afgewisseld
met blokjes alternatieve hits. Iedere bezoeker krijgt bij de entree weer
een verzoeknummerkaart uitgereikt.
Met de ingeleverde kaarten wordt in
grote mate de muziek van de avond
bepaald. VJ Alex Wahlen van X-treme Showproductions toont weer
een selectie van leuke videoclips op
het grote scherm. De avond start om
21.00 uur.
Om je smaak voor de avond kenbaar
te maken, is het mogelijk om alvast
een bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar
kan ook een muzikale favoriete top
3 doorgestuurd worden. De toegang
tot Back In Time in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a aanstaande zaterdag bedraagt 5 euro. Dit bedrag is inclusief twee consumptiemunten.

Veel animo voor ‘kledingjacht’

Babykleding- en speelgoedbeurs zaterdag in Dorpshuis
Kudelstaart - Al voor de deur van
het Dorpshuis te wachten, stonden de bezoekers afgelopen zaterdag. De bij velen geliefde damesen kinderkledingbeurs stond weer
op het programma en vaste bezoekers weten dat het assortiment altijd heel gevarieerd, en ook heel belangrijk, actueel is. Vanaf de aanvang was het superdruk en tot de
klok half drie sloeg, waren er kijkers en kopers. Aanstaande zaterdag 20 maart presenteren initiatiefnemers Truus, Leni en Inge een baby- en kinderkledingbeurs, ook in

het Dorpshuis. Kleding voor de allerkleinsten van maat 56 tot en met
134. Ook speelgoed, baby-gebruiksartikelen en positiekleding worden
te koop aangeboden. Wie spullen in
wil brengen, kan een verkoopnummer aanvragen bij Truus de Geus,
tel. 0297-323072, Leni Buisma, tel.
0297-360942 of Inge Jongkind, tel.
0297-329337. Kleding en speelgoed
inbrengen kan zaterdag tussen 8.30
en 9.00 uur, de verkoop vindt vervolgens plaats tussen 12.00 en 14.30
uur en het uitbetalen is gepland van
17.00 tot 17.30 uur.

Laatste bandavond voor verbouwing

The Group, Seven Days
en Conteched in N201
Aalsmeer - De N201 gaat er even
tussenuit vanwege een verbouwing in april, dus komende vrijdag
19 maart nog eventjes vol gas met
drie zeer goede metalbands: The
Goup, Seven Days remain en Conteched. The Goup bestaat uit drie leden van het helaas opgeheven Minus.plus. Stond die band bekend
om haar veelzijdige en experimentele stijl, The Goup is een recht voor
je raap harcore/metalband: Energie, plezier, entertainment en verder
weinig poespas. Gewoon drie gasten die lol hebben op het podium en
een party bouwen. Beïnvloed door
bands als Bad Religion en NOFX tot
bands als Bring Me The Horizon en
Bleeding Through. Maar ook oude
New York hardcore als Madball en
Agnostic Front hebben hun stempel
op The Goup gedrukt. De oplettende luisteraar kan zelf invloeden ontdekken van oude nu-metal groepen
zoals KoRn en Coal Chamber. Seven
Days Remain is een band afkomstig uit het zuiden van Nederland.
Beïnvloed door bands als Killswitch
en Hatesphere brengen deze 5 mu-

zikanten een rauwe mix van beukende riffs en pakkende melodieën. Met hun muzikaal vakmanschap
en hun energieke show brengen ze
voer voor iedere moshpit waar entertainment en gezelligheid de sleutelwoorden zijn! In 2010 zal hun
langverwachte EP het daglicht zien
en deze release zal gevolgd worden
door een grote tour langs de podia
van Nederland. Seven Days Remain
is de gezelligste metalband van Nederland! Of zoals een verslaggever
van 3 voor 12 eens opmerkte: “Als
Seven Days Remain aan het begin
van hun scheppingverhaal staan,
beloofd dit veel voor de toekomst.
En God zag dat het potentie had”.
Conteched is een zeer ervaren metalband die met veel moderne elektronica de venijnige gitaarriffs een
nog diepere dimensie geven Oké,
het is jammer dat het vrijdagprogramma in de N201 een paar weekjes stil ligt, maar deze avond is tenminste nog wel even zeer de moeite waard! De zaal van het jongerencentrum aan de Zwarteweg is open
om 21.00 uur en de entree is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
BOnGO’S
% 57,50

SAMSOn
MICrOfOOn
r21S % 23,60

HOHnEr MOndHArMOnICA
PUCk

% 6,25

Zaterdag: Cobra gitaarsnarenset E 3,75

Info: www.stagemusic.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Muziek/Toneel/Film
Donderdag 18 maart:
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 19 maart:
* Beats Elite voor 30+ers in Bon Ami,
Dreef vanaf 21.30u.
* Karaoke in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
* Metalbands The Goup, Seven
Days remain en Contecked in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 20 maart:
* Toneelver. De Rijzenspelers brengt
‘De winter onder de tafel’ in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout. Ook
op 27 en 28 maart. Aanvang alle
avonden 20.15u. Op za. 3 april toneelverstelling in Oude Veiling.
* Jazz van Herman Nijkamp Kwartet
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
Zondag 21 maart:
* Muzikaalsmeer met optredens
Merel Meijdam en John v/d Polder
en Balkanensemble Amstelland in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Optreden Charlotte Coppola in
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
Woensdag 24 maart:
* Jeugdfilm ‘Horton, big deal’ in De
Binding, Zijdstraat vanaf 15.30u.
25 t/m 28 maart:
* Toneelgroep Tobo brengt ‘Gebroken ijs’ in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Alle avonden v/a 20.15u.
Vrijdag 26 maart:
* Pozers housefeest in Bon Ami,
Dreef v/a 21.30u. Vanaf 18jr.
Zaterdag 27 maart:
* Bacardi Beachparty met optreden
zanger Chris Boss in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* IK Caritas brengt The Crucifixion in
Paaskerk, Amstelveen, 20.15u.
* Cabaret Veronique Sodano ‘Made
in Italy’ in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Zondag 28 maart:
* Bloemhofconcert De Hint in sporthal, Hornweg, 15-17u.
Exposities
Zaterdag 20 maart:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Tot en met 28 maart:
* Tentoonstelling ‘Femme du Monde’ van Karin van Leijden in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Tot en met 25 april:
* Expositie in Sous Terre, Kudelstaartseweg met schilderijen en
glaskunst, Open zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 18 maart:
* Sjoelen BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelavond Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Vrijdag 19 maart:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,

Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven 19.1519.45u.
* Klaverjasavond Supportersvereniging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 20 maart:
* Nationale schoonmaakdag op
Westeinder- en Oosteinderpoel.
Start 8.30u, watersportvereniging
Aalsmeer, Uiterweg.
* Landelijke compostdag. Gratis
compost af te halen bij werf, Zwarteweg tussen 9 en 13u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Baby- en kinderkledingbeurs in
Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.
* Verkoop Israël producten in ‘t Baken, Sportlaan, 10-16u.
Zondag 21 maart:
* Verhalen voorstelling met thema
Licht en schaduw in Bacchus, Gerberastraat vanaf 15u.
* Lezing kunsthistoricus Guus Maris in Oude Raadhuis, Dorpsstraat
vanaf 15u.
Maandag 22 maart:
* Koppelspeelavond BV Oostend in
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u
Dinsdag 23 maart:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
Woensdag 24 maart:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan, 8.30-112u.
* Spelletjesmiddag jeugd op Bindingzolder, Haya van Somerenstraat
van 14 tot 16u.
* Domino-ruilmiddag bij C1000 in
Ophelialaan, 14-16u.
Donderdag 25 maart:
* Open avond Duikteam Thamen in
Waterlelie, Dreef vanaf 20.30u.
* Klaverjasavond Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
Vrijdag 26 maart:
* Paasbingo bij Flora in clubgebouw
Bilderdammerweg vanaf 20u.
Zaterdag 27 maart:
* Kledingbeurs in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 10.30-12u.
* Paaseieren handbaltoernooi RKDES in Proosdijhal, Kudelstaart van
19 tot 22u.
27 en 28 maart:
* Kom in de Kas, Meerlandenweg,
Amstelveen. Beide dagen 10-17u.
ergaderingen
Donderdag 18 maart:
* Beraad en raad in gemeentehuis
v/a 20u.
Maandag 22 maart:
* Informatieavond in gemeentehuis
over afsluiting Legmeerdijk wegens
werkzaamheden, 19.30-21u.
Woensdag 24 maart:
* Spreekuur bewonerscommissie
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 19.30u
Donderdag 25 maart:
* Bijeenkomst wijkraad Hornmeer
over rioleringswerzaamheden in
hofjes, 19.30-20.30u. Daarna bewonersavond.

Postzegelbeurs
in Parochiehuis

Zondag live in De Oude Veiling

Muzikaalsmeer presenteert
folkmuziek uit de Balkan
Aalsmeer - De stichting Muzikaalsmeer presenteert aanstaande
zondagmiddag 21 maart vanaf 15.00
uur de Aalsmeerse muzikanten Merel Meijdam en John v.d. Polder De
zangeres en gitarist brengen een
gevarieerd repertoire ten gehore.
Ook verzorgt het Balkanensemble
Amstelland deze middag een optreden. Het Balkanensemble Amstelland heeft een traditie van meer dan
50 jaar in Aalsmeer en omstreken.
Zij spelen muziek uit onder andere
Rusland, Roemenië en Bulgarije en

zelfs uit Israël. Het Balkanensemble
bestaat uit: zangeres Marjan Houwelingen, Lineke van de Heijden op
mandoline en viool, Sonja Schreft
op mandoline, Nel Box op mandola,
Greet Haars op mandoline en mandola, Gonny Bink op accordeon, Piet
de Hartog op gitaar en Henk Nieuwenhuizen op contrabas.
Kortom, opnieuw een middag vol
verrassingen uit het rijke Aalsmeerse muziekleven in De Oude Veiling
in de Marktstraat. De toegang is
gratis.

Schilderijen Karin van Leyden

Mooiste tentoonstelling
ooit in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA presenteert dit vroege voorjaar de eerste solotentoonstelling van Karin
van Leyden (1906-1977) in Nederland. Meer dan 35 schilderijen, tekeningen en unieke foto’s getuigen van een bijzonder kunstenaarsschap uit het midden van de twintigste eeuw. De tentoonstelling belicht haar vroege Mexicaanse periode en haar latere abstracte schilderijen, haar reizen en haar internationale kwaliteit. De tentoonstellingsbezoekers reageren buitenge-

woon positief op dit bijzondere initiatief van KCA! Kenners spreken
over de mooiste tentoonstelling ooit
in het sfeervolle Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat.
Aanstaande zondag 21 maart om
15.00 uur geeft kunsthistoricus Guus
Maris een lezing over het werk van
Karin van Leijden. Belangstellenden
zijn van harte welkom. De expositie
is nog tot en met 28 maart gratis te
bezichtigen in het Oude Raadhuis
iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 20
maart begin om half tien weer de
maandelijkse postzegel(ruil)beurs.
Cor en Sietze hebben zo vlak voor
de paasdagen hun best gedaan met
het zoeken naar paaszegels en zegels met paashazen. Misschien een
nieuw verzamelgebied, naast de bekende kerstzegels. Naast de 5 eurocent boeken van de vereniging kan
deze dag natuurlijk ook met andere
verzamelaars geruild worden. Ook
presenteert Cor weer een minitentoonstelling. Zo laat hij elke maand
weer een ander facet van zijn hobby zien. Maar gewoon even bijpraten kan natuurlijk ook, want er
is een verloting met mooie levende (planten) prijzen. Bezoek aan de
ruilbeurs is gratis, ook voor niet leden. Waar vindt u dat nog? Voor informatie: Cor, tel. 343885 of Sietze,
tel. 340257.

Beats Elite voor
30+ in Bon Ami
Aalsmeer - Met Beats Elite! doet
een nieuwe vorm van feesten zijn
intrede in Nederland. Dansfeesten
gericht op volwassenen in hun dertiger, veertiger of vijftiger jaren, in
een vriendelijke, exclusieve ambiance, die al vroeg in de avond beginnen. Op de Beats Elite! feesten kunnen mensen, die houden van een
prettige, vriendelijke sfeer, dansen
op lekkere herkenbare house muziek in een goed aangeklede omgeving. Op vrijdag 19 maart aanstaande wordt, centraal in Nederland, in
Bon Ami aan de Dreef een Beats
Elite! feest georganiseerd. Aanvang
is 21:30 uur, er kan dus lang van de
avond genoten worden. Alle bezoekers dienen zich te houden aan de
strikte dresscode, dress to impress,
met een accent op nette uitgaanskleding. Op ieder Beats Elite! feest
zullen de dj’s van Beats Elite!, Ronald van Heek en Sonick, er een
heerlijk swingend feest van maken.
Kaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar
via www.easyticket.nl of à 10 euro
aan de deur te koop. Voor meer informatie zie: www.beatselite.nl of email info@beatselite.nl.

Drie saxofonisten op rij: Wouter Kiers, big Jay McNeely en Hans Dulfer. Foto: Jacqueline Kristelijn.

Applaus voor big Jay McNeely en Hans Dulfer!

Crazy piano, karaoke en
Charlotte live in Blitzz
Aalsmeer - Groot was de belangstelling afgelopen zondag 14 maart
voor het optreden van de deels
Aalsmeerse band Blood, Sweat &
Kiers met topsaxofonist Wouter
Kiers in Blitzz. En begrijpelijk, het
viertal deelde het podium met de
bekende Amerikaanse saxofonist
big Jay McNeely, de uitvinder en
bekendste vertolker van de ‘honing
en screaming’ saxofoonstijl. En deze
inmiddels 82 jarige was niet de enige blazer op het podium. Ook de internationaal vermaarde Nederlandse saxofonist Hans Dulfer was naar
Aalsmeer gekomen om een ‘potje’

mee te blazen. En, het kon niet op,
nog een in de blues- en jazz-wereld heel geliefde saxofonist, Rinus
Groeneveld, was van de partij! Vier
saxofonisten dus, super!
Aanstaande zondag 21 maart presenteert Blitzz in de Marktstraat
opnieuw een niet te missen optreden. Het podium is dit keer voor de
zangeres Charlotte Coppola. Onder andere heeft Charlotte zes jaar
de hoofdrol gespeeld in de musical
‘Barcelona’, samen met Jeroen van
der Boom. Ze is op tournee geweest
met Idols-winnaar Boris, heeft meegewerkt aan het album van de Ame-

rikaanse groep Sister Sledge en
heeft vorig jaar meegewerkt aan de
promotour van Gino Vannelli. Charlotte heeft al behoorlijk aantal eigen albums uitgegeven. Zowel pop, soul- als jazzmuziek staat op haar
repertoire. Het optreden begint om
16.00 uur en de toegang is gratis.
Vanavond, donderdag 18 maart, nodigt Blitzz belangstellenden uit om
naar crazy piano’s te komen en vrijdag 19 maart kan lekker meegezongen worden tijdens een karaoke-spektakel. Beide avonden beginnen om 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk.
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Ergernis over parkeergedrag en zwerfvuil

Van de hak
op de tak

‘Doodlopende brug’ in
gebruik door voetgangers
Aalsmeer - De brug in AalsmeerOost bij het Poldermeesterplein richting Beatrixstraat is voor auto’s en
fietsers vooralsnog een doodlopende ‘weg’, maar zo laat een bewoonster weten: “De brug wordt wel al
door voetgangers gebruikt. Bewoners uit onder andere de Beatrixstraat nemen, om boodschappen te
gaan doen, de korte route achter de
schuurtjes langs over de brug richting winkels op het Poldermeesterplein.” Ergernis is er ook bij de bewoonster: “De brug wordt ook als
parkeerplaats gebruikt voor auto’s, terwijl dat niet de bedoeling is.
Meerdere malen per dag zien wij dat
er auto’s op staan geparkeerd. Som-

Farregat

mige mensen weten niet dat achter
het winkelcentrum een grote parkeerplaats is”, aldus Sandra Geurs
in haar reactie.
En de familie heeft ook nog een
klacht/ergernis: “In december 2009
en maart dit jaar is er doorgegeven
aan de gemeente Aalsmeer en De
Meerlanden dat er zwerfvuil langs
de kanten van de sloot ligt achter Beatrixstraat 30 tot en met 52.
Het zwerfvuil ligt aan de kant van
het nieuwe winkelcentrum Poldermeesterplein. Tot op heden is het
nog steeds niet opgeruimd of moeten de bewoners dat tegenwoordig
zelf gaan doen?

Nieuw in de raad, vlnr: Dick Kuin (AB), Robbert-Jan van Duijn (CDA), Ines van der Boon-Hulsbos (CDA), Danny van
Tol (AB) en Robert van Rijn (VVD)

Nieuwe gemeenteraad
Aalsmeer geïnstalleerd
Geen spitsafsluiting bij
Bilderdammerweg

Aalsmeer - Het college heeft naar
aanleiding van de reacties en overwegingen in het kader van het voorbereidingsbesluit tijdens het wekelijkse overleg afgelopen dinsdag 16
maart besloten geen spitsafsluiting
toe te passen voor de Bilderdammerweg en de Herenweg.
Wel worden de plateaus tussen de

Romeijnstraat en het Robend onderzocht of deze opnieuw op hoogte moeten worden gebracht, zodat
ze het juiste snelheidsremmende effect hebben.
Indien nodig zullen de plateaus in
Kudelstaart in het kader van onderhoudsvoorzieningen in 2010 worden
aangepast.

Subsidie schoolsportkalender
Aalsmeer - Zoals elk jaar is ook
voor het schooljaar 2009-2010 een
schoolsportkalender uitgegeven.
Hierop staan allerlei activiteiten die
door sportverenigingen worden georganiseerd voor de schoolgaande kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente geeft hier-

voor een waarderingssubsidie aan
de deelnemende verenigingen voor
een totaalbedrag van 7.500 euro.
In het wekelijkse overleg hebben
burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag 16 maart besloten dit
bedrag weer beschikbaar te stellen.

Parkeersituatie op het
Praamplein gewijzigd
Aalsmeer - Vorige week zijn de
markeringen voor het parkeren aangebracht op het Praamplein. Doordat het plein is vergroot, is het aantal parkeerplaatsen flink toegenomen. Een deel van het plein is inmiddels ingericht als ‘blauwe zone’,
er zijn verschillende parkeerplaatsen voor mensen met een lichamelijke beperking (vlakbij de ingang
van Albert Heijn).
Ongeveer de helft van de parkeerplaatsen kan worden gebruikt voor
lang parkeren. Dat is goed nieuws
voor ondernemers en mensen die
langer willen winkelen of verblij-

ven in het centrum. Als de Grundelweg gereed is, zullen ook hier enkele parkeervakken komen, waar geparkeerd kan worden met de parkeerschijf. Overigens is ook de parkeersituatie op het Molenpad gewijzigd. Hier geldt nu een parkeerverbod voor onbepaalde tijd. De aankomende periode zal de laatste hand
worden gelegd aan het Praamplein.
Vanaf nu tot eind april zullen de
bankjes, prullenbakken, definitieve
verlichting, paaltjes, bebording en
onderbeplanting van de boombakken op het Praamplein worden aangebracht.

Aalsmeer - In een extra vergadering zijn de 21 gekozen raadsleden
donderdag 11 maart geïnstalleerd.
Naast een aantal bekende namen
zijn ook nieuwe gezichten toegevoegd aan de Aalsmeerse gemeenteraad. De CDA-fractie telt zes personen en bestaat uit Ad Verburg,

Jaap Overbeek, Richard Buskermolen, Robbert-Jan van Duijn (nieuw),
Ton Smit en Ines van der BoonHulsbos (ook nieuw). De PACT-fractie telt vier personen en bestaat uit
Ulla Eurich, Ronald Fransen, Martine Hoogma en Joop van Dam. De
VVD-fractie telt vijf leden en bestaat

uit Berry Nijmeijer, Marjanne Vleghaar, Wim Spaargaren, Teun Treur
en Robert van Rijn (nieuw). De ABfractie telt zes leden en bestaat uit
Gertjan van der Hoeven, Dick Kuin
(terug van weggeweest), Danny van
Tol (nieuw), Joop van der Jagt, René
Martijn en Frits Streijl.

Koninklijke onderscheiding voor Joop Vuijk

Afscheid van 7 raadsleden
Aalsmeer - Zeven raadsleden hebben woensdag 10 maart tijdens een
extra vergadering afscheid genomen van het raadswerk. Uitdrukkingen van bewust, onverwacht en
noodgedwongen vierden hoogtij.
Burgemeester Pieter Litjens stond in
een korte inleiding nog even stil bij
het gegeven dat de dalende trend
voor het politieke werk werd voortgezet.

Hij noemde het teleurstellend dat
slechts 50,3 procent van de inwoners zijn of haar stem had uitgebracht. Een trend die overigens niet
alleen voor Aalsmeer geldt. Met
een paar steekwoorden wordt in
deze editie afscheid genomen van
een aantal raadsleden waarbij voor
sommige uitgewaaide raadsleden
telt dat dit ‘voorlopig’ kan zijn omdat de nieuwe raad nog wethouders
dient te benoemen. Martien Maarsen (CDA) werd op 16 april raadslid en had er nog graag een periode
aan vast geplakt en de dossiers financiën, ruimtelijke ontwikkeling en
Greenport mochten zich in zijn warme belangstelling verheugen. Voor
Willem Kikkert (PACT), raadslid vanaf 16 maart 2006, was de ontgoo-

cheling bijzonder groot. Zijn betrokkenheid bij het raadswerk met betrekking tot onder andere ruimtelijke ordening en zijn kennis en kritische kijk zullen zeker gemist gaan
worden. Trees de Jong (VVD) volgde op 16 september Ria Verboom
op in de raad en beleefde ongetwijfeld een moeilijke periode. Zij ontpopte zich als zeer sociaal en combineerde dit met het zakelijke. Vivianne Boerma-Smit (VVD) werd op
25 april 2002 raadslid en dit bericht
vernam zij in Curaçao. Volgens haar
gedijt een samenleving niet in wanorde.
De bestuurlijke vernieuwing was
haar geesteskind met daarbij de nadruk op het dualisme. Afspraak is
afspraak en regels dienen tijdens de
wedstrijd niet gewijzigd te worden.
Judith de Geus (CDA) werd op 18
april 2002 raadslid en bewoog zich
vooral in de sociale hoek en dat was
gezien de bestuurlijke ervaring bij
de provincie niet zo verwonderlijk
voor dit sigaren rokende raadslid.
Pierre Tuning (PACT) was in de periode 1970-1976 al raadslid voor D66
en later van 2002 tot 2010 voor PACT
toonde zich een sociaalliberaal binnen een progressieve partij en werd

wel bestempeld als bijzonder eigenzinnig. Zijn aandacht ging uit naar
kunst en cultuur en naar zijn beleving mag het bevoogdende wel een
tandje minder. Voor alle zes vertrekkende raadsleden gold dat zij de
raadsledenspeld kregen opgespeld.
Koninklijk lintje
Joop Vuijk (CDA) werd midden
in een raadsperiode op 24 oktober 1996 raadslid als opvolger van
Piet Been. De brandweer wordt een
warm hart toegedragen en dat geldt
ook voor gezondheidszorg en veiligheid. Alles bij elkaar opgeteld gaven de werkzaamheden aanleiding
voldoende om Joop Vuijk door Hare Majesteit te laten benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Litjens speelde hem
de bijbehorende versierselen op. Uiteraard hadden de respectievelijke fractievoorzitters ook nog korte
toespraakjes voorbereid en ter afsluiting voerden de vertrekkende
raadsleden nog even een afscheidswoord waarbij met name de diavoorstelling ‘bommelding’ verzorgd
door Vivianne Boerma-Smit opviel,
zonder daarbij de sprekers (m/v) tekort te doen.

Gratis compost zaterdag
voor scheiden gft-afval
Inspraakverordening en bezwaarschriften

Aalsmeer - Bewoners van Aalsmeer
en Kudelstaart kunnen aanstaande zaterdag 20 maart gratis zakken
compost ophalen bij de gemeentewerf aan de Zwarteweg 77. Met deze actie bedanken afvalbedrijf De
Meerlanden en de gemeente inwoners voor hun inspanning organisch afval gescheiden aan te leveren. Afvalbedrijf De Meerlanden in
Rijsenhout verwerkt het organisch
afval tot compost en bewoners krijgen hun ingezamelde afval nu dus
terug in de vorm van compost! Europarlementariër Esther de Lange
(CDA) verricht als ambassadeur van
de compostactie op 20 maart de officiële opening bij De Meerlanden
in Rijsenhout. Op vertoon van hun
legitimatiebewijs kunnen inwoners
zaterdag gratis 4 zakken compost à
20 liter ophalen. Aangeraden wordt
er op tijd bij te zijn, want op is op.
Ook bewoners van een wijk, straat
of flat waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen
gratis compost ophalen. De actie is
van 9.00 tot 13.00 uur.

Compost is perfect voor gebruik in
de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost
geschikt voor alle tuinplanten. Binnenkort verwerkt De Meerlanden
overigens gft-afval niet meer alleen
tot compost. Eind van dit jaar is een
heel nieuwe verwerkingsinstallatie
gereed voor de vergisting van gftafval. Bij vergisting komt gas vrij.
Van dit gas maakt De Meerlanden
groengas en C02. De installatie levert ook compost én warmte. Warmte wordt geleverd aan het glastuinbouwgebied. Compost en C02 laten bloemen en planten, groente en
fruit groeien. Groengas kan je gebruiken om te verwarmen en je kunt
er op rijden. Straks rijden de vuilniswagens van De Meerlanden klimaatneutraal op het gft-afval dat ze
zelf inzamelen! Meer weten? Kijk op
www.meerlanden.nl.

Vanavond beraad en raad

Aalsmeer - Ondanks de onderhandelingen voor de vorming van een
nieuw college, blijven de nog huidige wethouders en burgemeester
Litjens doorgaan met de uitvoering
van het uitgestippelde beleid. Vanavond, donderdag 18 maart, staat
het eerste Beraad en de Raad op
het programma voor alle nieuw geïnstalleerde raadsleden van de vier
fracties. De bijeenkomst begint om
20.00 uur, is in de raadszaal van het
gemeentehuis en is openbaar. Voorzitter van het Beraad is Joop van der
Jagt van AB. Hamerstukken zijn de
concept beleidsnota Archeologie en
de Erfgoedverordening. Behandelstuk is het weigeren van een projectbesluit voor het plaatsen van een
opslagruimte bij een scheepswerf
aan de Helling. Het college adviseert geen groen licht te geven omdat hierdoor een stedenbouwkun-

dige onwenselijke situatie zou ontstaan. Besluitvorming gaat plaatsvinden de Raad van 1 april.

Noordvork en zorgwoningen
Ook een behandelonderwerp is het
beschikbaar stellen van kredieten
van 180.360 euro voor het afronden en het uitvoeren van het bestemmingsplan de Noordvork, van
471.540 euro voor slopen van de oude scholen in Kudelstaart en het realiseren op deze plek van zorgwoningen en van 1.044.888 euro voor
het werkbudget voor realisatie van
75 starterswoningen aan de Bilderdammerweg.
Volgende onderwerp is het vaststellen van de algemene inspraaken participatieverordening. PACT
Aalsmeer heeft een voorstel gedaan
voor een nieuwe verordening waarin
zowel de inspraak als de participatie

voor ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid wordt
geregeld. De gemeente streeft naar
een verbetering van de inbreng van
burgers, organisaties en bedrijfsleven in de politieke besluitvorming.
Vervolgens komt de regeling voor
de behandeling van bezwaarschriften aan de orde. De regeling behelst
onder andere het instellen van een
externe bezwaarschriftencommissie
ter advisering bij ingediende bezwaren tegen besluiten van het college,
de burgemeester en de gemeenteraad.
Rond 22.00 uur wordt het Beraad afgesloten en begint een klein kwartier later de Raad onder voorzitterschap van burgemeester Pieter Litjens. Op de agenda onder andere
het aanstellen van fractieondersteuners.

Aalsmeer - Het verhaal ging vroeger dat een jongeman uit het dorp
niet zómaar mocht gaan vrijen met
een meisje uit het Farregat. Zo’n zeventig jaar geleden gebeurde het nog
maar al te vaak dat een jongeman op
vrijersvoeten werd tegengehouden
ter hoogte van de Jaap Bollebrug aan
de Oosteinderweg. De brug was de
grens tussen het dorp en het Oosteinde. Hoe dat in zijn werk ging, vertelt het verhaal niet maar er schijnen heftige knokpartijen plaats gevonden te hebben. De Jaap Bollebrug kan ik me nog goed herinneren als een hoge brug die nu allang
verdwenen is. Hoewel er niets meer
te zien is van de brug, weet menigeen nog precies waar de brug lag en
waar dus eigenlijk Aalsmeer-oost,
het Farregat ooit begon. In dit gedeelte van Aalsmeer-oost gebeurde vroeger al heel veel. Een middelpunt van bedrijvigheid was bloemenveiling Bloemenlust als centrum van
de bloeiende bloemenhandel. In die
tijd was deze bloemenveiling tevens
ruimte beschikbaar voor culturele
activiteiten van uiteenlopende aard.
Ik kan me herinneren dat er groots
opgezette evenementen plaatsvonden die avonden lang een groot publiek trokken uit Aalsmeer en wijde
omgeving. Ik was nog kind, maar ik
herinner me bijvoorbeeld de zogenoemde tuinbouwrevue en later de
bloemenlustrevue. Beide revues bestonden uit een verhaal met de bloemen en plantenwereld als thema en
uitgebeeld met veel zang, dans, muziek en vooral humor. Voor de bloemenlustrevue herinner ik me goed.
Martin Verbeek † en Klaas Eveleens
† speelden er een grote en humoristische rol in. Er waren schitterende
kostuums, verschillende decors, veel
speciale effecten en zelfs een orkest onder leiding van de legendarische Tom Erich. De veiling Bloemenlust was eveneens, buiten de werktijden om, ter beschikking voor tal van
soorten repetities en andere optredens en uitvoeringen.
Kenmerkend voor het Farregat van
meer dan 50 jaar geleden was de
zelfstandigheid van Aalsmeer-oost.
Er waren veel zelfstandigen: kwekers, tuinders, andere zelfstandige
bedrijven en bedrijfjes, winkeliers,
enzovoorts. Ik denk dat het Farregat toen een hechte, eigen, gemeenschap was. Er was een bloeiend verenigingsleven, buurtverenigingen,
de jaarlijkse kermis en het actieve
zwembad dat er nog steeds is: het
Oosterbad. Toen en nog steeds is er
tussen de Ringvaart en het Oosteinde
een schitterend natuurgebied te vinden. Er zijn sloten, plassen en doorvaarten, bovenlanden en seringenakkers, een adembenemende natuur, moerasland, rietkragen en waterdieren. Het ligt allemaal een beetje verscholen achter de lintbebouwing van de Oosteinderweg en dat is
maar goed ook. Aan de Oosteinderweg waren twee lagere scholen, een
openbare en een christelijke en twee
kerken, de Oud-Katholieke en de
Nederlands Hervormde. Beide kerken bestaan nog steeds. Het Farregat had vroeger ook een aantal cafee
tjes. En bij mevrouw Boom † aan de
Oosteinderweg was de eerste biliotheek gevestigd. Tegenover de veiling
was er destijds al de voorloper van
een snackbar: de lunchroom van W.
Tromp sr. Je kon daar o.a. een schepijsje kopen van 5 cent: zo’n stuivertje met middenin een gaatje. Later
kon dat ook bij Dries Piet, verderop
aan de Oosteinderweg. Anders dan
bij Tromp, kon je bij Dries Piet ook
snoep en zoethout kopen.
Farregatters waren bijzondere mensen. Nijver, sportief en op z’n tijd een
feestje. Sportief in handbal en de grote turnvereniging Aalsmeer. Ik denk
nu dat Farregatters ook een beetje eigenheimers waren. Hun karakteristieke huizen met aangebouwd
klompenhok en aan de slootkant een
walhok en achter het huis de houten
plee, stonden veelal op een ‘eilandje’.
De eigen werf werd soms afgesloten
voor bezoek door de draaiplank weg
te draaien van de sloot. De kwekers
hadden hun tuin en kassen achter en
naast hun huis, dus vlakbij. De seringenkwekers hadden hun akkers in de
buurt van hun huis. Het leven van de
Farregatters speelde zich af in een
ons-kent-ons sfeertje waar bovendien alles wat nodig was bij de hand
was. Alles was te vinden in een betrekkelijk klein gebied vanaf de Jaap
Bollebrug tot aan de Kerkweg en
omgeving. Er is veel veranderd, maar
er is daar ook nog veel herkenbaar.
Tegenwoordig mogen de jongens uit
het dorp zonder toestemming vrijen
met de meiden uit het Farregat.
Coq Scheltens

Hennepkwekerij
Uithoorn - Vrijdag jl. in de namiddag heeft de politie een 30-jarige man uit Uithoorn in zijn woning
aangehouden. De politie had een
anonieme melding gekregen dat
de Uithoornaar een hennepkwekerij hield in zijn huis. Alle 547 planten
plus kweekapparatuur zijn in beslag
genomen en vernietigd.
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Vrijdag 19 en zaterdag 20 maart

Dierenbescherming Aalsmeer

Klussen in Aalsmeer voor
Nederland Doet!
Aalsmeer - Nederland Doet op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart (voorheen Make a Difference Day) belooft een groot succes te worden. Op
de site www.nldoet.nl zijn ruim 3300
klussen aangemeld. In Aalsmeer
gaat burgemeester Pieter Litjens
met twaalf andere mensen uit het
bedrijfsleven speeddaten met leerlingen van de Jozefschool en Samen
Een. In de Gloxiniastraat bij Amstelring kunnen vrijwilligers helpen
bij het oppimpen van de badkamer
tot een snoezelbadkamer. Voor zaterdag 20 maart staat een schoonmaakactie op de Westeinderplassen
op de agenda waaraan u nog mee
kunt doen! De organisatie hiervan is
in handen van de SPIE. En de Bin-

ding zoekt creatieve en enthousiaste klussers voor het opknappen van
de Zolder in Kudelstaart.
Nederland Doet is een unieke kans
voor particulieren en bedrijven. Het
is voor bedrijven een laagdrempelige manier om kennis te maken met
maatschappelijk betrokken ondernemen en voor particulieren de mogelijkheid om zonder verdere verplichting een keer vrijwilligerswerk
te doen.
Kijk op www.nldoet.nl voor een
leuke vrijwilligersklus in de buurt
of neem contact op met Jacqueline Valkenburg van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Aalsmeer, tel. 0630722404 of via jvalkenburg@cardanus.nl.

Toppresentatie na vergadering

Afstand doen mogelijk!

Konijnen gedumpt bij de
kinderboerderij
Aalsmeer - Zondagochtend 14
maart jl. vonden de vrijwillige beheerders van kinderboerderij Boerenvreugd tot hun grote verrassing
op het terrein twee hokken met
daarin konijnen. De eigenaar was
in geen velden of wegen te bekennen. Boerenvreugd biedt de mogelijkheid voor mensen om afstand te
doen van hun dieren wanneer zij er,
om welke reden dan ook, niet meer
voor kunnen of willen zorgen. De
dieren kunnen aangemeld worden
en er worden duidelijke afspraken
gemaakt. Met name voor konijnen
en cavia’s, mits zij gezond zijn, kan

de kinderboerderij een plaatsje reserveren. Voor andere dieren kan
men doorverwezen worden. Alle
dieren, die zonder medeweten van
de beheerders en zonder afspraak
over het hek worden gezet, worden
rechtstreeks van de kinderboerderij
afgevoerd naar de handelaar.
Dus mocht u een dier hebben waar
u afstand van wilt doen, bel dan met
kinderboerderij Boerenvreugd via
0297-345902 of kom langs aan de
Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.
Medewerkers maken dan met u een
afspraak en zullen proberen voor uw
huisdier een nieuwe plek te zoeken.

Gertjan wint ook bij Trivia
Aalsmeer - Dat Gertjan van der
Hoeven een goed leider is heeft hij
ook bewezen bij een supergezellige en erg drukbezochte Trivia in
De Oude Veiling afgelopen vrijdagavond om team B ruimschoots over
de eindstreep te helpen. Er moesten wel halverwege de avond hulptroepen worden ingeroepen, zodat
de winst van de afzichtelijke TriviaFee en de bijzondere extra prijs (een

Aalsmeer - Met een enthousiasme alsof de hele zaal de hoofdprijs
in de Lotto gewonnen had boeide,
vermaakte en ontroerde Marcel Siegers van Zeehondencrèche Lenie ‘t
Hart meer dan anderhalf uur de leden, sponsoren en andere belangstellenden. Van begin tot einde luisterde het publiek ademloos naar de
niet te stoppen woordenstroom van
deze bevlogen zeehondenman. De
jaarvergadering van de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken
was al druk bezocht.
Of dat alleen belangstelling was
voor de cijfers en de jaarverslagen
kan worden betwijfeld. Het bestuur
werd het niet moeilijk gemaakt. Enkele vragen over de voortgang van
de samensmelting met andere afdelingen in de omgeving werden
door vicevoorzitter Leo Hoek verduidelijkt. Het bestuur kreeg het groene licht om verder te gaan met deze opdracht. Verder werd met dankwoorden en een boeket afscheid
genomen van bestuurslid Veronica den Toorn. Peter Smit werd tot
bestuurslid benoemd. Hij moet de
nieuwe secretaris van de afdeling
worden. Voorzitter Hans Paar laste
een pauze in en gaf vervolgens het
podium aan Marcel Siegers. De grote zaal van het fraaie gebouw van de
Dierenbescherming was inmiddels
volgestroomd. Vanaf het eerste moment hield Marcel Siegers het publiek in zijn greep. Natuurlijk kwam
de geschiedenis van de zeehondencrèche tersprake. Een foto van het
begin, toen Lenie ‘t Hart wel 5 zeehonden per jaar opving in een kinderbadje tot een foto van het Zee-

hondenziekenhuis van vandaag,
waar vorig jaar meer dan 400 zeehonden werden opgevangen. Een
ziekenhuis waar ook wetenschappelijk onderzoek wordt verricht,
waar ook veel buitenlanders op af
komen. Als zeehonden in Pieterburen terecht komen zijn ze er slecht
aan toe. Siegers hield zijn gehoor
voor dat zeehonden geen mobieltjes
hebben waarmee ze kunnen melden
dat ze zich niet zo lekker voelen en
of er iemand langs kan komen. Zeehonden zijn sterke dieren. Die kunnen heel wat hebben. Maar als het
echt niet meer gaat spoelen ze aan
omdat ze niet meer kunnen vluchten. Dat kan bijvoorbeeld het geval
zijn als ze in netten verstrikt zijn geraakt. Of dat ze veel vervuiling hebben binnengekregen. Er wordt in de
Waddenzee weliswaar nu niet meer
zoveel actief vervuild maar de rommel uit het verleden ligt er nog. Als
ze eenmaal onder behandeling zijn
knappen ze heel snel weer op. Alles is er dan ook op gericht de dieren zo snel mogelijk weer terug te
brengen in hun natuurlijke omgeving. Hoezeer het publiek geboeid
was door het verhaal van Marcel
Siegers bleek wel uit de vragen die
hem gesteld werden. Op de vraag
hoe lang een zeehond uit het water kan blijven kwam het antwoord:
heel erg lang. Immers een zeehond
was van oorsprong een landdier dat
door de evolutie zeehond is geworden. Slechts tijdgebrek maakte een
einde aan het meeslepende verhaal.
Want de laatste woorden waren: ”Er
is nog zo veel meer over te vertellen.”

indrukwekkend boek van visionair
Bill Gates) veilig gesteld kon worden. De vrolijke avond werd volledig overschaduwd door een grote
hoeveelheid reclames. Een heerlijke
ouderwets gezellige spelletjesavond
was het en die zeker nog veel vaker
een vervolg gaat krijgen.
Later op de avond werd ook de nieuwe activiteit ‘Upload Cinema’ gepresenteerd.

Start cursus paverpol bij
De Werkschuit

Duikteam Thamen houdt
open avond in Waterlelie
Aalsmeer - Het ijs is nog maar net
uit de sloten, maar toch wordt het
weer zomer en als je nou van plan
was om dit jaar een nieuwe uitdaging op te pikken, dan kan je je oriënteren bij Duikteam Thamen in
Aalsmeer. Op donderdag 25 maart
om half negen ’s avonds houdt Thamen een open avond in het zwembad de Waterlelie aan de Dreef. Nog
steeds niet iedereen weet dat er
ook in Nederland heel veel mogelijkheden zijn om deze sport te beoefenen. Ook niet iedere Aalsmeerder (of uit de regio) weet dat Duikteam Thamen de volledige opleidin-

gen voor bijna alle officiële brevetten kan verzorgen. Tijdens de open
avond wordt van alles over de duiksport verteld. Aansluitend bestaat
de mogelijkheid om in het zwembad met een voorproefje kennis te
maken. In dat geval: zwembroek en
handdoek mee! Ben je tussen de 16
en 60 jaar oud en heb je altijd al eens
willen duiken? Kom dan kennis maken. Voor de opleidingen voor deze
zomer zijn nog een (beperkt) aantal mogelijkheden. Voor meer informatie M. Eveleens, telefoon: 0297347112 of kijk op de vernieuwde site www.thamen-diving.nl.

Aalsmeer - Donderdagavond 25
maart start de Werkschuit met een
nieuwe cursus paverpol. Paverpol is een milieuvriendelijke textielverharder op waterbasis, waarmee
de mooiste dingen gedaan kunnen
worden. Het hecht op elk natuurlijk materiaal, zoals textiel, leer, hout,
papier, steen, beton en gips, maar
ook piepschuim kan als basis gebruikt worden. In het eerste deel van
de cursus gaan de deelnemers een
oude vaas pimpen. Met behulp van
paverpol kan een ware metamorfose
van de vaas bewerkstelligd worden.
Iedere vaas is te gebruiken, mits het
geen kunststof is. Daar hecht paverpol niet op. In het tweede deel van
de cursus gaan de deelnemers een
zittend beeld maken. Met behulp
van elektriciteitsdraad en aluminiumfolie wordt een frame gemaakt.
Dan wordt in paverpol gedrenkte
stroken oude stof rond gedrapeerd
en worden de mooiste beelden gecreëerd. Na uitharding is het beeld
weerbestendig en kan dus gerust
buiten staan. De cursus bestaat uit
zes lessen, is van 20.00 tot 21.30 uur
en de kosten bedragen 45 euro, ex-

clusief materialen. Folders over het
cursusaanbod van de Werkschuit
liggen in het gemeentehuis en de
bibliotheken. Voor informatie en opgave Margot Tepas telefoonnummer
0297-340150 of via internet www.
gklein/org/wsa/. of margot.tepas@
printex-int.com.

Speelavond bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 25
maart biedt buurtvereniging De Oude Spoorbaan liefhebbers een gezellige klaverjasavond aan. De kaarten worden geschud in gebouw ‘t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
vanaf 19.30 uur.
Wie kan Tini Braat verslaan die tijdens de vorige kaartavond liefst
6627 punten te behalen. Op twee
en drie eindigden Gre van Heteren
met 6545 en Sjaan Bon met 6541
punten.

Party Ophelialaan weer geslaagd

Cursus snoeien van rozen Sasja Brouwer zingend
tussen de après-skiërs
Aalsmeer - In een dagdeel alles leren over het snoeien en verzorgen van rozen? Dan kan zaterdag 20 maart bij rozenkwekerij Belle
Epoque aan de Oosteinderweg 489.
In de ochtend van 9.30 tot 12.00 ligt
het accent van de cursus op het
snoeien van struikrozen, maar ook
klimrozen worden niet vergeten. Na
een kopje koffie of thee volgt informatie via een powerpoint presentatie en daarna komt de praktijk van

het snoeien in de buitenlucht aan
de beurt. ’s Middags van 13.30 tot
16.00 uur wordt dit programma herhaald, maar nu ligt het accent meer
op het snoeien van klimrozen. De
kosten zijn 10 euro per dagdeel. Opgeven kan via www.belle-epoque.nl
of bel 0297-342546.

Tip: Stevige schoenen en kleding is
aan te raden. Het is handig om uw
eigen snoeischaar mee te nemen.

Wereldjongerendagen
2011 in Madrid
Aalsmeer - De Wereldjongerendagen vinden in 2011 in Madrid plaats.
In Madrid betuigen de jongeren hun
geloof, laten ze zien dat ze samen
één zijn en hebben ze samen de
grootste gezelligheid bij de festivals.
Elk moment, elk uur, is weer een belevenis op zich.
Bij de vorige Wereldjongerendagen
in Sydney zijn jongeren uit de regio’s Hoofddorp en Aalsmeer mee
geweest. Zij hebben genoten van
deze reis en hopen dat er in 2011
meer jongeren vanuit de regio’s met
ze meegaan. Daarom zijn zij druk
bezig om een voorbereidingstraject op te starten. Doel van dit voorbereidingstraject is om jongeren te
werven en om samen als een groep
naar de WJD Madrid toe te leven.
Middels voorlichtingsbijeenkomsten

in de verschillende parochies wordt
het startsein gegeven. Bij deze voorlichtingsbijeenkomsten zal gesproken worden over ervaringen van de
Sydney WJD deelnemers, wordt er
een filmpje vertoond en zal het programma voor het voorbereidingsprogramma worden besproken. De
voorlichtingsbijeenkomsten zijn op
vrijdag 19 maart in de RK Kerk Uithoorn op het Potgieterplein 4 en in
de RK Kerk Nieuw-Vennep aan de
St. Anthoniusstraat, op donderdag
25 maart in de RK Kerk Badhoevedorp aan de Adelaarstraat 15 en
op vrijdag 26 maart in de RK Kerk
Hoofddorp aan de Kruisweg 1073.
Alle beginnen om 20.00 uur. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom. Meer info: http://opwegnaarmadrid.hyves.nl.

Aalsmeer - Geen overbodige luxe,
het dikke wollen vest van zangeres
Sasja Brouwer, afgelopen zaterdag
want het was toch wel koud. Maar
een betere temperatuur kun je niet
wensen voor een après-ski party. Het jaarlijkse feest in (een deel
van) de Ophelialaan trok ook nu
weer vele bezoekers die een gezellige avond beleefden. Feestmuziek,
sneeuw, een dj en uiteraard zangeres Sasja die gezellig tussen het

publiek kwam staan. De ingrediënten waren goed. Organisator Chris
Bosse kijkt terug op een geslaagde
feestavond. “Het was gezellig en het
bleef droog”, aldus de Carnivoor- en
Blitzz-man. Op laatstgenoemde locatie ging het après-skifest later op
de avond trouwens nog even door,
oftewel daar vond de afterparty
plaats. Mutsen en sjaals konden wel
af want door de grote drukte was
het hier zelfs tropisch warm!

Modeshow Adamas Inloophuis
Hoofddorp - Dat vrouwen die
borstkanker hebben (gehad) van
top tot teen prachtig gekleed kunnen gaan bewezen de modellen van
het Adamas Inloophuis te NieuwVennep. Zaterdag 13 maart schreden zij stralend over de catwalk die
voor de gelegenheid was geplaatst
in de prachtige ballroomzaal van
het Claus Event Center in Hoofddorp. De leeftijd van de modellen
varieerde van 35 tot 85 jaar. Het was
een mooie verrassing dat een aantal kinderen bij de laatste ronde hun
moeder vergezelden. Ook sommige kleinkinderen waren van de partij en het oudste model, vergezeld
door twee stijlvol uitgedoste kleinzoons, kreeg een staande ovatie.
Ook alle kinderen waren voor de gelegenheid helemaal volgens de laatste mode gekleed. De show werd
gepresenteerd door Doortje Klaver
van Omroep Max, die zelf zichtbaar
genoot van de kracht die de show
uitstraalde. De met veel moed geshowde, speciaal ontworpen lingerie, badmode en zomerkleding voor
vrouwen die al dan niet een borstprothese dragen, maakte grote indruk op de zo’n 400 aanwezige gasten. Styliste Judith van Tol en visagiste Sandra Bolten en haar team
zorgden dat de modellen er prachtig uitzagen. De avondjapon van

Paul Schulten was het klapstuk van
de avond. Omdat deze creaties niet
voor iedereen zijn weggelegd bieden Judith van Tol en Ria Delver de
mogelijkheid een modieuze avondjurk op maat te laten maken waarbij
rekening kan worden gehouden met
eventuele aanpassingen. De modeshow kwam mede tot stand door de
bijdrage die het Adamas Inloophuis
ontving van de provincie NoordHolland bij de Held van Noord-Holland verkiezing. Ook de vele bijdragen van sponsoren die de locatie,
de kleding, de sieraden, de kapsels
en make-up en alle faciliteiten beschikbaar hebben gesteld, hebben
een geweldige happening mogelijk gemaakt. Zelfs de goodybag na
afloop ontbrak niet. Na drie maanden van voorbereiding en de inzet
van vele vrijwilligers en sponsoren,
presenteerde het Adamas Inloophuis een professionele modeshow
met hart voor vrouwen. Het Adamas
Inloophuis is een inloophuis waar
mensen met kanker en hun naasten uit de Haarlemmermeer, Kennemerland, Bollenstreek en omstreken
terecht kunnen voor informatie, lotgenotencontact, therapeutische begeleiding of gewoon een luisterend
oor. Voor meer informatie: www.
adamas-inloophuis.nl of bel 0252680233.

De Kudelstaartse Bep van Lammeren met kleinkinderen Kas en Ilze.

Groep 3 De Brug in Klankspeeltuin
Aalsmeer - Groep 3 van basisschool de Brug is woensdagochtend
10 maart op excursie geweest naar
de Klankspeeltuin in Muziekgebouw
aan ’t IJ in Amsterdam. In de Klankspeeltuin hebben de kinderen in
kleine groepen kennis gemaakt met
verschillende klankinstallaties. De
jongens en meisjes mochten dan-

send, tekenend, onderzoekend geluid en muziek verkennen. Groep 3
heeft ook een compositie gemaakt.
Hierbij was het belangrijk goed te
overleggen, naar elkaar te luisteren, initiatief te nemen en ideeën te
combineren. De kinderen hebben
genoten van deze bijzondere muzikale ochtend!
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Vooral booteigenaren gezocht!

Fantastische prestatie van
Amstel Gospel Choir!

Maak Westeinder schoon op
Nationale Schoonmaakdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
20 maart vindt in Nederland de jaarlijkse Nationale Schoonmaakdag
plaats. Ook in Aalsmeer wordt hieraan meegedaan onder het motto:
Maak de Westeinder (en de Oosteinder) schoon! Een speciale commissie van SPIE (Stichting Pramenrace In Ere) heeft hiervan de organisatie in handen. Zaterdag starten de
schoonmakers om 08.30 uur vanuit de kantine van Watersportvereniging Aalsmeer aan de Uiterweg.
Alle deelnemende boten krijgen een
stukje Westeinder- of Oosteinderpoel toegewezen dat door hen wordt
ontdaan van (zwerf)vuil of andere
troep die niet in dit prachtige watersportgebied thuishoort. Rond 11.30
uur keren de boten met hun ‘buit’
weer terug in de jachthaven, waar
medewerkers van afvalverwerkingbedrijf de Meerlanden klaar staan
om alles af te voeren.

In de kantine staat dan dampende
snert klaar en kunnen ook de consumptiebonnen worden ingewisseld
tegen een drankje en zal met burgemeester Pieter Litjens teruggekeken kunnen worden op een mooie,
schone en succesvolle dag.
Medewerking wordt gevraagd van
bootbezitters om te assisteren bij
de Natuionale Schoonmaakdag. Het
zou fantastisch zijn op elke deelnemende boot een schipper en 1 of 2
bemanningsleden te hebben met
een hark, een grijpertje of zoiets,
waarmee vuil kan worden opgepakt.
Voor handschoenen en vuilniszakken zorgt de organisatie.
Het is voor de organisatie vooral van
belang om vaartuigen beschikbaar
te hebben, dus ligt uw praam, vlet of
motorboot(je) al in het water, meldt
u zich dan aan. Dit kan per e-mail
(jp.korenwinder@hetnet.nl) of telefonisch 0297 324921.

Feestelijke extra acties
bij Ridder & Co
Aalsmeer - Volgende week vindt
de speciale trekking plaats van de
stempelactie bij Ridder & Co! Afgelopen maanden konden stempeltjes
gespaard worden via de staatsloten.
Iedereen die Oudejaarsloten kocht,
kreeg een stempelkaartje waarop per maand een stempeltje bijkwam indien men staatsloten kocht.
Nu zijn alle kaartjes vol en kan het
feest beginnen. Het feest bestaat uit
het winnen van een mooie Samsung
platstreken televisie van 80 centimeter. De tweede prijs is een straatje hele staatsloten en als derde prijs
is een straatje 1/5 staatsloten te
winnen. Alle prijzen zijn ter beschikking gesteld door Ridder & Co. Het

betreft dus een actie van 1 winkel,
hetgeen een hoge winkans garandeert. Alle vergeten stempelkaartjes kunnen tot en met aanstaande
zaterdag worden ingeleverd bij Ridder & Co.
Nietenpot
Voortaan staat er overigens een nietenpot bij Ridder & Co. Een nietenpot is een pot waar staatsloten waar
geen prijs mee gewonnen is alsnog
gestopt kunnen worden.
Per maand wordt uit de nietenpot
een lot per maand getrokken door
Ridder & Co. De eigenaar van dit lot
ontvangt dan staatsloten ter waarde
van 15 euro.

Verrassende reacties op
uitdeelactie Ophelialaan
Aalsmeer - Mensen kunnen het
haast niet geloven als ze worden
aangehouden tijdens het winkelen in de Ophelialaan. Dat zij worden uitgezocht! Afgelopen zaterdag is onder andere Marlous van
der Meulen aangesproken door Yanou Janssen, die namens de winkeliersvereniging cadeaus aanbood.
De zaterdag actie werd dit keer verzorgd door Espago. Iedereen was
zeer verrast en enthousiast! Marlous winkelt gemiddeld zo’n twee
keer per week in de Ophelialaan en
is dus vaste klant bij menig Opheliawinkelier. Ze komt graag bij Espago, C1000, Ridder & Co, Etos, De
Gouden Schaar, slagerij Kruijswijck
en de Readshop. Op de vraag waarom zij zo vaak winkelt in de Ophelialaan, is ze erg concreet: “De Ophelialaan is uniek doordat er zo’n ver-

scheidenheid aan aanvullende winkels is. Iedereen vult elkaar aan en
dat is prettig winkelen. Ik winkel hier
heel graag en ben blij met alle verschillende zaken.” Marlous is heel
tevreden over de Ophelialaan, en
de ook Ophelialaan is dat over Marlous, want wat wil je nog meer dan
mensen die speciaal de Ophelialaan
uitzoeken om daar twee maal per
week boodschappen te gaan doen?
Marlous was helemaal in haar nopjes met de cadeaubon en gaat eerdaags zeker winkelen bij Espago,
waar het altijd goed toeven is.

Aalsmeer - Het Amstel Gospel
Choir heeft hoge ogen gegooid tijdens het Nederlands Festival voor
Vocale Ensembles in Almelo. Een
score van 8 gemiddeld op alle fronten is behaald. Voor zangtechniek,
ritmiek, tempo, koorklank en zuiverheid, bleek het Amstel Gospel Choir
de duidelijke winnaar te zijn in haar
categorie van negen tot veertien
koorleden. Een bijzondere prestatie,
aangezien op het festival uitsluitend
a-capella gezongen mocht worden,
iets wat geen gewone kost is voor
het gospelkoor.
“Onze intentie voor deelname aan
het festival was om een kritisch rapport van een vakjury te verkrijgen
met sterkte- en zwakte punten die
we dan zouden meenemen in de
verdere ontwikkeling van het koor.
Wij hebben gekozen voor het Nederlands Festival voor Vocale Ensembles, een festival dat bekend
staat als korenslag voor de allerbeste vocale ensembles, dus een
hoog niveau van de deelnemende
koren. Dat wij kanshebbers waren,
dat hadden wij nooit gedacht”, aldus
koorlid Simone de Vries. “Wij zijn zo
trots op onszelf en zo enorm trots op
onze dirigente Frances Dekker, die

onze koorleden altijd weer bijzonder weet te stimuleren en motiveren. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk”, vervolgt Simone. “Hierdoor hebben wij enorm plezier in
het zingen. En dan heb ik het nog
niet eens over de prachtige arrangementen die zij voor ons maakt.
Een echte vakvrouw”. De prijs komt
op het juiste moment. Volgend jaar
viert het Amstel Gospel Choir haar
15-jarig jubileum met een spectaculair concert. “Dat wordt een heel
bijzonder concert”, laat Simone de
Vries verder weten. “Ik wil hierover
alleen verklappen dat het concert
Beautiful People gaat heten en dat
wij een drietal optredens gaan geven in april 2011.
Met het commentaar van de vakjury gaan wij aan de slag om nog
meer de puntjes op de ‘i’ te zetten.
Dit concert wordt echt een aanrader voor liefhebbers van muziek en
zang. Hou hiervoor onze website
goed in de gaten.” Het Amstel Gospel Choir bestaat momenteel uit vijftien enthousiaste koorleden uit de
omgeving Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp en
Nieuwkoop. Kijk voor meer informatie op www.amstelgospel.nl.

Meer weten over de Ophelialaan en
wat er zoal gebeurt? Surf dan eens
naar de website: www.opheliaplaza.
nl. De laatste nieuwtjes en aanbiedingen en foto’s van evenementen
staan onder andere op de site.

Concert door Concertina’s

Christelijke jeugdkampen

Amstelveen - De Amstelveense accordeonorkesten van de Concertina’s geven zondagmiddag 21 maart
een concert in het Trefcentrum aan
de Lindenlaan 52a. De aanvang van
het concert is 14.00 uur en de zaal is
open vanaf 13.30 uur. De entree bedraagt 10 euro per persoon. Donateurs en volwassenen met 65+pas
of Amstelveenpas betalen 7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn aan de zaal
verkrijgbaar. De orkesten staan onder leiding van dirigente Elly Meekel.
De Concertina’s hopen de bezoekers na de koude winter een zonnige middag te bezorgen met een gevarieerd muzikaal programma.
In de pauze van het concert vindt

Aalsmeer - Ook dit jaar worden
er vanuit Aalsmeer weer christelijke jeugd– en kinderkampen georganiseerd. In de zes weken van de
zomervakantie gaan afwisselend
de jongens en meisjes naar kampeerboerderij De Woudegge aan de
Roekelsebosweg 5 in Otterlo. De locatie aan de rand van het Roekelsebos, waar nog herten en reeën lopen, is een schitterende plek met
vele mogelijkheden voor allerlei activiteiten. De kampen zijn ingedeeld
in de leeftijdscategorieën: 8 tot en

een verloting plaats, waarbij leuke prijzen zijn te winnen. De Concertina’s hebben een cd opgenomen met daarop een keur van verschillende soorten accordeonmuziek. Aan deze cd heeft accordeonvirtuoos André Vrolijk zijn medewerking verleend. Hij is te beluisteren in twee jazzwerken. De cd wordt
verkocht tijdens het concert. Voor
mensen die belangstelling hebben
voor het accordeonspel of die in
het verleden hebben gespeeld en
dit wel weer zouden willen doen, is
dit een goede gelegenheid om kennis te maken met de Concertina’s.
Voor nadere inlichtingen kan telefonisch contact opgenomen worden
met 0297-567362.

Lente in ’t Holland Huys
Aalsmeer - Het wordt eindelijk lente en daar is ’t Holland Huys druk
mee. Het restaurant heeft haar terras weer geopend. De gezellige binnentuin in het hartje van het centrum ligt uit de wind, dus is het snel
lekker uit te houden. Op de menukaart staan zoals van oudst de frisse salades en de lekkere broodjes.
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het terras om een borrel of
een kopje koffie te doen. Het laatste
jaar heeft ’t Holland Huys zich vooral bezig gehouden met het organiseren van bedrijfsfeestjes, catering,
verjaardagen, huwelijken en recep-

ties op maat. Omdat dit bij gasten
in de smaak is gevallen, is de keuze van verschillende manieren om
een feest te vieren uitgebreid. Door
onder andere te combineren met
de historische tuin en de Westeinder rondvaart kan een mooi arrangement aangeboden worden. Als
u van plan bent om een feestje te
organiseren dan bent u van harte
welkom in ’t Holland Huys om vrijblijvend een offerte te laten maken.
Vanaf vrijdag is een kopje koffie met
appeltaart versierd met verse slagroom in de aanbieding. Het tweede
‘bakkie’ is gratis!

Café geheel in nieuw jasje

Druk weekend in de Praam
Aalsmeer - Met een grote, opblaas
Heinekenfles werden de bezoekers aan de Praam afgelopen donderdag verwelkomt voor de feestelijke heropening van het geheel in
een nieuw jasje gestoken café in
de Zijdstraat. De Praam heeft een
mooie rookruimte laten aanbouwen
en ‘de boet’ is in gebruik genomen.
Deze tweede zaal is ingericht in huiselijke sfeer met veel hout, stijlvol
behang aan de muren, leuke zithoekjes, een mooie bar en eigen toiletgroepen. Tijdens een druk weekend wordt deze zaal betrokken bij
het bestaande café, echter door alle
eigen faciliteiten is het ook mogelijk
de zaal te huren voor feesten, partijen of vergaderingen. En aan verenigingen wordt aangeboden gebruik
te komen van de zaal, bijvoorbeeld
voor een kaart- of bridgeavond.

Na de officiële ingebruikname was
het feest in de Praam nog niet afgelopen. Het publiek werd het hele
weekend getrakteerd op een gevarieerd programma. Zo nam vrijdag dj
Henk achter het discomeubel plaats
en waren zaterdagmiddag Marco
Jongkind en Bjorn Jongkind weer
even terug als ‘feestmakers’ in het
danscafé. Uitsmijter van het feestweekend was zanger Jeff van Vliet
en de liedjes van deze zanger wisten de vele bezoekers te waarderen.
Eigenaar Henk Sietsema kijkt met
zijn team terug op een meer dan geslaagd weekend.
Een keer een kijkje nemen in de
Praam en een drankje drinken is zeker een aanrader. Iets eten kan ook,
in het weekend worden in de, ook
nieuwe, keuken allerlei snacks klaar
gemaakt.

Bloemenzegelwinkeliers trakteren

Luxe mand vol lekkers voor
familie Van Leeuwen
Aalsmeer - De bloemenzegelwinkeliers pakken weer uit in dit feestelijke jaar. De maandprijs, dit keer
een luxe mand geschonken door
Rob en Ria Langelaan, is gewonnen
door de familie van Leeuwen van de
Oosteinderweg. Het boekje van deze spaarders gaat gewoon weer op
de grote hoop waardoor de familie ook nog eens kans maakt op de
mooie auto aan het einde dit jaar.
De wagen is te bewonderen bij Opel
en Kia dealer Van Kouwen. Ook u

kunt deze auto overigens winnen.
Gewoon door bloemenzegels te
sparen en op te plakken. Vraag ze
bij de deelnemende ondernemers,
ze zijn gratis en kunnen leuke prijzen opleveren.
In ieder geval is een volle spaarkaart
al geld waard! Wie zich als ondernemer wil aansluiten bij de bloemenzegelwinkeliers wordt welkom geheten. Kijk voor meer informatie en
contact op de website van de bloemenzegelwinkeliers.

Eneco Ronde van het Groene Hart

Wielerpeleton passeert
Aalsmeers grondgebied
Aalsmeer - Aanstaande zondag 21
maart staat de Vierde Eneco Ronde van het Groene Hart op de wieleragenda. Maar liefst achttien ploegen met elk acht renners staan aan
de start in Pijnacker voor deze professionele wielerwedstrijd.
Om 11.40 uur gaan zij van start voor
hun afstand van circa 207 kilometer
dwars door het Groene Hart. De wielerkaravaan zal ook over Aalsmeers
grondgebied rijden en afhankelijk
van het tempo zal het gezelschap

tussen 15.25 en 15.48 vanaf de Beneluxlaan in Amstelveen de Legmeerdijk op rijden om langs Flora
Holland de N201 over te steken en
in Kudelstaart de Hoofdweg te volgen richting Leimuiden. Dat zal zijn
tussen 15.34 en 15,59 uur.
De heren wielrenners hebben dan
155 tot 161 kilometer gereden en
de finale komt dan mogelijk ook in
zicht. SBS6 zal de wedstrijd gedurende de gehele dag volgen en uitzenden.

met 10 jaar, 10 tot en met 12 jaar en
13 tot en met 16 jaar. Verder worden
er dit jaar twee gemengde kampen
georganiseerd voor jongeren van 16
jaar en ouder. Deze zogenoemde
16+ kampen gaan naar Hurlach in
Duitsland. Lijkt het jou leuk om mee
op kamp te gaan of wil je meer informatie over de verschillende kampen? Kijk dan op de website www.
christelijkejeugdkampenaalsmeer.
nl. Op deze site staan foto’s van verschillende kampen en onder andere
het aanmeldingsformulier.

“Een goed bewaard geheim”

Jazz met Herman Nijkamp
kwartet in café Bacchus
Aalsmeer - KCA presenteert aanstaande zaterdag 20 maart weer
een jazzconcert in Bacchus in de
Gerberastraat. Het Herman Nijkamp Kwartet keert terug naar het
culturele café. Het kwartet bestaat
uit Herman Nijkamp op trompet en
zang, Jacco van Santen op altsax,
Pieter van Santen op piano en Serge Bredewold op contrabas. “Een
goed bewaard geheim. Een ongelofelijke verrassing. Een zanger zoals wij nog nooit hadden gehoord.
Wat een swing. Wat een muzikaliteit. Waar komen die vandaan? En
die solo’s. Dat samenspel. Een gebeurtenis die ons nog lang zal heugen!” Zo is het optreden ervaren
van het Herman Nijkamp Kwartet
in Bacchus eind januari vorig jaar.
Er zijn toen veel te weinig mensen
naar deze bescheiden, veel te on-

bekende, briljante jazzmuzikant komen luisteren. Daarom hebben KCA
en Bacchus besloten Herman Nijkamp weer te vragen voor een optreden in Bacchus. Herman Nijkamp
beheerst met zijn stem vele technieken: Van schitterend opgebouwde scat-vocals tot Al-Jarreau-achtige klak- en plofgeluiden en expressieve ballads. Herman speelt behalve trompet veel bugel met een fluwelen klank. Zo ontstaan duetten
van bugel-sax, voice-sax, trompetbas, trompet-piano, piano-bas enzovoort. En zo komt een muzikaal
avontuur zonder weerga tot stand.
Het KCA jazzconcert in het cultureel
café aan de Gerberastraat begint zaterdagavond 20 maart om half tien.
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud
Staps, tel. 0297-325304.
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Zaterdag open dag in
Ziekenhuis Amstelland

Slijterij Mitra ook lid WVAC
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum heeft er weer
een nieuw lid bij. Donderdag 11
maart ontving Jan van der Veen van
Slijterij Mitra op het Raadhuisplein
uit handen van WVAC-voorzitter Ed
Kriek een welkomstbloemetje. Slijterij Mitra is al enige tijd gevestigd
op het Raadhuisplein en nu ook lid
geworden van de winkeliersvereniging. De WVAC behartigt de belangen van de ondernemers in het centrum van Aalsmeer en onderhoudt
contact met de lokale politiek en
verscheidene instanties die invloed
kunnen uitoefenen op het verbeteren van het centrum.
Leden worden op de hoogte gehouden van actuele zaken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Meer leden betekent meer
draagkracht om zaken van de grond
te krijgen. Het WVAC-bestuur wil
graag gezamenlijk met de winkeliers actie ondernemen om het centrum te verbeteren.

Dankzij de leden van de winkeliersvereniging hangt er tijdens de donkere maanden van het jaar kerstverlichting in het centrum, worden er
evenementen georganiseerd en ook
betalen zij mee aan de intocht van
Sinterklaas. Dit alles met het doel
het winkelgebied een sfeervolle uitstraling te geven. Het lidmaatschap
heeft voor winkeliers ook diverse financiële voordelen. Zo maken de
leden deel uit van de gezamenlijke
pr-uitingen en krijgen ze tijdens de
verschillende markten in het centrum een gratis kraam. Het WVACbestuur is er van overtuigd dat hoe
groter de draagkracht van de winkeliersvereniging is, hoe meer het
mogelijk is om het Dorp een stimulans te geven. Gezamenlijke initiatieven zijn de beste manier zijn om
het centrum nieuw leven in te blazen. Dit zal dan ook het streven van
de WVAC blijven.
Voor meer informatie en nieuws:
www.aalsmeercentrum.nl.

Voorzitter Ed Kriek van de WVAC (rechts) overhandigt een bloemetje aan Jan
van der Veen van Slijterij Mitra.

Electro Bikes middag
bij firma Waning
Aalsmeer - Op maandag 15 maart
was er voor de twee ouderenbonden PCOB en ANBO een Electro
Bikes middag bij de firma Waning.
De werkplaats was omgetoverd tot
een heus schoolklasje met circa
17 belangstellenden. René Waning
heette de groep welkom en vertelde over de technische aspecten van
diverse elektrische fietsen. Al gauw
was het vragenuurtje aangebroken.

“Hoe lang kan ik met een accu fietsen, moet ik een motor voor of achter aanschaffen?” Na uitgebreide
beantwoording kwam na een kleine
twee uur een einde aan deze leerzame bijeenkomst. De heer Box bedankte namens de ANBO en PCOB
de familie Waning voor de prettige
middag. Voldaan gingen de deelnemers naar huis met nog een klein
presentje.

Bart Heemskerk met Ronald Biesheuvel in de nieuwe botenloods.

Zaterdag open dag

Nieuwe botenloods voor
Heemhorst Watersport
Aalsmeer - Zaterdag 20 maart
opent Heemhorst Watersport de
deuren van haar nieuwe botenstalling aan de Oosteinderweg 123. In
april vorig jaar kocht Heemhorst
Watersport het stuk grond naast
hun gelegen bedrijf. De oude opstal is verwijderd en vervolgens in
juni de eerste paal geslagen. Oktober was het streven om de helft van
de loods klaar te hebben. Dit doel is
bereikt: De winterstalling was op dat
moment voor vijftig procent in gebruik. De noodwand, die Heemhorst
hiervoor gebruikt heeft, is in februari
pas verwijderd en de megahal is nu
klaar. Bart Heemskerk vertelt: “Er is
echt met man en macht gewerkt om
in tien maanden tijd bijna 3500 vierkante meter bouwwerk te realiseren
en we zijn heel trots op het resultaat.
Het is een mooie jachthaven geworden met één van de meest moderne, vorstvrije botenstallingen van dit
moment! De showroom en het havenkantoor zullen in de loop van de
tijd nog gerealiseerd worden, vanaf
heden kunnen boten bij ons gestald
worden.” Heemhorst Watersport is
gespecialiseerd in stalling van sloepen tot elf meter. Momenteel is er
nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de zomer. Heemhorst is officieel dealer van Honda
en Mercury buitenboordmotoren,
importeur van Northstar boten en
leverancier van Brig, Grand en Zodiac rubberboten. Ook voor onderhoud en reparatie is Heemhorst hét
adres. Bart: “Wij hebben veel onderdelen op voorraad en werken uiteraard met goed opgeleid personeel.
Er is een afspuitplaats die voldoet
aan alle milieueisen, de grote bootlift tilt tot ruim acht ton, het terrein
zal bewaakt worden, we kunnen bo-

ten zomer- en winterklaar maken,
het onderwaterschip in de anti-fouling zetten, kortom, we bieden een
full-service jachthaven.”
Zomerstalling
Bart vervolgt: “Omdat de grote hal in
de zomer natuurlijk zo goed als leeg
staat, bieden wij tevens overdekte
zomerstallingen aan. Dit, uit Amerika en Italië overgewaaide concept,
is uiterst handig voor degene die
onderhoud (en dus geld) wil besparen en slechts een aantal keren per
seizoen vaart. Wanneer u ongeveer
twee uurtjes van te voren belt laten
wij uw boot te water en als u terugkomt, zorgen wij er weer voor dat
de boot afgespoten in de droge en
overdekte stalling komt te staan. Dit
is in Aalsmeer een nog ongewone
extra service.”
Welkom
Zaterdagavond is het officiële gedeelte van de opening voor genodigden, maar overdag is eenieder
welkom van twaalf tot zes uur om
een kijkje te komen nemen in de
nieuwe botenloods. Alle 21 bedrijven, die hebben meegewerkt aan
de realisatie, zijn vertegenwoordigd
tijdens de open dag en bieden onder andere hun diensten aan. Het
team van Heemhorst, bestaande uit
Dick ter Horst, Bart en Derk Heemskerk, Ronald Biesheuvel en Rolf
Maarse, nodigt u van harte uit op
deze open dag. Heemhorst Watersport is geopend van maandag tot
en met vrijdag van negen tot vijf uur.
Kijk voor meer informatie op www.
heemhorstwatersport.nl of bel 0297380452.
Door Miranda Gommans

Amstelveen - In het kader van de
landelijke Campagne ‘Het Ziekenhuis Zorgt’ van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen opent ook
Ziekenhuis Amstelland aanstaande zaterdag 20 maart haar deuren.
Voor het ziekenhuis een heel bijzonder moment, want na jaren van
nieuwbouw en verbouw is het ziekenhuis helemaal klaar. Met de officiële opening van de Spoedpost
in april is het dienstenaanbod van
het ziekenhuis nagenoeg compleet.
Voor de bewoners in de regio is het
een unieke kans om, voor het eerst
na bijna 15 jaar, een open dag mee
te maken in het ziekenhuis. Het programma in het ziekenhuis is informatief en leuk voor jong en oud.
Veel afdelingen openen hun deuren,
zodat het publiek een kijkje kan nemen op het Laboratorium, de afdeling Radiologie (een presentatie en
kijkje in de diverse scan-ruimtes) en
het gloednieuwe Behandelcentrum,
waar informatiefilms getoond worden en men de mooie nieuwe behandelruimtes kan bekijken. Ook de
Operatiekamers gaan open en iedereen die het leuk vindt kan hier
een kijkje nemen, tangen vasthouden en proberen ze te hanteren. De
ambulancedienst is aanwezig met
een ambulance en de medewerkers
van de nieuwe Spoedpost geven informatie over eerste hulp bij ongelukken. Een kijkje bij de fysiotherapeuten of het revalidatiecentrum is
ook de moeite waard. Wat te denken
van een stoelmassage of een hielbotscan voor osteoporose?
Poppendokter
Aan de kinderen is eveneens gedacht. Er is een poppentheater met
ieder half uur een leuke voorstelling en er kan worden gekleurd,
geschminkt en gespeeld. Er is een
clown met ballonnen en een popcornkraam. En natuurlijk is de poppendokter aanwezig, dus voor iedereen die een zieke knuffelbeer

Aalsmeer - Om alvast in een opperbeste voorjaarstemming te komen, heeft Van der Schilden Lingerie
wel een hele zonnige actie! Bij aankoop van een set uit de Sundressed
collectie van Marlies Dekkers ontvangen klanten een kraskaart waarmee kans wordt gemaakt op één
van de vijf zonnebrillen van Marlies Dekkers, of twee VIP kaarten
voor de exclusieve Beachparty be-

C1000 Koster organiseert
Domino-ruilmiddag
Aalsmeer - Op woensdag 24 maart
van 14.00 tot 16.00 uur organiseert
C1000 Koster een speciale Dominoruilmiddag. Hier kunnen kinderen
proberen hun verzameling van 36
dominostenen compleet te krijgen.
“De dominostenen zijn razend populair. Kinderen willen er veel hebben, maar ze willen ook hun set
compleet krijgen.
Vandaar dit initiatief”, aldus C1000ondernemer Kees Jan Koster “We
maken er een echt feestje van. We
hebben leuke muziek, wat lekkers
en een drankje en als het regent,
zorgen we dat er een partytent staat.
En enkele medewerkers hebben

zich voor de gelegenheid verkleed.”
Op maandag 8 maart is de actie Domino Mania gestart bij C1000 Koster in de Ophelialaan. Bij elke 10 euro aan boodschappen krijgt de klant
een Domino Mania-zakje met daarin een dominosteen.
Op deze steen staan alle favoriete
Nickelodeon-helden van de kinderen. In totaal zijn er 36 verschillende stenen. Op de speciale site www.
c1000.nl/domino is alle informatie
over Domino Mania te vinden. De 36
verschillende dominostenen zijn te
zien. Er kunnen op de site drie verschillende dominospellen gespeeld
worden.

gin september. Iedereen weet direct en welke prijs is gewonnen. De
Sundressed collectie wordt ook geshowd tijdens de lingerie, bad– en
nachtmode show op donderdag 15
april om 14.00 en om 19.30 uur in de
winkel op het Raadhuisplein. Plaatsen voor de show zijn gratis te reserveren in de winkel, telefonisch
via 0297-327253 of per email: info@
schilden-lingerie.nl.

Zaterdag delicatessen uit
Israël proeven in ‘t Baken
kaarsen, boekenleggers, cd’s en onder andere wandhangers. Ook dekbedden en tafelkleden behoren tot
het assortiment. Israël-consulente
Diny Wichers heet u hartelijk welkom en geeft graag meer informatie. Producten die op het moment
niet in voorraad zijn, worden overigens gratis thuis bezorgd. De toegang is uiteraard gratis. Voor meer
informatie: 020-6455530 of kijk op
www.ipc-nijkerk.nl.

Week van het christelijke
boek in De Ichtusshop

Paasworkshop bij Stokman
zeker dat een prachtig versierd huis
het resultaat van het bezoek is. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan een paasworkshop. Deelnemers gaan hun eigen tafelversiering maken. De workshopdagen zijn
vrijdag 26, dinsdag 30 en woensdag
31 maart. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgeven kan door te bellen
naar 0297-327838. Voor meer informatie: www.stokmanbloemen.nl.

Informatiemarkt
In de polikliniekruimtes is een informatiemarkt ingericht met kramen van de eigen poliklinieken en
verpleegkundigen, maar ook van de
GGD en Radio Tulipa. Op de polikliniek Dermatologie wordt informatie verstrekt over huidkanker en ook
de AmstelClinic Dermatologie kunt
u bezoeken. De poli Oogheelkunde geeft informatie, samen met de
Groenhof optiek en Alcon lenzen.
Uniek zijn de workshops van specialisten in de gymzaal van fysiotherapie. Ieder uur is er een specialist die
een korte voordracht houdt over zijn
of haar vakgebied. En voor wie zijn
voeten even rust wil gunnen, is het
mooie nieuwe personeelsrestaurant,
en bij mooi weer het beschutte terras, open voor publiek. De koks van
het ziekenhuis doen hun best om
iets lekkers op tafel te zetten. Koffie met taart, een soepje en broodje tussen de middag of een warme
maaltijd? Zaterdag is het allemaal
mogelijk. Voor wie een baan zoekt
of geïnteresseerd is in een opleiding in de zorg is er een beroepenmarkt op de eerste verdieping. ROC
en Nova college zijn er bij, evenals
het bureau Opleidingen van het ziekenhuis. Iedereen die het leuk vindt
kan daar ook een kijkje nemen in de
patiëntenkamers op de Dagverpleging of mee doen aan een reanimatiecursus. De open dag is van 10.00
tot 16.00 uur. Het uitgebreide programma staat op de website van het
ziekenhuis www.ziekenhuisamstelland.nl.

Win zonnebril van Marlies
Dekkers bij Van der Schilden

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
20 maart worden weer diverse producten en artikelen uit Israël te koop
aangeboden in gebouw ‘t Baken
aan de Sportlaan 86. Tevens kunnen tijdens de verkoop, die is van
10.00 tot 16.00 uur, heerlijke delicatessen uit Israël geproefd worden.
Bij het Israël productencentrum zijn
onder andere wijnen, koekjes en
kruidenmixen verkrijgbaar, evenals verzorgingsproducten, sieraden,

Aalsmeer - Bloemsierkunst Peter
en Marian Stokman is al meer dan
dertig jaar het adres voor bloemenen plantenarrangementen voor bruiloften, partijen en feestdagen. Ook
voor de aanstaande paasdagen is de
zaak aan de Hornweg 87 helemaal in
sfeer ingericht en is het een aanrader om deze verrassende bloemencadeauwinkel eens binnen te lopen
voor vrolijke paas-ideeën. Vast en

heeft of een pop met een gebroken
beentje? Meenemen dus, want de
poppendokter verwijst naar de gipsverbandmeester en die legt er vervolgens een gipsverbandje om! En
bij het restaurant staat een groot
springkussen, zodat de ouders (tegen betaling) rustig een kopje koffie kunnen drinken of een broodje
kunnen eten.

Foto Rob Essenberg, Meerlanden.

Goede bestemming opbrengst kringloopwinkel

Donatie Heart for Brasil
Aalsmeer - Kringloopwinkel De
Meerwinkel doneert 2.500 euro aan
Stichting Heart for Brazil. Dit is een
deel van de opbrengst van de verkopen in De Meerwinkel. Afgelopen
dinsdag 9 maart is een cheque uitgereikt aan Ilona Kock en Martine
van Soest uit Aalsmeer van de stichting Heart for Brazil in aanwezigheid
van wethouder Ronald Fransen. Bij
de Meerwinkel zijn veel vrijwilligers
actief. Zij houden zich bijvoorbeeld
bezig met de inrichting van de winkel of het sorteren van bruikbare
kleding en andere artikelen. Daarnaast knapt een vast team van vrijwilligers fietsen op. Alle vrijwilligers
dragen hun steentje bij vanuit twee
overwegingen. Allereerst vinden zij
hergebruik van tweedehands artikelen belangrijk, maar nog belangrijker vinden zij het om door middel van hun vrijwilligerswerk goede
doelen te steunen. Dit goede doel
wisselt en wordt op voorstel van de
vrijwilligers van De Meerwinkel bepaald. Deze keer is de keus gevallen

op stichting Heart for Brazil. Heart
for Brazil maakt zich hard voor kinderen en hun families uit de sloppenwijken van Brazilië. Ze laten hen
ervaren dat er wel verandering mogelijk is op spiritueel, fysiek, intellectueel, emotioneel, sociaal en financieel vlak. Het is daarbij essentieel dat kinderen te zien krijgen dat
het leven ook waard is geleefd te
worden zonder drugs en criminaliteit. “Als blijk van waardering voor
hun werk en ter ondersteuning in de
noodzakelijke hoge uitgaven voor
deze gekwetste en kwetsbare kinderen dragen de fietsenmakers en
de andere vrijwilligers van de Meerwinkel graag hun steentje bij,” aldus vrijwilliger Hans van Gent van
de Meerwinkel. Wethouder Fransen
was bij de uitreiking aanwezig, omdat ook de gemeente de stichting
een warm hart toedraagt en omdat
zij via hun aandeelhouderschap in
De Meerlanden – en dus De Meerwinkel – ook een bijdrage hebben
geleverd aan deze donatie.

Aalsmeer - Gedurende de reguliere boekenweek is er in de christelijke boekhandels de Week van het
Christelijke Boek. Dit jaar valt deze week van 10 tot en met 20 maart.
Het thema van de boekenweek is
‘Van groen naar grijs – levensloop
in christelijke boeken’. Bij een aankoop vanaf 11,50 euro aan boeken
wordt een gratis boekje cadeau gegeven. Dit jaar is dit het boek ‘De
tijd dat je zweeft’ geschreven door
Cees Pols. Nadat in februari de gospelartiest Gerald Troost, artiest van
de maand februari, De Ichtusshop
bezocht om zijn nieuwe cd ‘Als de

stilte spreekt’ en zijn boeken ‘Bakkie Troost’ en ‘Tweemaal Troost’ te
promoten is in de maand maart
Kees Kraayenoord de artiest van
de maand. Vorige week is zijn nieuwe cd ‘Het is volbracht’ uitgekomen.
Deze cd staat helemaal in het teken van Pasen. Kortom, het is erg
aardig om binnenkort eens naar De
Ichtusshop te gaan. De christelijke
boekwinkel is gevestigd in gebouw
Irene in de Kanaalstraat 12 en geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Bestellingen zijn ook te plaatsen via www.
ichtusshop.nl.
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Jaarvergadering Nivon in teken
van jubileum en jubilarissen
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
10 maart was het een feestelijk gebeuren bij de jaarvergadering van
het Nivon afdeling Aalsmeer en omstreken.
Op de zeer goed bezochte vergadering kwamen voor de pauze de
gebruikelijke punten van een jaar-

vergadering aan de orde. Als extra
punt van de vergadering werd aandacht besteed aan het jubileum van
de afdeling.
Een 85ste verjaardag van je vereniging mag je niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 24 april
worden alle inwoners van Aalsmeer

en omstreken in de gelegenheid gesteld om dit evenement mee te maken. Er wordt een puzzel-fietstocht
georganiseerd, een wandeling, werelddansen en een film/foto sessie
in buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan.
Zo kan iedereen actief of non-actief

Van links naar rechts: Mevrouw Valkenburg, echtpaar Van Amerongen, de heer en mevrouw Pannekoek zijn 40 jaar lid.
Mevrouw van der Laarse, de heer Beijnvoort, mevrouw Kraal en zittend de heer Caspel zijn 60 jaar lid.

genieten van wat de afdeling van
het Nivon te bieden heeft.
Na de pauze was het tijd voor de
huldiging van maar liefst 15 jubilarissen. Het echtpaar M. en A. Wassenaar uit Amstelveen, echtpaar
A. en F. Boele uit Hoofddorp en de
heer S. Oosterloo uit Aalsmeer zijn
allen 25 jaar lid van het Nivon.
Het echtpaar E. en J. Pannekoek uit
Aalsmeer, het echtpaar M. en J. van
Amerongen uit Mijdrecht en mevrouw J. Valkenburg uit Hoofddorp
zijn 40 jaar lid. En de dames M. de
Vries uit Aalsmeer, B. v.d. Laarse uit
Uithoorn en A. Kraal uit Aalsmeer en
de heren W. Beijnvoort uit Aalsmeer
en P. van Caspel uit Amstelveen
maar liefst 60 jaar trouwe aanhangers van het Nivon.
Het werd een zeer feestelijke huldiging, waarbij de aanwezige jubilarissen een speldje van het Nivon
opgespeld kregen en een mooi boeket kregen aangeboden ter versterking van de feestvreugde. Zes jubilarissen hadden

Ouderensoos
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 18
maart wordt een speelmiddag voor
55-plussers georganiseerd in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De aanvang is 14.00 uur, koffie en
thee staan vanaf 13.30 uur klaar.
De ouderensoos op 4 maart is gewonnen door de heer Tulp met 5978
punten, gevolgd door mevrouw
Doeve met 5311 en de heer Roubos
met 5210 punten. Bij het rummicuppen behaalde mevrouw de Vries de
hoogste score.

Zaterdag eerste voorstelling

Rijzenspelers durven stuk
van Roland Topor aan
Rijsenhout - ‘De winter onder de
tafel’ is een toneelstuk geschreven
door de Fransman Roland Topor
(1938-1997). Topor heeft er nooit tegen op gezien om mensen op het
verkeerde been te zetten. Zijn werk
valt moeilijk te omschrijven, is het
zwarte humor, melancholisch, ironisch, wreed of zit het juist vol mededogen? Velen hebben geprobeerd
zijn oeuvre te analyseren en ieder
deed dat op eigen wijze. Degene die
misschien het dichtst de waarheid
benadert, is de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg. Hij maakte het
mogelijk door een deel van zijn in
2004 verkregen AKO literatuurprijs
voor zijn roman de Asielzoeker te
bestemmen voor een uitgave waarin opgenomen verhalen, romans, tekeningen en foto’s van Topor. Maar
ook dit lijvige, zeer lezenswaardige,
boek lost het raadsel Topor niet op.
Een uitdaging
Een uitdaging voor regisseur Ton Offerman en de Rijzenspelers het stuk
‘De winter onder de tafel’ in hun repertoire op te nemen. In dorpshuis
De Reede in Rijsenhout wordt druk
gerepeteerd. “De tekst zit inmiddels
goed in het hoofd”, vertelt één van
de spelers, Peter Maarsen. Het leren
van de tekst blijkt gewoon een kwestie van studeren. Lezen en kennen is
natuurlijk een vereiste, maar daarna moet je het ook weer los kunnen
laten. “In feite gaat het er om dat je
een goede band moet hebben met
de tekst en met de handelingen die
je op het toneel verricht. Het moet
een twee-eenheid worden. Kijk ieder stuk kun je op honderd verschillende manieren spelen. Je kunt er
een klucht van maken, maar ook
een drama. Het geweldige van Ton
is dat hij je meerdere dingen laat
doen. Hij laat je eerst werken vanuit je eigen gevoel en gaat dan slijpen: Probeer het ook eens zo of juist
zo. Zodat je ook als speler leert hoe
je de meerdere manieren kan inter-

preteren. Daarbij speelt natuurlijk
ook je tegenspeler een belangrijke
rol. Samen zoek je naar een mooie
balans”, verklaart Maarsen die als
een voortreffelijk spelende zwervende muzikant aan Remco Brandt, als
schoenmaker en huurder, een heel
goed maatje heeft.
Actueel
‘De winter onder de tafel’ gaat over
een vertaalster (Brigitte van der
Laarse) die een ruimte verhuurt aan
een buitenlander (Remco Brandt).
Haar omgeving reageert nogal gematigd op dit besluit. Een rijke vriendin (Marianne Arendse) begrijpt
niets van de barmhartigheid van de
verhuurster. En dat zelfde telt voor
de tot over zijn oren verliefd zijnde uitgever (Evert van Putten). “Het
thema heeft behoorlijk actuele trekjes. Het hele stuk gaat over respect,
je wel of niet ergens thuis kunnen
voelen”, legt Peter Maarsen uit. “Eigenlijk is het een prachtig romantisch sprookje.” Het stuk is een interessant kijk en luisterspel, met een
muzikale bijdrage van Cor Trommel.
Er wordt heerlijk gezongen en de
tekst laat alle ruimte voor eigen fantasie. Om zo te kunnen leven als in
‘de winter onder de tafel’ heb je een
beetje ‘trom’ nodig en wat dat betekent? Ga het stuk zien en het leven
wordt nooit meer als daarvoor!
Speeldagen 20, 26 en 27 maart
in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat, aanvang alle avonden 20.15 uur. De entree is 7 euro
Op 3 april wordt het stuk gespeeld
in De Oude Veiling, Aalsmeer. Ook
dan is de aanvang 20.15 uur en de
toegangsprijs 7 euro. Kaarten reserveren kan via reserveren@rijzenspelers.nl of http//www.rijzenspelers.nl of telefonisch 0297-327840.
Reserveren in De Oude Veiling kan
via info@oudeveiling.nl of per telefoon 0297-368378.
Janna van Zon

Dick Oussoren werd gehuldigd als erelid na ruim 60 jaar deel uit gemaakt te
hebben van Flora. Rechts Ad Spaargaren. Hij werd gehuldigd vanwege zijn 60jarig lidmaadschap en kreeg een speldje van de KNFM bond.

Flora speelde musicals
Aalsmeer - Zaterdag 13 maart was
de ingang van het Aalsmeerse gemeentehuis omgetoverd tot een
theateringang, want muziekvereniging Flora heette het publiek welkom op haar concert met het thema
‘Musicals in Concert’. Om klokslag
20.00 uur betraden de muzikanten
het podium. Voor een goed gevulde
burgerzaal werd begonnen met een
spetterende uitvoering van melodieën uit de musical Cabaret. Presentatrice van de avond, Lucy Elfering,
nam in dit nummer de zang voor
haar rekening. Na deze verrassende opening werd het programma
voortgezet met ‘I know him so well’
uit Chess en ‘Highlights from Joseph’. Muziekstukken met afwisselend mooie gevoelige klanken maar
ook swingende up tempo delen. Na
deze drie stukken werd Ad Spaargaren gehuldigd door de voorzitter vanwege het feit dat hij 60 jaar
spelend lid is van de vereniging. Begonnen op bugel en nu alweer vele jaren op trombone. Wellicht een
voorbeeld voor de jeugd, die na deze huldiging het podium betrad om
hun aandeel te leveren aan dit concert. Zij speelden ‘Songs from the
Lion King’ en een medley uit ‘The
Sound of Music’. Zij besloten hun
optreden met het welbekende Do
Re Mi. Na de pauze stond als eerste het gastoptreden van jongerenkoor Fiore uit Kudelstaart onder leiding van Fleur Buskermolen op het
programma. Het koor vertolkte liedjes uit onder andere ‘The Lion King’,

eerder al gespeeld door de jeugd,
‘Cats’ en ‘Miss Saigon’. Het vocale
gedeelte werd gevolgd door muziekvereniging Flora met dirigent DickJan Veerbeek met ondermeer ‘A
Brand new Day’, ‘West Side Story’ en
heel toepasselijk ‘Thank you for the
Music’. Op het programma ontbrak
ook het mooie gevoelige ‘Hallelujah’
niet, velen hebben deze muziek al
gezongen en gespeeld en ook Flora heeft dit nummer met veel gevoel
uitgevoerd! Uitsmijter deze avond
was de vrolijke muziek uit ‘Copacabana’, snel, ritmisch en opzwepend,
met een solo van het slagwerk. Echter, voor dit nummer gespeeld werd,
is Dick Oussoren vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging
benoemd tot erelid van Flora. Dick
is ruim 60 jaar lid geweest waarvan hij vele jaren een bestuursfunctie heeft bekleed. Muziekvereniging
Flora kan terugkijken op een zeer
geslaagd concert, waar het publiek
kon genieten van bekende melodieën. Het blijkt maar weer dat een modern fanfareorkest al lang niet louter mars – en hoempapa-muziek
speelt, maar van alle markten thuis
is, van zeer intiem en ingetogen tot
uitbundig swingend en spetterend.
Wie meer weten over de vereniging
kan contact opnemen met Monica
Straathof, tel. 0297-341972, Ton Hol,
tel. 0297-326209 of stuur een mail
naar muziekverenigingflora@gmail.
com. Een bezoekje aan de website www.muziekverenigingflora.nl is
ook zeker de moeite waard.

‘Alsmar’ maakt doorstart
Aalsmeer - Bijna was het jubileumconcert van het Alsmar Pop Koor
op 15 november in de Meerse te
Hoofddorp een afscheidsconcert
geweest. In januari van dit jaar viel
het koor uit elkaar, maar inmiddels
is er een doorstart gemaakt. Het
koor zingt eigentijdse popsongs, die
de leden thuis met een cd, bladmuziek en tekst instuderen en op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur
repeteert in de N201 aan de Zwarteweg onder leiding van dirigent
Bram Landzaat. Ook zin om te zingen? Kom gerust een keertje langs
op de dinsdagavond. Vooral mannen zijn van harte welkom! Bel voor
meer informatie tel. 327831.

Zondag lancering door wethouder Overbeek

Verenigingsleven in Aalsmeer
in NieuwNAT nummer 7
Aalsmeer - Internettijdschrift
NieuwNAT heeft de wind in de zeilen: dit jaar is de website al door
3500 mensen bezocht. Het lijsttrekkersdebat en de zendtijd voor politieke partijen bleken grote publiekstrekkers.
Het volgende nummer staat op stapel: ‘Aalsmeer en de Vereniging’
wordt komende zondag 21 maart
gepresenteerd. Het verenigingsleven in Aalsmeer bloeit, dat wordt
tenminste altijd gezegd. Er zijn inderdaad heel veel verenigingen in
Aalsmeer. In NieuwNAT nummer 7
onder meer de Aalsmeerse scouting met in totaal 400 actieve scouts.
Ook aandacht voor de Aalsmeerse
molenaars, de stichting Dag van je
Leven en de vrijwilligers van de Wereldwinkel. Ook gaat het nummer
over het onuitroeibare handbalvirus
in Aalsmeer en over de fusie van de
jeugdafdelingen van RKAV en VVA.
Er is een interview met Ed Kriek van
de winkeliersvereniging en een artikel over verenigingsgebouw De Oude Veiling. Niet alle verenigingen
hebben het eeuwige leven, er is ook
aandacht voor de zojuist opgeheven
accordeonvereniging.
Ook toneelvereniging Opgang bestaat niet meer, met regisseur Bob
van Dam wordt teruggekeken naar

de musical ‘Eén miljoen dollar’ uit
1969. Met foto’s! Twee mensen noemen in hun bijdrage de Zuiderkerk,
beiden willen de kerk behouden
voor het verenigingsleven.
Nu de politieke partijen de weg naar
de site van NieuwNAT zo goed weten te vinden, koestert de redactie de stille hoop dat dit misschien
een voorbode is voor een spoedige, politiek-inhoudelijke discussie
over het behoud van de Zuiderkerk.
NieuwNAT nummer 7 gaat zondag
om 21.00 uur live in De Oude Veiling
in de Marktstraat de lucht in.
De officiële presentatie is in handen
van wethouder Jaap Overbeek van
cultuur. Iedereen is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn of
om vanaf dat moment de website
www.nieuwnat.nl te bezoeken.
Aalsmeer op Reis
Het thema van het op 21 juni te verschijnen zomernummer van NieuwNAT is ‘Aalsmeer op Reis’.
Ervaringen van Aalsmeerders in den
vreemde, reizen naar gekke, verre
landen, op reis in eigen land, voor
je baas naar een tropisch oord, eindelijk terug naar Aalsmeer. Alles
kan. Wie inspiratie heeft of tips, mag
zich melden bij de redactie via www.
nieuwnat.nl of info@nieuwnat.nl.

recensie

Kroonjuwelen Martijn en Stefan
Blaak betoveren KCA publiek
Aalsmeer - Zondag 14 maart werd
al weer het voorlaatste concert van
2010 gespeeld in de Oud Katholieke Kerk, een locatie die zich zo goed
leent voor klassieke concerten. De
door KCA georganiseerde concerten zijn van hoog niveau, allemaal
parels die na zoveel jaren een schitterde ketting vormen. Maar het concert van afgelopen zondag was een
kroonjuweel. In het huis van pianist
Martijn Blaak, net over de Duitse
grens, staan twee vleugels. Stefan
reist zeker drie keer per week vanuit
zijn huis in Almelo naar zijn drie jaar
oudere broer om samen te oefenen
en te spelen.
Zij zijn doordrenkt van muzikaal
bloed, het zit hen in de genen.
Van jongs af aan wordt er in huize Blaak op een professionele wijze gemusiceerd. Oorspronkelijk waren het blaasinstrumenten die de
voorkeur hadden, maar uiteindelijk won de piano. Vooral het quatremains, vierhandig spelen, werd
een feest en zou dat blijven tot de
dag van vandaag en de toekomst.
Hun agenda’s zijn gevuld met optredens in binnen- en buitenland,
de eerste cd is verschenen en de
kritieken zijn unaniem lovend. Het
KCA publiek werd als eerste getrakteerd op een stuk van Mozart, Sonate C-dur KV 521, geschreven in
Wenen vier jaar voor zijn dood voor
twee van zijn leerlingen. Een lichtvoetig stuk dat veel speelse afwisseling kent. Voor het tweede stuk
maakte het virtuoze duo een kleine
sprong in de tijd. Maar wel van een
componist die net als Mozart in Wenen woonde en werkte. Uitgevoerd
werd Franz Schubert’s Variations sur
un thème original D 813. Het beste
werk dat ooit voor piano vierhandig
is gecomponeerd, verklaarde het pianoduo aan het publiek. Klankkleur
en dynamiek betoverden de aanwezigen.

ne, Wiegeliedjes en spelende kinderen dartelden via de vleugeltoetsen voorbij.
Het begon met een vrolijk herkenbaar begin van het A-B-C-D en de
gebroeders Blaak maakten er een
groot muzikaal feest van. Men herkende onmiddellijk de vrolijke meisjes gekleed in witte jurkjes en blauwe linten in hun haar, zoals verbeeld door de Franse impressionistische schilder Auguste Renoir.
Tot slot speelden Martin en Stefan Blaak de Rapsodie espagnole
van Maurice Ravel. De componist,
het meest bekend van zijn Bolero,
hield van Spanje. Bovendien kwam
zijn moeder uit het Baskenland. Het
werd vuurwerk! Nadat het concert
was afgelopen en iedereen in een
staat van opwinding de kerk verliet genoot het duo nog even na. Zij
hadden heerlijk gespeeld voor een
geïnteresseerd publiek en op een
prachtige locatie. Daardoor werd
deze middag ook voor hen een grote inspiratiebron. De uitdaging om
samen op één vleugel te spelen was
volledig geslaagd. ”Je moet er voor
zorgen dat je elkaar niet in de weg
gaat zitten. Dat je ieder zijn eigen
speelveld laat.”
Martijn en Stefan leken tijdens hun
pianospel spel te versmelten tot één
lijf met vier handen. “Dat is precies waar naar wij streven en het
is geweldig dat dit gezien en gehoord wordt”, bloosden beide pianisten die graag terug willen komen
in Aalsmeer. “Komen wij ook even
kijken naar je huiskamermuseum.
Want naar beeldende kunst kijken,
dat schiet er helaas met al dat oefenen en spelen gewoon bij in.”
Hoewel: Martijn de jongste en meest
dynamische van de twee wel heel
graag in clubverband tegen een balletje aantrapt. Als hij maar uitkijkt
voor zijn handen, die zijn meer dan
goud waard!

A-B-C-D en Vuurwerk
Na de pauze wachtte de toehoorders een Frans programma. Als eerste werd er een werk van de Franse componist Jean Francaix (19121997) gespeeld. Francaix componeerde zijn 15 portraits d’enfants
d’Auguste Renoir, voor zijn twee
kleindochters Sophie en Christi-

Janna van Zon
KCA sluit het klassieke seizoen 2010
af op zondag 11 april met Opera Mista bestaande uit de sopraan
Wilma Bierens, de tenor Jivio Gabrielli en pianist Peter Nilsson. Er
zijn nog kaarten verkrijgbaar bij Nico de Groot, tel. 0297-324160.

Verhalenvoorstelling zondag
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - In het kader van Wereldverteldag komen op zondagmiddag 21 maart vertellers van Vertelkring De Schatkist en de bekende verhalenvertelster Desirée van
Keulen naar cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat met een verhalenvoorstelling. Wereldwijd worden
er op of rondom 20 maart verhalen
verteld met dit jaar het thema: Licht
en Schaduw.
De vertellers van Vertelkring de
Schatkist komen maandelijks bij elkaar om verhalen te vertellen en te
beluisteren, maar ook geven zij elkaar tips over presentatie, houding
en stemgebruik. Zij hebben al diverse vertelactiviteiten georganiseerd,
bijvoorbeeld tijdens een diner, een
wandeling, roeitocht of bij een expositie in een museum. Desirée van
Keulen heeft van het verhalen vertellen haar beroep gemaakt en geeft

ook onder andere vertel- en presentatietrainingen. Zij adviseerde
en ondersteunde de vertellers met
de uitgekozen verhalen en stelde
een programma samen met mooie,
grappige of spannende verhalen. De
korte verhalen zullen muzikaal omlijst worden door Lisa Kaaijk die met
haar pianospel zal inspelen op de
sfeer van de verhalen. In de pauzes
is er gelegenheid voor een praatje
en een drankje. Cultureel café Bacchus opent zondag haar deuren
vanaf 14.30 uur.
De voorstelling begint om 15.00 uur
en is geschikt voor kinderen vanaf
10 jaar onder begeleiding van een
volwassene. De toegang is gratis.
Verdere inlichtingen over de voorstelling zijn te verkrijgen bij Joke
Dekker-Booij, tel. 06-10814589,
email: vertelkringdeschatkist@hetnet.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal

Schaken eerste klasse

AAS 3 pakt laatste strohalm

Aalsmeer - Het derde team van
schaakclub AAS heeft de laatste
strohalm gepakt in de eerste klasse van de Leidse schaakbond door
de wedstrijd tegen Bodegraven met
4,5–3,5 te winnen. Hierdoor is AAS 3
nu net buiten de degradatie zone terecht gekomen. Soepel was de overwinning echter allerminst te noemen. AAS 3 kwam op achterstand
doordat Richard Piller zich niet zo
handig ontwikkeld had en door een
penning over de e-lijn materiaal verloor. Nico van Ruiten kon zijn aanval
op de zwarte damevleugel niet makkelijk voortzetten, terwijl de zwarte koningsaanval in volle vaart was,
dit was niet te houden voor Nico.
Dave Looijer deed wat terug door
een sterke aanval op te zetten waardoor hij materiaal won of mat zette. De achterstand werd weer twee
punten doordat Martin van Zaanen
zijn iets mindere stelling net niet
kon houden en een wending overzag die materiaal kostte. In de tijdnoodfase kwamen de Azen terug in
de wedstrijd. Bob Feis opende lijnen
tegen de vijandige koning en middels een stukoffer werd de laatste
verdediging omver geworpen. Paul
Karis leek onder de voet gelopen te
worden, maar bleef zich stug verdedigen. Een kwaliteit werd geofferd
maar ook dat leek niet te helpen.
In de tijdnoodfase gebeurde er van
alles maar toch wist Paul een dame voor te komen, wat genoeg was
voor het punt. KW was ook weer in
tijdnood gekomen, maar zijn stelling was goed te noemen. Een kansje in tijdnood miste hij wel, maar na
een grootscheepse afwikkeling was
er een eindspel op het bord gekomen waarin remise overeenkomen
het logische einde was. Daarmee

kwam de beslissing te rusten op de
uitslag van de partij van Henk van
Leeuwen. Henk had eerder in de
partij een stuk voorgestaan, maar
in tijdnood was hij dit weer kwijtgeraakt en leek in het toreneindspel
de mindere kansen te hebben. Echter, onder het mom van ‘alle toreneindspelen zijn remise’ wist Henk in
de laatste seconden alsnog de kansen te keren en de partij te winnen.
Enigszins gelukkig was de overwinning wel te noemen. Helemaal uit
de zorgen is AAS 3 nog niet, directe concurrent (Alphen 2) kan door
een overwinning nog AAS 3 inhalen
en dan zal alleen een overwinning
op de huidige koploper nog redding kunnen brengen. Schaakclub
AAS komt vrijdagavond bijeen in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de
competitie tot 01.00 uur. Voor informatie: tel. 0297-324459 of 0297268954. http://www.aas.leisb.org.
Henk van Leeuwen wist AAS 3 in de
race te houden.

Waterpolocompetitie

Weer winst Jo17 Oceanus
Aalsmeer - Slechts 1 keer winst
was er voor de spelende teams van
Oceanus dit weekend. Zowel heren 1 als heren 2 moesten dit weekend spelen tegen de Dolfijn uit Amsterdam. Heren 2 concurreert al het
hele seizoen met de Dolfijn 2. Echter dit weekend bleek de Dolfijn net
een tandje te sterk. Er werd met 71 verloren. Don Rietvelt scoorde het
doelpunt voor de eer! Heren 1 is
hard aan het vechten om niet te degraderen. Evenals bij heren 2 was de
Dolfijn iets te sterk. De wedstrijd begon in het voordeel van Oceanus. 24 Was de stand na de eerste 6 minuten. Helaas was de eindstand niet in
het voordeel van de Aalsmeerders.
Er werd met 9-6 verloren. Heren 3
moest dit weekeinde spelen tegen

Triton. Het was een spannende wedstrijd. De einduitslag was 6-6. Met
3 doelpunten voor Mathijs van der
Laan. Dames 2 moest dit weekend
in actie komen tegen de Fuut. Na
het succesvolle weekend van vorige week hadden de dames er heel
veel zin in! Helaas werden dit weekend geen punten behaald. Er werd
verloren met 3-0. Jo17 heeft dit hele seizoen nog geen punten weggegeven. En ook dit weekend werden
weer 3 punten binnen gehaald. De
jongens moest het opnemen tegen
de Amstel. Hier werd met 6-13 gewonnen. Doelpunten waren er van
Kevin Melman (5x), Jeffrey Eickhof
en Martijn Oprel (2x) en Uzay Bayin,
Sander Oomen, Sander Aarsman en
Daan Strampel (allen 1x).

Eredivisie handbal nacompetitie

FIQAS snel klaar met Quintus
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben zich in de
nacompetitie goed hersteld na het
verlies van vorige week bij de Limburg Lions. In de Bloemhof werd zaterdag vrij eenvoudig afgerekend
met v.d.Voort/Quintus: 26-21. De
Aalsmeerders – zonder de net vader geworden Serge Rink – begonnen sterk en namen na zes minuten
al een 4-0 voorsprong door fraaie
doelpunten van Luuk Obbens, Stefan Geleijn en razensnelle breaks
van Jeffrey Boomhouwer.
Pas daarna kon Quintus iets terug doen, maar veel verder dan 82 na een kwartier spelen kwam de
ploeg van René Romeijn niet. Een
paar slordigheidjes in de Aalsmeerse dekking lieten de bezoekers nog
iets dichterbij komen (9-5), daarna
liep FIQAS Aalsmeer weer uit: via
12-5 en 16-9 naar de 16-10 ruststand. Rodrigo Huttinga speelde
sterk, Ruud Neeft pikte zijn doelpunten mee en keeper Groeneveld
was weer als vanouds een betrouwbare sluitpost.
Na de rust werden opnieuw prachtige snelle aanvallen gespeeld door
FIQAS Aalsmeer met fraaie combinaties en wissels; het leverde een
marge van tien doelpunten op na

een minuut of twaalf (23-13) en de
wedstrijd was toen in feite gespeeld.
In het vervolg kreeg een aantal
bankzitters de nodige speeltijd en
werd het spel iets onnauwkeuriger.
Stefan Geleijn, die lekker op schot
was, en Jeffrey en Robin Boomhouwer bleven echter scoren voor FIQAS Aalsmeer.
De overwinning en de belangrijke
punten voor de nacompetitie kwamen dan ook geen moment meer in
gevaar en zo eindigde de wedstrijd
in 26-21. Omdat ook Kras/Volendam
en Pals Groep/E&O wonnen, staat
FIQAS Aalsmeer nog steeds op een
knappe derde plaats en is er nog
van alles mogelijk in deze kampioenspoule, want er moeten nog zes
wedstrijden gespeeld worden. Komend weekend wordt wel een cruciale: dan treffen Volendam en E&O
elkaar in Volendam en moeten de
Aalsmeerders naar Panningen voor
een ontmoeting met Eurotech/Bevo dat vierde staat met slechts drie
punten achterstand. Deze wedstrijd
is op zaterdag 20 maart en begint
om 20.00 uur.
Zaterdag 27 maart wacht opnieuw
een uitwedstrijd, tegen de tegenstander van Volendam dit weekend,
E&O. Aanvang eveneens 20.00 uur.

Zaterdag 20 maart
AALSMEER

Wintercompetitie bij Racket
Sport nadert hoogtepunt
Aalsmeer - De wintercompetitie in tennishal Racket Sport kent
een lange traditie, maar is de laatste jaren uitgegroeid tot een compleet evenement. Met elk jaar meer
deelnemers – dit seizoen ruim tweehonderd mannen en vrouwen – en
een uitgebreid programma mag de
wintercompetitie zonder meer een
succes worden genoemd. Na vele
weekenden vol tennisplezier nadert
nu het hoogtepunt. Op zondag 21
en zondag 28 maart vinden de finaledagen plaats, met tussendoor
op zaterdag 27 maart een bijzonder
sfeervolle feestavond. Plezier in het
tennisspel, samen sportief bezig zijn
en respect voor elkaar zijn de ingrediënten van de FIQAS wintercompetitie. Drie vrijwilligers van tennisvereniging Tennis2Tennis (René Maarse, Frans de Bies en John Keunen)
hebben enkele jaren geleden de organisatie van dit tennisevenement
op zich genomen. In FIQAS hebben zij een hoofdsponsor gevonden die goed past bij het sportieve
en regionale karakter. Van oktober
tot en met maart spelen de deelnemers om de week een wedstrijd van
één uur, waarbij het aantal gewonnen games bepalend is voor de uit-

slag. Om eenieder op zijn of haar niveau te laten spelen, zijn er categorieën van niveau 3 tot niveau 8. Tijdens de wintercompetitie worden er
alleen dubbels gespeeld; het is dus
een kwestie van teamwork om zoveel mogelijk punten te vergaren.
De finalewedstrijden vinden plaats
op zondagmiddag 21 en 28 maart.
Op deze middagen zijn er leuke activiteiten in en bij Racket Sport, zoals een springkussen, schminken en
spelletjes voor de kinderen en een
tafelgoochelaar en een dj voor de
volwassenen. Op zaterdag 27 maart
wordt ter afsluiting van de wintercompetitie een feestavond gehouden. De toegang is gratis, ook
voor niet-deelnemers, en de dj begint rond 20.00 uur. Locatie is uiteraard de vorig jaar geheel vernieuwde loungeruimte van Racket Sport
aan de Beethovenlaan. Kortom, volop reden om de komende weekenden een kijkje te komen nemen bij
de FIQAS wintercompetitie. Deelnemers en publiek zijn van harte welkom bij alle activiteiten. Wilt u meer
informatie over de Wintercompetitie, neem dan contact op met John
Keunen via john@keunen.eu of bel
06-53870198.

Voetbalwedstrijd tegen RKAVIC

Aalsmeer glijdt verder weg
Aalsmeer - Afgelopen 13 maart
moest Aalsmeer het opnemen tegen
RKAVIC. De voetbalwedstrijd werd
met 0-1 verloren. Met het verliezen van drie duels op rij is Aalsmeer
verworden tot een zeer matig opererend elftal. Het enige geluk van
Aalsmeer is dat ook de concurrenten
verloren, zodat zij nog enige hoop
kunnen koesteren. Een middenveld
ontbrak deze middag en juist daar
maakte RKAVIC met Thomas Brinkhof het verschil. Deze speler is altijd
vrij aanspeelbaar en strooide met de
juiste passes naar zijn medespelers.
Deze rol aan Aalsmeer kant voorbehouden aan Ruud den Hooglander kon zich niet manifesteren. Aan
de lijst afwezigen werd ook Thomas
Harte wegens ziekte toegevoegd.
De eerste 30 minuten gebeurde er
niets aan beide kanten en de beide doelverdedigers konden het matige duel rustig vanuit hun posities
bekijken. Het eerste waar de kleumende toeschouwers van opkeken
was de wissel in de 22e minuut, toen
Lucien Fraenk de geblesseerde Kelvin Chan A-Hung verving. RKAVIC
kreeg de eerste kans van de wedstrijd in de 30e minuut toen uit een
pass van Thomas Brinkhof Mineo
Denneboom vrij voor Sander Bakker
opdook, maar zijn schot ging over.
Het eerste kansje voor Aalsmeer
kwam in de 34e minuut toen Salih
Yildiz zich vrijspeelde en zijn schot
door doeman Mike Welles tot corner
verwerkt zag worden. Uit een counter in de 41e minuut testte Thomas

Brinkhof doelman Sander Bakker.
Deze tikte de bal corner. Dit waren
de enige hoogtepunten in 45 minuten slecht voetbal. Aalsmeer was de
eerste 10 minuten van de tweede
helft aan de bal en kansen van Stefan v.d. Dussen in de 47e minuut en
Salih Yildiz in de 49e minuut deed
de hoop nog even opgloeien. RKAVIC nam het spel over en in de 54e
minuut dook Thomas Brinkhof vrij
voor Sander Bakker op. Hij kwam
een voetlengte te kort voor een
doelpunt. Na volledig mistasten van
de gehele Aalsmeer defensie in de
63e minuut was het Thomas Brinkhof die de stand verdiend op 0-1
bracht. Aalsmeer moest nu wel komen. Mike Welles voorkwam in de
65e minuut een doelrijpe kans van
Salih Yildiz. De counters van RKAVIC waren in deze periode gevaarlijk en Sander Bakker voorkwam
met enkele reddingen een grotere
achterstand. De laatste 8 minuten
waren voor Aalsmeer. Verder dan
een schot op de paal van Burak Sitil
kwam men niet. Een geclaimde penalty op Ruud den Hooglander werd
door scheidsrechter Mol niet gehonoreerd en zo eindigde deze wedstrijd verdiend gewonnen door een
tegenstander die wist waar zij voor
kwamen, namelijk een overwinning.
Komende zaterdag 20 maart speelt
Aalsmeer uit tegen NFC-Brommer.
Aanvang wedstrijd 14.00 uur.
Jack van Muijden

NFC/Brommer 1 - Aalsmeer 1
Swift 4 - Aalsmeer 2
IJFC 3 - Aalsmeer 3
De Meer 5 - Aalsmeer 4
Buitenveldert 3 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – RKAV 2
Aalsm/RKAV Vet.1 – THB Vet.1

14.00 u
13.00 u
14.30 u
15.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Odin’59 A1

12.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Vreeswijk DA.1

14.30 u

R.K.A.V.
Aalsmeer 6 - RKAV 2
Aalsm/RKAV Vet.1 – THB Vet.1
VEW Vet.1 - RKAV Vet.2

14.30 u
14.30 u
14.30 u

Meisjes
Roda’23 MB.1 - RKAV MB.1

14.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
SCW B1 - J.A.United.B1
De Vecht C1 - J.A.United.C1
DSK C1 - J.A.United.C2
J.A.United.C3 – Zandvoort C3

10.30 u
11.30 u
14.30 u
13.15 u

Pupillen
Amstelveen D1 - J.A.United.D1
RAP D3 - J.A.United.D2
J.A.United.D3 – Amstelveen D2
J.A.United.D5 – Pancratius D 12
DIOS MD.1 - J.A.United.D6
Sp.Martinus E1 - J.A.United.E1
J.A.United.E2 – Hoofddorp E5
Overbos E3 - J.A.United.E3
Overbos E2 - J.A.United.E4
J.A.United.E5 – Onze Gazellen E4
Bloemendaal E6 - J.A.United.E6
J.A.United.E7 – DIOS E5
DSS E11 - J.A.United.E8
J.A.United.E9 – UNO E5
Kon.HFC F2 - J.A.United.F1
J.A.United.F2 – DIOS F2
Zandvoort F2 - J.A.United.F3
J.A.United.F4 – EDO F3
Hoofddorp F7 - J.A.United.F5
J.A.United.F6 – Zandvoort F3
J.A.United.F7 – Zwanenburg F7
J.A.United.F8 – Bloemendaal F12
Hoofddorp F13 - J.A.United F9

9.45 u
11.00 u
13.00 u
11.15 u
10.15 u
10.15 u
9.00 u
11.45 u
8.45 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
13.45 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u

Meisjes
J.A.United.MC.1 – S. Martinus MC.1 11.30 u
Hertha MD.1 - J.A.United.MD.2
10.00 u
J.A.United.ME.1 – Ouderkerk ME2 9.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
Swift D4 - RKDES D2
DSS D8 - RKDES D3
SDZ E3 - RKDES E1
RKDES E2 – Sp.Martinus E4
RKDES E3 – Sp.Martinus E9
RKDES E4 – Roda’23 E16
Nw.West F1 - RKDES F1
RKDES F2 – SDZ F4
DCG F3 - RKDES F3
RKDES F4 – Parkstad F1
RKDES F5 – DWS F6

10.15 u
10.00 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u

Legm.vogels F11 - RKDES F6
Badhoevedorp F1 - RKDES F7
Amstelveen F5 - RKDES F8
RKDES F9 – Roda’23 F14
RKDES F10 – Legm.vogels F16

11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u

Meisjes
Abcoude MA.1 - RKDES MA.1
VSV MB.1 - RKDES MB.1
Buitenboys MC.1 - RKDES MC.1
RCH MD.1 - RKDES MD.1
Pancratius ME.1 - RKDES ME.1

12.00 u
11.30 u
12.15 u
11.00 u
10.15 u

S.C.W.
HBC 1 - SCW 1
Overbos 3 - SCW 2
SCW 3 – RAP 5
Roda’23 Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – HBC Vet.2
SCW Vet.3 – Badhoevedorp Vet.3

14.30 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – United/DAVO A1
SCW B1 – J.A.United B1
AS’80 B1 - SCW B2
SCW C1 – Hoofddorp C8

12.30 u
10.30 u
14.30 u
10.45 u

Pupillen
Pancratius D13 - SCW D2
SCW D3 – TABA D5
Kon.HFC E8 - SCW E1
Velsen E7 - SCW E2
SCW F1 – Kon.HFC F8
SCW F2 – Overbos F10
VVC F10 - SCW F3
HBC F9 – SCW F4

11.30 u
9.00 u
10.00 u
10.15 u
10.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
Baarn DA.1 - SCW DA.1
Buitenveldert MB.1 - SCW MB.1
Pancratius MC.2 - SCW MC.1
SCW MD.1 – Concordia MD.1
Sp.Martinus ME1 - SCW ME.1

15.00 u
13.45 u
14.45 u
9.00 u
10.15 u

Zondag 21 maart
R.K.A.V.
RKAV 1 – De Meteoor 1
RKAV 2 – Hillegom 2
RKAV 3 – Arsenal 3
RKAV 4 – ABN AMRO 2
DIOS 6 - RKAV 5
Bloemendaal 9 - RKAV 6

14.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
9.30 u

Dames
AS’80 DA.1 - RKAV DA.1

14.30 u

Jong Aalsmeer United
Kon.HFC B3 - J.A.United B1

14.30 u

R.K.D.E.S.
Legm.vogels 1 - RKDES 1
RKDES 2 – Concordia 2
RKDES 3 – KDO 2
AGB 2 - RKDES 4
RKDES 5 – Pancratius 6
Pancratius 7 - RKDES 6
RKDES 7 – Buitenveldert 9

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

Junioren
RKDES A1 - DSS A2
RKDES A2 – Legm.vogels A3
DCG B1 - RKDES B1
RKDES B2 – De Rijp B2
RKDES C1 – RAP C1
VVC C1 - RKDES C2

14.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
10.30 u

Paaseieren-handbaltoernooi
RKDES in Proosdijhal
Kudelstaart - Door competitieverplichtingen heeft in december géén
oliebollentoernooi plaatsgevonden.
Aangezien dit toernooi elk jaar een
groot succes is, wil RKDES alsnog
een toernooi organiseren. Op zaterdag 27 maart wordt voor de Ajeugd, de senioren, de recreanten
én alle vrijwilligers van de handbal afdeling het paaseieren-toernooi gehouden in de Proosdijhal. In
korte wedstrijdjes spelen de diverse
teams tegen elkaar.
Tussen de wedstrijden door is het
uiteraard mogelijk om een hapje en
een drankje in de kantine te nuttigen. Na afloop van het toernooi is
het als vanzelfsprekend ook mogelijk om met teamgenoten èn tegenstanders tot in de late uurtjes nog
een borreltje te doen. Er zijn twee

mogelijkheden om mee te spelen:
Of je geeft een volledig team op dat
bestaat uit vier handballers en vier
niet-handballers of je geeft jezelf op
samen met één niet-handballer en
vervolgens zorgt de organisatie ervoor dat jij en jouw introducé samen
in een team worden geplaatst. Het
toernooi begint om exact 19.00 uur
en de laatste wedstrijd is om 22.00
uur afgelopen. Om de teams makkelijk uit elkaar te houden tijdens de
wedstrijden wordt aan de deelnemers gevraagd een wit en een donker t-shirt mee te nemen. Aanmelden kan per mail via dialau@hetnet.
nl. De inschrijving sluit donderdagavond 25 maart.
Naast deelnemers zijn supporters
uiteraard ook van harte welkom. De
toegang is gratis.

Voetbal

Toch gelijk spel RKAV

Foto Don Ran.

BTA klaar voor zonnig seizoen
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek en Oakley hebben de spelers van BeachTeam-Aalsmeer (BTA) voorzien van
zonnebrillen uit de nieuwste collectie van Oakley. De zonnebrillen zijn
een onmisbaar onderdeel in de uitrusting van de beachvolleyballers en
elke speler heeft dan ook zijn eigen
specifieke wensen voor een passende zonnebril. De spelers van BTA
hebben in de winkel aan de Stationsweg uitgebreid advies gekregen
tijdens het passen en uitzoeken van
de meest geschikte zonnebril voor
het zomerseizoen.
Ed Kriek Optiek en Oakley sponsoren BTA al vanaf de start en hopen middels hun deskundige advies

en ervaring op het gebied van eyewear een positieve bijdrage te leveren aan de prestaties van de spelers
tijdens het komende beachvolleybalseizoen. De spelers van BTA met
als thuisbasis The Beach bereiden
zich de komende maanden voor op
het zomerseizoen.
Tijdens het zomerseizoen komen
de spelers uit in verschillende nationale en internationale competities en toernooien. Daar zullen zij
zich meten met de nationale en internationale beachvolleybal top. Op
de hoogte blijven van de verrichtingen van BTA?
Surf dan naar de website van BTA:
www.beachteamaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Buitenveldert begon
afgelopen zondag de wedstrijd tegen RKAV overdonderend. Met zeer
snelle spelers had het team een optische meerderheid. RKAV zou het
zwaar krijgen, dat was wel zeker.
Na zeven minuten was het Martin
Bax die, na een combinatie met Elton Shehu en Alexander Goes, de
kwaliteit van de paal uitprobeerde.
Dit was een signaal dat RKAV meer
wilde. Buitenveldert leek beter, maar
de combinaties lukten nog niet helemaal. De 0-1 kwam in de twee en
dertigste minuut. Martin Bax stond
aan de basis hiervan.
Hij stuurde Rody Springintveld weg,
vond de vrijstaande Edwin van Maris, die op zijn beurt, heel eenvoudig de verdediging van Buitenveldert passeerde en doelman Iliaas
Akdid kansloos liet. In de veertigste minuut was het Arno Schrama,
die de bal naar Goes speelde, die op
zijn beurt de bal naar de vrijstaande Edwin van Maris doorstuurde en
met een hele mooie actie gaf hij wederom de doelman het nakijken, 02. RKAV moest nu rustig de regie

in handen houden, maar het noodlot sloeg toe. Keeper Stephan van
Halm moest na een botsing met
Arno Schrama geblesseerd het veld
verlaten. Tom Schrama was zijn vervanger. De tweede helft was nu echter voor de thuisploeg, die een constante druk zette op de verdediging
van RKAV.
De 1-2 was in één woord schitterend, een vrije trap in de vijf en zestigste minuut, genomen door Bob
Schuitema was daar de oorzaak van.
RKAV moest oppassen, maar dat
werd niet goed opgenomen door de
groen witten.
De combinaties werden te lang
doorgevoerd, men deed teveel alleen. In de vier en tachtigste minuut
was het raak. Buitenveldert kreeg
loon naar verdienste, hoe zuur het
ook was voor RKAV. Weer was het
Bob Schuitema die de aanhang van
Buitenveldrt deed juichen, 2-2. Komende zondag de wedstrijd RKAV
tegen De Meteoor, thuis in de Beethovenlaan.
Door Theo N.
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Wedstrijdturnen

Basketbalcompetitie jeugd

Meiden U18 BVA winnen
derde wedstrijd op rij!

Fleur Brommer naar kwartfinale
Kudelstaart - Op 13 maart heeft de
Kudelstaartse Fleur Brommer een
landelijke voorwedstrijd geturnd in
Wieringerwerf voor een plaats in de
kwartfinale. Fleur turnt bij sv Pax in
Hoofddorp en dit jaar voor het eerst
in de tweede divisie.
In de eerste wedstrijden van dit seizoen bleek dit voor haar een hoog
niveau. De andere Aalsmeerse Pax
turnster, Liza Tichelaar die ook
tweede divisie turnt, kon afgelopen weekend vanwege een blessure helaas niet in actie komen op deze voorwedstrijd. Het eerste onderdeel waarop Fleur in actie moest komen was de vloer. Met een degelijke oefening, waarin ze een mooie
serie met een arabier en streksalto
turnde, behaalde ze 10.95 punten.

Hierna volgde het onderdeel sprong
waar zij met de handslagoverslag
met hele schroef door de jury met
11.35 punten werd beoordeeld. Bij
het onderdeel brug turnde Fleur voldoende elementen om een keurige
score van 10.30 te behalen. In vergelijking met de concurrentie was
dit een prima score.
Op haar laatste toestel, de balk,
moest ze haar tiende plek in de tussenstand verdedigen. Dit lukte prima door een degelijke oefening te
turnen die werd beloond met 10.25
punten.
In het eindklassement eindigde
Fleur op een keurige elfde plek van
de 35 turnsters die meededen en
stroomt nu door naar de kwartfinale
op 10 april in Rotterdam.

Koetsiersbewijs mennen
voor Lisa en Dominique
Aalsmeer - De jeugd heeft de toekomst. Ook op het mengebied in de
paardensport timmert de jeugd flink
aan de weg. Afgelopen zondag 14
maart vond het koetsiersbewijs examen in Uithoorn plaats bij Gonny
van den Broek van Veilig Mennen
aan de Noorddammerweg. Voorafgaand aan dit examen was er een
speciale cursus georganiseerd voor
jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Lisa Könst uit Aalsmeer haalde op 12jarige leeftijd al haar enkelspan examen bij Veilig Mennen en nu ging
ze op voor haar 2 span diploma. Ook
haar vriendin Dominique Harms uit
Kudelstaart deed mee aan de cursus voor haar Enkelspan diploma. Al in februari waren zij begonnen in de theorieboeken waarin alles over paarden, tuigen en rijtuigen
staat vermeld. Hierna werd er flink
geoefend op een mentoestel (een
soort kunstpaard met leidsels). In
de krokusvakantie kregen de kinde-

ren hun praktijk menles (met paard
of pony en wagen) om het speciale
mensysteem van Achenbach onder
de knie te krijgen. Hierbij leer je met
1 hand te sturen zodat je richting
kan aangeven in het verkeer. Alle
kinderen slaagden voor de praktijk,
slechts 1 dient nog een keertje het
theoretische gedeelte over te doen.
De geslaagde kinderen zijn: Laura
van Berkel uit Amsterdam (18 jaar),
Isabel Barendse uit Amstelveen (12
jaar), Nisma Saleh-Ahmed uit Uithoorn (12 jaar), Wendy Blom uit De
Kwakel (15 jaar), Dominique Harms
uit Kudelstaart (14 jaar ) en voor het
tweespan examen: Lisa Könst uit
Aalsmeer (13 jaar). Ook deden vier
volwassen examen en zij slaagden
ook allen.
Er wordt binnenkort weer met een
nieuwe cursus gestart voor zowel
volwassenen als voor kinderen. Voor
informatie: www.veiligmennen.nl

Oosteinderschool groep 7/8
eerste op waterpolotoernooi!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
het waterpolotoernooi voor scholen gehouden in de Waterlelie. Het
toernooi werd georganiseerd door
enkele fanatieke enthousiastelingen van zwemvereniging Oceanus.
De jongens en meiden van groep
7/8 van de Oosteinderschool hadden er zin in. In de voorrondes stonden drie wedstrijden op het programma. De eerste wedstrijd werd
gewonnen met 5-0. Alle waterpoloërs van de Oosteinderschool wisten al snel elkaar te vinden. De bal
werd goed overgespeeld en de keeper hield het doel schoon. De tweede wedstrijd werd ook ruim gewonnen met 10-0. Er werd met vlagen
prachtig spel gespeeld, zodat iedereen dacht dat er alleen maar waterpoloërs in het team zaten, echter
het tegendeel was waar. Wedstrijd
drie liep ook prima en de eindstand
werd 1-9 voor de Oosteinderschool.
Na alles gewonnen te hebben stond

niets meer in de weg voor de finale.
Deze werd gespeeld tegen de Jozefschool. In het begin stond de Oosteinderschool met 0-1 achter, vele
ballen werden in het begin gemist
of op de paal/lat geschoten, maar
toen eenmaal het doel was gevonden zetten de waterpoloërs van de
Oosteinderschool een versnelling er
bij en gingen de ballen met mooi samenspel het doel in. Eindstand 61. De Oosteinderschool kampioen!
Coach Erwin Vork ging met kleren
en al het water in. De eerste plaats
is uitbundig gevierd!
Het team bestaat uit: Roy Stevens,
Jannick van de Ban (handballers
van Fiqas Aalsmeer), Robin Buis
(voetballer bij Aalsmeer United), Dana Puttock (voetbalster bij Aalsmeer
United), Yves-Maurice Vork en Fabienne Vork (Waterpoloers en wedstrijdzwemmes bij Oceanus). Dit alles onder de begeleiding van Erwin
Vork.

Foto Don Ran

Jeugdhandbalnieuws

Jongens A2 FIQAS in vorm!
Aalsmeer - De jongens A2 van FIQAS Aalsmeer hebben afgelopen
zondag 14 maart laten zien dat ze in
de winterstop niet voor niets vanuit
de eerste klasse naar de Jeugddivisie zijn gepromoveerd!
De tegenstander was de JA2 van
Volendam. Net als in de eredivisie,
zijn ook bij de jeugd de wedstrijden tegen Volendam speciaal. Deze zondag hebben de jongens uit
Aalsmeer, thuis in de eigen Bloemhof, hun beste kant getoond! Er is
gewonnen met 36-28. Ook de jongens B1 van FIQAS hebben gewonnen, van Havas uit Almere met 2818. Zondag 14 maart mochten de
jongens B2 van FIQAS Aalsmeer
meteen na heren 2 spelen. Dat betekende: lekker veel publiek op de
tribune. Tegenstander was Vido, een
ploeg uit Purmerend die het hele seizoen al bovenaan de ranglijst staat

en ook de vorige keer veel te sterk
was voor Aalsmeer. De Aalsmeerse
jongens hebben gevochten als leeuwen, maar verloren de wedstrijd uiteindelijk met 17–21. Maar na afloop
in de kantine waren alle ouders het
eens: de jongens hadden een geweldige wedstrijd gespeeld. Zaterdag 13 maart speelden de jongens
C2 van FIQAS Aalsmeer hun laatste
zaalwedstrijd thuis tegen de C1 van
Nijenrodes. Na de eerste vijf minuten stond FIQAS Aalsmeer al met 05 achter. Ondanks het dappere keeperswerk, en een paar goede reddingen van Toon was de stand bij
rust 3-15.
Na de rust kregen de Aalsmeerse
jongens meer kansen om te scoren
én twee keer een penalty, waarvan
er één werd benut. Helaas bleef ook
Nijenrodes scoren en werd de eindstand 10-30.

Eerste nederlaag Bloemenlust 1
top van de vierde klasse, met maar
drie punten achterstand op koploper TSO. Bloemenlust 3 kon het niet
bolwerken in de uitwedstrijd tegen
Sporting SDO 2 en moest een 8-2
nederlaag incasseren. Irene Gerritsma en invaller Danny Knol wisten
elk nog één partij in winst om te zetten, maar Peter Velleman kon helaas niet tot winst komen. Bloemenlust 4 is de trotse lijstaanvoerder in
de zevende klasse en lijkt klaar voor
promotie naar de zesde klasse. Dirk
Piet, Danny Knol en Philippe Monnier waren deze keer duidelijk een
maatje te groot voor de bezoekende dames van hekkensluiter Tempo Team 15, die met speels gemak
op een 10-0 nederlaag werden getrakteerd.

Henk wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Op donderdag
11 maart is het klaverjassen gewonnen door Henk de Jong met 5303
punten, gevolgd door Eef van Mourik met 5263 punten en An Uiterwaal met 4972 punten. De hoogste
eer bij het jokeren was voor Janny
Lubbert met 20 punten.

bij op en daar zijn de 11 punten van
Aalsmeer. Zet er nog 7 punten van
Derba tegenover en dan kom je op
een stand na de derde periode van
30-15.
In de laatste periode gaf Aalsmeer
de voorsprong niet meer uit handen. Lotte ging nog even door met
scoren en ook Patty, Denise en Andrea gooiden er nog wat punten in.
Eindstand 40-28 voor de dames uit
Aalsmeer, die daarmee de aansluiting met de bovenste drie ploegen
houden.

Wielrennen
voor jeugd
Uithoorn - WTC De Amstel gaat
weer beginnen met jeugdwielrennen. De winter is op zijn retour, dus
het parcours aan de Startbaan wordt
weer het toneel van veel mooie
wedstrijden. Op dinsdag 23 maart
tussen 18.00 en 19.00 uur wordt een
inloopspreekuur voor nieuwe leden
gehouden. Een ieder die meer wilt
weten over jeugdwielrennen is van
harte welkom. Op 30 maart gaan de
trainingen daadwerkelijk van start.
Ook dan bestaat de mogelijkheid
om een aantal proeflessen te volgen. Een huurfiets staat klaar.

RKDES gaat voor plaats 2
Kudelstaart - Na de klinkende
overwinning van vorige week op Hillegom met 6-1 kreeg RKDES afgelopen zondag Voorland op bezoek.
Al na 8 minuten wist Eddy Jansen
met een steekbal Ibra el Ahmadi alleen voor de keeper te zetten en hij
faalde niet: 1-0. De Afas/v Berkel
brigade was vele malen sterker dan
het team van Voorland, toch kon Kudelstaart deze wedstrijd geen potten
breken. Het spel was rommelig, veel
foute passes en de spitsen konden

elkaar niet goed vinden. De tweede
helft tegen wind hoopten de supporters toch op wat meer spektakel.
Mark Pothuizen kwam regelmatig
over de zijkanten goed door, maar
de afwerking was belabberd. 20 minuten voor tijd plaatste de plaatselijke FC het genadeschot over Voorland, wederom werd Ibra el Ahmadi
alleen voor de keeper gezet en wederom maakte hij dit goed af: 2-0.
Eppo

Rugbyafdeling bij KDO

Tafeltenniscompetitie
Aalsmeer - Zonder de sterke basisspelers Brian v.d. Heuvel en Hervé Pantegnies stond Bloemenlust
1 voor de zware opdracht om zich
mede-titelkandidaat Heemskerk 1
van het lijf te houden. Met een 4-6
nederlaag in de Bloemhof is dit gedeeltelijk gelukt en de schade beperkt gehouden.
Ed Couwenberg boekte knap twee
zwaar bevochten overwinningen,
beide in vijf games. Invaller Bart
Spaargaren leverde een belangrijke bijdrage door na een 0-2 achterstand alsnog zijn eerste partij in
winst om te zetten (7-11, 6-11, 11-7,
14-12, 11-7). Ook Johan Berk boekte één zege.
Bart en Johan moesten zich in het
dubbelspel gewonnen geven. Ondanks deze eerste nederlaag van
het seizoen, blijft Bloemenlust 1
nog goed meedraaien in de top van
de derde klasse. Het tweede team
moest donderdagavond spelen tegen het Nootwheer 5. Het werd een
bijzonder spannende avond, waarbij de 5-5 einduitslag een goede
weerspiegeling was van de geleverde strijd. Maar liefst zes wedstrijden hadden de maximale vijf games
nodig, waarbij beide teams dit ook
weer in een drie om drie score verdeelden. Dat die vele vijfsetters een
lange speelavond opleverde bewees
Vladimir die z’n laatste partij pas op
vrijdagochtend 0.15 uur gewonnen
moest geven. Hiermee is er halverwege de competitie met een derde
plaats nog steeds aansluiting aan de

Aalsmeer - Soms hoef je niet goed
te spelen om toch een wedstrijd te
winnen. De wedstrijd van de meiden U18 tegen Derba was hiervan
een goed voorbeeld. Er werd inderdaad niet echt goed gespeeld, met
name de opbouw rondom de basket van de tegenpartij verliep wat
rommelig. In plaats van veel beweging en strakke passes, was er weinig beweging en kwamen de passes niet altijd aan. Daarmee speel
je een verdediging niet makkelijk
uit elkaar. Toch was het echt niet
alleen maar negatief wat er te zien
was. Aalsmeer begon rustig aan
de wedstrijd en gebruikte, zoals zo
vaak, weer het lengteverschil om
te scoren. Roosmarijn, Patty en Andrea zorgden voor 7 punten en Derba scoorde er 4. In de tweede periode wist Aalsmeer eigenlijk de wedstrijd te beslissen. Lotte bleef op de
bank en Wendy en Louelle zorgden
voor de opbouw. Dat ging niet onaardig en tegelijkertijd was het weer
de lengte die de doorslag gaf. De
lange meiden scoorden 12 punten
en Derba scoorde in de tweede periode maar 4 punten. Ruststand 198. In de derde periode mocht Lotte weer meedoen. Uit alle hoeken
wist zij 10 punten te scoren, daarbij
ook een aantal keren goed vrij gezet
door haar medespeelsters. Tel daar
nog een vrije worp van Roosmarijn

Splashes op de Westeinderplassen

Jeugdzeilers luiden begin lente in!
Aalsmeer - Zondag 14 maart werd
er tot veler verbazing opeens druk
gezeild op de Westeinderplassen:
Vijftien Splashes waren in Aalsmeer
voor een bondstraining van HSPWest. Deze winterharde jeugdzeilers
trainen naast de wedstrijden vrijwel
het hele jaar op verschillend water
door heel Nederland. Normaal gesproken beginnen ze na een korte rustperiode het derde weekend
van januari alweer met de trainingen. Dit jaar werd dat net als vorig
jaar ten gevolge van ijsgang enkele
weken later. Dit weekend werd het
team gastvrij ontvangen bij de WVA
aan de Uiterweg, volgend week-

end wordt weer bij Medemblik op
het IJsselmeer getraind. Vanwege
de harde windvlagen gingen enkele bootjes om. Op de vraag of het
water niet erg koud is antwoordde
Selwyn (Kudelstaarter en dus op ‘eigen’ water) dat ze waterdichte pakken dragen met daaronder, afhankelijk van de water- en buitentemperatuur, meerdere lagen thermokleding. “Het is goed te doen, als je
maar in beweging blijft. En je went
er aan.” Het echte wedstrijdseizoen
begint voor de Splash met de Pasen, dus deze tieners hebben nog
drie weken om zich verder voor te
bereiden.

De Kwakel - Per 15 maart is sportvereniging KDO gestart met een
rugby afdeling. “We waren zeer verrast toen we in de tweede helft van
2009 werden benaderd om een afdeling rugby te starten”, aldus Peter Oudshoorn, voorzitter van KDO.
“Elk dorp of elke stad heeft wel één
of meerdere voetbal- of handbalverenigingen, maar rugbyverenigingen
zijn meer regionaal verspreid.”
John Lindoorn heeft het initiatief
voor de rugbyafdeling genomen.
John heeft zelf jaren gerugbyd en
komt uit Zuid-Afrika waar rugby de
grootste sport is: “Rugby is de op
één na meest populairste sport in de
wereld. In Nederland is het echter
een relatief onbekende sport.
Bij rugby draait het om respect en
fair play. Voor de tegenstander, de

scheidsrechter, je teamgenoten en
natuurlijk voor jezelf. Alle factoren
voor een leuk en snel spel zijn aanwezig en het is voor iedereen te
spelen.”
KDO gaat zich in eerste instantie
richten op de jeugd en tot het einde
van het seizoen via trainingen en clinics de sport gaan beoefenen. Het
is de bedoeling dat vanaf het nieuwe seizoen, dat in september start,
met een team wedstrijden gespeeld
gaan worden.
“Rugby is een sport voor iedereen.
Het vergt discipline, doorzettingsvermogen en vaardigheid”, besluit
Oudshoorn. Op www.kdo.nl is meer
informatie over de rugbyafdeling te
vinden. Wie interesse heeft kan contact opnemen met John Lindoorn
via jsrwlind@kabelfoon.nl

Ritmische gymnastiek regiowedstrijd

Omnia-gymnastes door naar
landelijke halve finale
Aalsmeer - Zondag 14 maart vond
de tweede regiowedstrijd Ritmische Gymnastiek voor het c-niveau
plaats. ’s Ochtends was het de beurt
aan de oudere meiden: Josje Buren (1c), Kiki du Pau (2c) en Fabiënne Roof (2c). Zij lieten een oefening
met bal, touw en lint zien. Josje behaalde een zevende plaats, helaas
net niet genoeg voor plaatsing voor
de halve finale. De duo oefening van
Josje met Fabiënne was goed voor
een vijfde plaats en daarmee mogen
de meiden door naar de halve finale.
Kiki was de vorige wedstrijd geblesseerd, maar presteerde deze wedstrijd goed. Met haar vijfde plaats
heeft ze zich geplaatst voor de halve finale. Fabiënne Roof deed mee
in dezelfde categorie en werd achtste. Ook zij mag door naar de volgende ronde.
Het duo Fabiënne en Kiki liet een
goede hoepeloefening zien en daarmee behaalden ze de tweede plaats
en dus plaatsing voor de halve finale. In de middag waren de meiden uit categorie 3c en 4c aan de
beurt. Oefeningen zonder materiaal
en knots werden uitgevoerd, waarbij
de punten van beide oefeningen bij
elkaar worden opgeteld. In de categorie 4c behaalde Sanne Koopmans genoeg punten voor de vierde
plaats. Dominique Roof had de beste knotsoefening van allemaal en
behaalde met haar totaalscore een
derde plaats. Beiden wisten zich individueel te plaatsen voor de halve finale. Ook Rosanne Verburg die
vanwege een blessure helaas niet
mee kon doen, heeft zich door de
goede oefening op de eerste regio
wedstrijd geplaatst voor de halve finale. De duo oefening werd uitgevoerd met hoepel. Sanne en Dominique lieten een prima oefening zien

die werd beloond met een tweede
plek op het erepodium! Zij hebben hierdoor een plaats in de halve finale behaald. In de 3c categorie behaalde Juliet Oganisjan een
heel knappe vijfde plaats, Jasmijn
Visser een achtste plaats en Kirsten
van Gulik de twintigste plaats. Allemaal een verbetering ten opzichte van de vorige wedstrijd. Juliet en
Jasmijn hebben zich individueel geplaatst voor de halve finale. Ook deze meiden hebben een duo oefening met de hoepel uitgevoerd. Juliet en Kirsten lieten een goede oefening zien die beloond werd met
de vijfde plek. Bij Jasmijn en Juliet
ging het helaas iets minder goed: zij
eindigden op de achtste plek. Door
de eerste plaats van de vorige regio wedstrijd hebben zij als duo toch
een plek verdiend in de halve finale
van 27 maart. Geïnteresseerd in Ritmische Gymnastiek? Kijk op www.
svomnia.nl onder productgroep Ritmische Gymnastiek voor meer informatie.
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Op nu naar de finale!

Rolstoelvaardigheid en sport

Dikke winst in vierde ronde
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - De vierde ronde van
de landelijke zwemcompetitie stond
voor Oceanus in het teken van
plaatsing voor de finalewedstrijd.
Bij deze wedstrijd op 11 april in Oldenzaal zullen de laagst geklasseerde hoofdklassers en de hoogst geklasseerde A-klassers elkaar ontmoeten voor drie plaatsen volgend
jaar in de hoofdklasse. Vanuit de
hoofdklasse zullen daar Bikkel Hoogeveen, Zeester Meerval uit Uden
en ZC Vlaardingen zijn en vanuit
de A-klasse Oceanus, Hellas-Glana uit Limburg en het organiserende OZ&PC Oldenzaal. Het belooft
een spannende wedstrijd te worden met dus kans op promotie naar
de hoofdklasse. Maar eerst moest
er nog gepresteerd worden. De uitslag van de nummer één uit de Aklasse, Stadskanaal, was al bekend
(6229) en leek haalbaar, maar dat
Oceanus uiteindelijk liefst ruim 60
punten sneller bleek was niet verwacht. Het werd 6160. Winst was er
voor alle estafettes, Michelle Meulenbroek (50 vlinder en 100 vrij),
Jorgos Skotadis (50 vlinder en 100
vrij), Tamara Grove (400 vrij), Wessel de Jong (100 school), Nikki van
der Hoorn (200 vlinder), Theo Beglinger (100 rug), Bojoura Spaargaren (200 school), Istvan Spaargaren (100 vrij en 200 rug), Robert Rohaan (200 wissel), Maxime van den
Heuvel (100 school), Thomas Verouden (400 vrij), Robin Pagano Mirani (100 rug) en Jeffrey Reijnders
(200 school). Er sneuvelden weer

zes clubrecords, allemaal bij de jongens/heren: Dennis Weening jongens 10 jaar 50 vlinder en 100 vrij,
Jorgos Skotadis jongens 12 jaar
50 en 100 vrij en 50 vlinder en Robert Rohaan 200 wissel heren. Thomas Verouden zwom verrassend
een NJK limiet op de 400 vrij. Overige NJK limieten: Tamara Grove (50
en 400 vrij), Maxime van den Heuvel (200 en 400 vrij), Michelle Meulenbroek (100 vrij), Jeffrey Reijnders
200 school, Istvan Spaargaren (200
rug), meisjesestafette 4*100 wissel
(Carmen Roskam, Bojoura Spaargaren, Maxime van den Heuvel, Tamara Grove). En nu dus op naar de finalewedstrijd op 11 april!
NJK limiet voor Thomas Verouden.

Eerste plaatsingswedstrijd voor NK

Medailles trampolinespringers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn
de landelijks springers van SV Omnia naar Hoogezand vertrokken voor
hun eerste plaatsingswedstrijd. In
de categorie jeugd meisjes klasse
B is Omnia vertegenwoordigd door
het koppel Bente Geleijn en Rowana
Moenis. Met drie keurige oefeningen mochten zij op de derde plaats
van het erepodium gaan staan. Yanaika Holst en Robin van As springen in de klasse junior meisjes B en
moesten als tweede. Een goede verplichte oefening, maar helaas ging
het bij de eerste keus niet helemaal
goed. Er was een verschil in de uitvoering van sprong vier waardoor
deze oefening werd afgekeurd. In
de derde ronde maakten ze dit goed
waardoor ze toch nog op een zevende plaats eindigden. Dit is voorlopig voldoende om zicht te plaatsen voor het NK op 12 juni. Bij de
senior dames in de klasse B hebben Mirjam van de Leeuw en Ilse
Vergoossen Omnia vertegenwoordigd. Zij sprongen keurige oefeningen en het synchroon cijfer was ook
erg hoog. Uiteindelijk zijn zij op een
vierde plaats geëindigd. Bij Matthijs
Veltman die met Chris Moerman van
Triffis sprong, ging het niet helemaal
goed. Zowel de verplichte als keuze
oefeningen hebben zij helaas niet
uit kunnen springen. Toch eindig-

den zij als derde doordat het aantal synchroon paren in de klasse A
niet zo groot is. ’s Middags kon iedereen zich op gaan maken voor de
individuele wedstrijd. In de klasse B
meisjes doen Bente Geleijn, Rowana Moenis en Robin van As mee. De
meiden hebben goed gesprongen.
Bente is als veertiende geëindigd,
Rowana als achtste en Robin mocht
op het ere podium gaan staan, ze
is derde geworden. Yanaika Holst
komt uit in de klasse B junioren. Ze
kreeg drie 10-en voor haar drie keurige oefeningen en is dan ook eerste geworden in deze klasse. Mirjam van de Leeuw en Ilse Vergoossen springen in de klasse Senior
B. Mirjam heeft een keurige wedstrijd gesprongen en is na drie oefeningen als vierde geëindigd. Ilse
heeft haar keuze oefening helaas
niet helemaal gesprongen zoals ze
van plan was en daardoor is ze als
dertiende geëindigd. Matthijs Veltman, die uitkomt in de klasse A heren, heeft netjes gesprongen, maar
de concurrentie in deze klasse is
groot en eindigde hij op een negende plaats. Op 3 april is in Apeldoorn
de tweede wedstrijd.
De beste twee wedstrijden gaan
meetellen voor plaatsing op het NK
dat op 12 juni in de Bloemhof wordt
gehouden.

Milko Tas in de Aquila CR1 tijdens de eerste test op Circuitpark Zandvoort.

Aalsmeerse autocoureur in topklasse

Milko Tas rijdt dit jaar in
Dutch Supercar Challenge
Aalsmeer - De Aalsmeerder Milko Tas rijdt ook dit jaar weer in het
meest aansprekende Nederlandse
autosport kampioenschap, de Dutch Supercar Challenge. Met een
felbevochten zege tijdens de allerlaatste race in 2009 is Milko, samen met teamgenoot Bob Herber,
met 3 punten achterstand geëindigd op de tweede plaats in de Dutch Supercar Challenge met de Saker GT. Een indrukwekkende auto
die in september viel te bewonderen
bij een demonstratie tijdens de HiBRA op het bedrijventerrein Hornmeer in Aalsmeer.
Dit jaar wordt de aanval op de concurrentie vol ingezet met een nieuwe auto, de Aquila CR1 Sports GT.
Een auto van Deense makelij die
tot de top behoort in de Europese
sportscar kampioenschappen. Mede met de ondersteuning van een
aantal sponsors uit De Kwakel en
Aalsmeer wordt de Aquila, net als
voorgaande jaren, ingezet door Brax
Racing uit Den Haag. Het no-nonsense team van Michel Braxhoofden is samengesteld uit mensen die
jarenlang hun sporen hebben ver-

diend in de (inter)nationale autosport. Milko: “Ik voel me hier thuis,
alles klopt, de zorg voor het materiaal, de low-budget aanpak en de
sfeer. En we behalen uitstekende resultaten tegen teams met een
veel groter budget. Dat maakt het
heel erg leuk om voor Brax te rijden.”
Met deelnemende merken als Porsche, Chevrolet, Ferrari, Aston Martin, BMW, Audi, Lotus, Renault en
uiteraard de Aquila belooft ook het
tiende seizoen van de Dutch Supercar Challenge weer een spannend
seizoen te worden voor de autosport liefhebbers. Met opnieuw een
Aalsmeerse kampioenskandidaat.
Het seizoen met in totaal tien wedstrijden gaat van start op zondag 4
april op het circuit van Silverstone in
Engeland. Daarna volgen de wedstrijden op ondermeer de circuits in
Zandvoort en Assen. Het programma SBS Autosport zendt voor de
autosportliefhebbers ook dit seizoen
weer alle wedstrijden uit in een uur
durende samenvatting op zondagmiddag. Het laatste nieuws rondom
Milko Tas is ook te volgen via internet: www.braxracing.nl.

Handbal

Dames FIQAS in nacompetitie
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer mogen na de reguliere
competitie in de Eerste Divisie deelnemen aan de nacompetitie. Daarin
strijden vier ploegen om een plaats
in de play off met de nummer 12 uit
de eredivisie om promotie. Het was
een ingewikkelde rekensom, maar
kwam neer op de missie nog twee
punten te behalen uit de laatste
vier wedstrijden. De thuiswedstrijd
van afgelopen zaterdag leek daarvoor bij uitstek geschikt: de dames
van Wings kwamen op bezoek in
de Bloemhof. Het zou een wedstrijd
worden die achteraf beslist geen
schoonheidsprijs zou verdienen,
maar daar lag niemand meer wakker van: de nacompetitie was gehaald! Een prima prestatie van het
Aalsmeerse team dat het hele seizoen al heeft laten zien enorm gegroeid te zijn.
De wedstrijd begon wat nerveus en
onzorgvuldig: na een kwartier keek
FIQAS Aalsmeer tegen een 4-7 achterstand aan. “Ik had ze nog zo gewaarschuwd niet te laks te beginnen, maar meteen vanaf het begin
volle bak te gaan”, vertelde trainer/
coach Menno de Klerk na afloop.
“Gelukkig pakten ze het daarna wel
goed op.” Gaandeweg het tweede
deel van de eerste helft kwamen de
Aalsmeerse dames dichterbij, maakten gelijk en wisten vlak voor rust
ook op voorsprong te komen: 11-9.
Keepster Bianca Schijf speelde opnieuw een hoofdrol, maar ook de
doelpunten van Yessica v.d. Kroon,
Nicole van Schie en die van Dahpne
Breuker na een schitterende schijn-

beweging waren belangrijk. Tegenvaller was het uitvallen van Nicky
Tier met een duim-uit-de-kom.
Na de pauze begon FIQAS Aalsmeer
sterk. Er werd goed verdedigd en
ook de aanval ging iets soepeler:
er werd zowel vanuit de hoeken
(Daphne Breuker en Sharelle Maarse), vanuit de tweede lijn (Yessica
v.d. Kroon), vanaf de cirkel (Priscilla Bergman) als uit de break out gescoord. Het leverde een 15-11 en
even later een 17-14 voorsprong op.
In het laatste kwartier dreigde het
echter alsnog mis te gaan: er werd
soms te geforceerd geschoten en
FIQAS Aalsmeer kreeg te maken
met tijdstraffen. Wings rook een
kans en kwam terug: 18-17 en even
later 19-18. Sarah Bartling maakte
er na een sterke actie weer 20-18
van. Toch was het nog niet gedaan,
want hierna werd weer een strafworp gemist. Bianca Schijf hield de
ploeg in de race, maar met nog anderhalve minuut op de klok kwamen
de Aalsmeerse dames door twee
tijdstraffen in een 4 tegen 6 ondertal
te staan en wist Wings een penalty
te verzilveren: 20-19. Gelukkig hield
de ploeg de laatste seconden het
hoofd koel en de bal in bezit en was
de overwinning een feit. En al werd
het behalen van de nacompetitie
niet meteen uitbundig gevierd op
het veld, de blijdschap én de trots
waren er wel degelijk! Aanstaande
zaterdag 20 maart wacht de wedstrijd tegen DSS, aanvang 20.45 uur.
Zaterdag 27 maart spelen de dames
thuis tegen UDSV, in De Bloemhof
vanaf 18.45 uur.

AVA Jordi Baars net naast
het podium bij NK Cross
Druk wedstrijdweekend voor
turnster Maryse van Balen
Aalsmeer - Zaterdag 6 maart turnde Maryse van Balen de tweede
competitiewedstrijd in Beverwijk.
Ze maakte een goede start op brug
met een mooie handstand op de hoge ligger gevolgd door een reus. Ze
behaalde hiermee de hoogste wedstrijdscore op dit toestel. Op balk
was ze wat wiebelig, maar viel er
niet af. De vloeroefening van Maryse heeft een hoge moeilijkheidsgraad met mooie series. Deze werd
ook hoog gewaardeerd.
Als laatste onderdeel ging ze naar
sprong. Ze deed een schroef over
pegasus, maar dit wilde helaas niet
goed lukken en ze had een val na
beide sprongen. Ze eindigde op een
zesde plaats en heeft zich hiermee
geplaatst voor de finalewedstrijd
van de competitie.
Op zondag 7 maart werd vervolgens

de eerste voorwedstrijd in de landelijke competitie geturnd in Alphen
aan de Rijn. Maryse turnt tweede
divisie, niveau 5 en dit is een zeer
sterk deelnemersveld. De wedstrijd
volgorde was gelijk en Maryse begon weer op brug, daarna balk, als
derde de vloeroefening en tot slot
de sprong. Dit was spannend omdat dit toestel de dag ervoor niet
goed was gegaan. Maryse wilde
opnieuw een schroef over pegasus
gaan doen wat slechts door enkele turnsters in de wedstrijd werd geturnd. Ze maakte haar fout van zaterdag ruimschoots goed door met
een mooie schroef een 12.350 te halen wat gelijk het hoogste cijfer van
de wedstrijd op dit toestel was. Ze
haalde een totaal van 44.600 punten wat gelijk stond aan een vijfde
plaats.

Aalsmeer - Het NK Cross, dit jaar
gehouden op een prachtig maar
ook zeer zwaar parcours om en
nabij Hellendoorn, heeft voor AV
Aalsmeer een aantal prima prestaties opgeleverd.
Marit Plat was de atlete die het bal
opende bij de meisjes B. Marit draait
een erg goed winterseizoen met onder andere een prachtige vijfde
plaats op het NK indoor in Apeldoorn. Ook bij dit NK cross leverde
zij weer een puike prestatie. Na een
voorzichtige start wist zij op te rukken naar een achtste plaats halverwege. In de laatste ronde werd zij in
de eindsprint nog gepasseerd door
een aantal meisjes, maar met haar
uiteindelijk elfde plaats als eerstejaars B meisje mag Marit meer dan
tevreden zijn.
Eenzelfde goede prestatie was er
bij de B jongens te noteren voor Tomas Baars. Tomas, die zijn eerste
NK Cross liep, wist zich in een zeer
sterk veld meer dan goed staande te houden en een aantal gerenommeerden achter zich te laten.
Op het eerste gezicht zou je het niet
zeggen, maar een achtendertigste
plaats in de eindrangschikking mag

zeker goed genoemd worden. Jordi Baars overtrof zichzelf bij de jongens A en haalde het beste in zichzelf naar boven in zijn wedstrijd over
maar liefst acht kilometer. Na een
prima start ging hij lang met de kop
mee en nam halverwege zelfs even
brutaal de leiding.
Jordi had voorzichtig al een medaille
in gedachten, maar moest zijn aanvallende manier van lopen in de slotfase toch bekopen. Ondanks dat hij
net naast de medailles greep, hield
hij aan zijn vierde plaats als eerstejaars A toch een goed gevoel over.
Ook Mirjam van Ouwerkerk kwam
in haar korte cross over 2,7 kilometer een aantal zeer sterke atletes tegen, waaronder toploopster Yvonne
Hak. Toch liep ook zij een gedegen
wedstrijd en wist zij zich eveneens
goed staande te houden tussen al
dat geweld. Voor Mirjam is de cross
met name bedoeld als voorbereiding voor haar baanseizoen en haar
negentiende plaats zal haar dan ook
zeker tevreden gestemd hebben.
Vermeldenswaard is ook nog de
mooie vijfde plaats, die ex-AVA atleet Thomas Poesiat behaalde bij de
heren senioren.

Aalsmeer - In maart en april organiseert Sportservice Noord-Holland in de regio Amstel en Meerlanden een cursus rolstoelvaardigheid
en sport (ROVAS). In deze cursus
leren de deelnemers vaardigheden
die nodig zijn voor het goed besturen van een rolstoel in het dagelijks
leven en maken ze kennis met een
aantal sporten die beoefend kunnen
worden in een rolstoel. Sportservice
Noord-Holland heeft in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland al eerder ROVAS-cursussen georganiseerd. Uit de enquêtes
aangepast sporten, die afgelopen
periode in een aantal gemeenten
van de regio Amstel en Meerlanden
zijn uitgezet, kwam een groot aantal
positieve reacties op een ROVAScursus.
Daarom wordt nu een nieuwe cursus gestart. Mensen, die net in een
rolstoel terecht zijn gekomen, hebben soms moeite met aanpassen
aan de nieuwe situatie en kunnen
veel baat hebben bij een ROVAScursus. Angst om te vallen en moeite met drempels kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat men minder

onderneemt en meer thuis blijft. Ook
kennen veel mensen die net in een
rolstoel zitten (en soms ook mensen
die er al veel langer in zitten) hun
sportmogelijkheden niet. Er zijn tal
van rolstoelsporten (denk aan rolstoeltennis en rolstoelbadminton)
en andere sporten die gedaan kunnen worden wanneer iemand een
beperking heeft (denk aan zitvolleybal en aangepast zwemmen). Tijdens deze ROVAS-cursus zullen onder andere rolstoelbadminton, rolstoeldansen en rolstoelbasketbal
langs komen. Helaas is de ROVAScursus van dit voorjaar al vol, maar
bij voldoende belangstelling starten
er nieuwe cursussen.
Wie zich alvast wilt aanmelden voor
een komende cursus of op de hoogte wil blijven, kan contact opnemen met Wikke van Stam, regiomedewerker aangepast sporten Amstel en Meerlanden bij Sportservice
Noord-Holland via 023-5576955 of
wvanstam@sportservicenoordholland.nl). Op de website www.aangepastsporten.info kan het volledige aangepaste sportaanbod bekeken worden.

Kennismaken met Michiel de Ruyter

Twee nieuwe boten voor
roei- en kanovereniging
Uithoorn - De Amstel is weer ijsvrij en dat is goed nieuws voor de
leden van roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter. De afgelopen
maanden kon er niet geroeid worden. Toch is er niet stilgezeten. Tijdens indoortrainingen is de conditie
op peil gehouden. Het voornaamste werk werd verricht op de ergometer, een droogroeimachine die de
meeste mensen misschien wel herkennen uit de sportschool. De club
heeft vijf ergometers in haar trainingsruimte, die door elk lid benut
kunnen worden. Van dat recht hebben veel leden de afgelopen (strenge) winter gebruik gemaakt. De vereniging heeft met haar eigen geld
een oude houten roeiboot gerenoveerd. Dankzij de inspanningen
van de materiaalcommissie, die gedurende de ijsperiode met man en
macht aan deze ‘tweeriems ongestuurde vier’ hebben geklust, kan

deze boot binnenkort worden gedoopt. Met ondersteuning van het
Rabofonds werd er nog een boot
aangeschaft: een splinternieuwe
‘vier met stuur’. In de winter heeft de
club ook tijd gehad om de opvang
van nieuwe leden onder de loep te
nemen. De hele procedure is in een
nieuw jasje gestoken.
Instructiecursus
Vanaf 20 april start de nieuwe instructiecursus, waarbij cursisten
tweemaal per week de boot ingaan.
Bent u nieuwsgierig geworden of
de roeisport iets voor u is? Kom dan
kennismaken. Op zaterdag 27 maart
is iedereen vanaf 11.00 uur van harte welkom. Er kan een afspraak gemaakt worden voor een proefles en
zo kennis gemaakt worden met de
prachtige roeisport. Het clubhuis is
te vinden aan de Amsteldijk Zuid
252 in Uithoorn. Info: www.mdr.nu.

Laura en Roos winnaars van
beachvolleymaandtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zondag was
het weer tijd voor het Beachvolleybal
maandtoernooi in The Beach. Vanaf 10.00 uur ging het toernooi zoals altijd van start met de categorie
2x2 hoog. In deze categorie gingen
zes dames/mix teams en acht mannen teams de strijd aan met elkaar.
Kampioenen in de verschillende
disciplines waren bij de dames/mix
‘Laura en Roos’. Bij de heren ging de
overwinning na een spannende finale naar de ‘Mathijs en Vincent’. Bij
het 4x4 allround toernooi was het
weer ouderwets gezellig.
Na de eerste poulefase werden de
teams verdeeld in drie categorieën.
In de Fun categorie ging de overwinning naar het team ‘Ha-mam’. In de
categorie Future ging de overwinning naar het jeugdige team ‘Lekker
soepel’. Uit de volgende categorie
komt ook de kampioen van het toernooi 4x4 allround. In de Pro categorie werd fel gestreden door ervaren maandtoernooi deelnemers en
dit keer trok het team van de Opa’s
weer eens aan het langste eind. Het
laatste maar zeker niet minder spannende 2x2 laag toernooi startte vanaf 14.00 uur. Maar liefst negentien

teams gingen de strijd aan met elkaar. Ook hier werd eerst een kwalificatieronde gespeeld, voordat de finale wedstrijden van start gingen. In
de finale werd een spannende strijd
geleverd waarbij het team, dat vorige maand nog als tweede eindigde,
‘Mario en Jeroen’ er met de overwinning vandoor gingen.
Tijdens alle maandtoernooien van
dit seizoen verdienen alle deelnemers ook punten voor de Club Kastalia Beachranking. Bij deze overall ranking kan een geheel verzorgd
verblijf tijdens The Beachvolleybal
reis naar Turkije gewonnen worden, welke The Beach organiseert
van 24 april tot en met 1 mei. Tijdens
het eerst eerstvolgende beachvolleybal maandtoernooi in The Beach,
op zondag 4 april, kunnen de laatste punten voor de ranking verdiend
worden. Meteen na dit toernooi zullen dan ook de winnaars van de
Club Kastalia Beachranking gehuldigd worden.
Ook zin gekregen om een keer op
het maandtoernooi te komen spelen? Surf dan naar de website www.
beach.nl of stuur voor inschrijving
een mailtje naar sportief@beach.nl.

pagina 36

Nieuwe Meerbode - 18 maart 2010

Laatste wedstrijd zaalcompetitie

Frans van Woerden winnaar
tweede Florimex Baanloop
Aalsmeer - Na de afgelasting van de
loop in januari door kou en sneeuw
en een tweede loop met 35 lopers,
werd woensdag 10 maart de derde
Florimex Baanloop van 2010 gelopen. Ondanks de koude kwamen 46
lopers om de strijd met de 5 kilometer aan te gaan. Een flink aantal van
de lopers had na de voorjaarsvakantie op zondag 7 maart ook meegedaan aan de 10 kilometer van de
Westeinderloop. Met name door de
koude en toch ook wel harde wind
was het niet echt prettig voor de atleten om te lopen en voor de vrijwilligers om de ronden en de uitslagen
bij te houden. Als klap op de vuurpijl
weigerde de stopwatch halverwege
de binnenkomst ook nog eens om
de tijd correct te registreren. Gelukkig was het mogelijk over te schakelen op het handmatig registreren van de tijden van de atleten die
over de finish kwamen. Nieuw was
dat er ook een groep mensen aan
het trainen was. AVA heeft namelijk sinds kort een trainingsgroep op
de woensdagavond vanaf 19.30 uur.
De woensdagavond is gekomen
naast de maandagavond trimgroep
en de dinsdag/donderdag middenlange afstand trainingsgroep. De
woensdagavond training richt zich
met name op mensen die aan 5 tot
10 kilometer lopen willen meedoen.
Met name wordt aandacht besteed

aan het rustig opbouwen en vasthouden van techniek en conditie.
Heb je interesse, kom gerust een
keer vrijblijvend meetrainen op de
baan in de Sportlaan. Direct na de
start van de Florimex Baanloop gingen drie lopers de strijd aan om de
eerste plaats. Halverwege de 12,5
ronden bleek dat Frans van Woerden de meeste ervaring had met de
Baanloop en nam hij de eerste positie over en die heeft hij niet meer
afgegeven. Na 17.50 minuten kwam
hij over de finish. Met 18.09 minuten
werd John de Wit–Huistede tweede
en met 18.12 werd Cees van Leenen
derde. Snelste dame was Els Raap
die op 21.28 minuten arriveerde.
Daarmee liet ze Mirjam Colijn achter
zich, die dit weekeinde nog wel eerste in haar categorie van de 10 kilometer Westeinderloop was geworden. Angela den Hamer, die hard
aan het trainen is voor de Rotterdam
marathon, wist bijna 2 minuten van
haar persoonlijk record af te halen.
Meer informatie over tijden van de
Florimex Baanloop is terug vinden
op de website: www.avaalsmeer.nl.
Door de kou en de wind was te atletiekbaan na 35 minuten, toen de
laatste loper over de finish kwam,
weer erg snel verlaten. De volgende Florimex Baanloop is op woensdag 14 april en start zoals gewoonlijk om 20.00 uur.

VZOD trekt aan langste
eind in aantrekkelijk duel

Schutters Target op schot
Kudelstaart - Zondag 14 maart
is de teamverschieting 25 meter 1
pijl verschoten bij handboogvereniging de Zwartmikkers in Middelbeers, Noord-Brabant. Het team
van handboogvereniging Target uit
Kudelstaart bestond uit Frank de
Haan, Cor de Jong, Peter Bouwmeester, Jos van het Schip, Johan
Ruhe en Gerlof Verdel. Bij deze discipline schiet elke schutter telkens 1
pijl op een afstand van 25 meter. Er
worden in totaal 25 pijlen geschoten, waarbij een maximale score van
250 punten kan worden behaald. Na

15 pijlen lagen de 16 deelnemende
teams nog redelijk op gelijke hoogte, maar naar het einde toe moesten
de Target-schutters toch hun meerdere erkennen. Een zevende plaats
was het resultaat met een opmerkelijk resultaat van teamlid Jos van
het Schip. Hij schoot een persoonlijk record van 231 punten (gemiddeld 9,24!). De vaste clubavonden
van HBV Target zijn op dinsdag en
donderdag en vrijblijvend even komen kijken in het verenigingsgebouw aan de Wim Kandreef is geen
probleem. Info: www. hbvtarget.nl.

Schaakcompetitie

SCA 1 aan de leiding

Van links naar rechts: John Fokker, Huib Gootjes, Bertus Krijgsman en Rinus
Jurka.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Successen voor Kranendonk
Aalsmeer - De afgelopen speelavond bij Poel’s eye werd gezellig
druk bezocht in Dorpshuis het Podium. Dartliefhebbers konden vrijdagavond hun pijlen weer genoeg gooien dankzij de vernieuwde formule. Je begint in een poule van vier en dan speel je daarna
nog minimaal twee wedstrijden in
de ronde naar jouw niveau. Maar
ook dat is niet altijd belangrijk, de
één komt voor het winnen en de ander komt voor een gezellig avondje
uit. Het kan allemaal bij Poel’s Eye.
Ook waren er weer nieuwe gezichten te vinden deze speelavond. Jeffrey van Mourik gooide in zijn aller
eerste worp van de avond een magische 180 score. Hij werd tweede
in de poule en liet zo Gerard Bak en
René Kruit achter zich. Zelf bereikte hij ook nog eens knap de kwartfinales van de winnaarsronde maar
moest daar zijn meerdere erkennen
in de uiteindelijke winner van de
avond: Danny van de Kooy. Ook Roy
Kleijn was voor het eerste te vinden
in het Dorpshuis voor een avondje darten. Hij was net niet opgewassen tegen Poel’s Eye’s nummer één,
Danny Zorn, maar via een mooie 15darter tegen Gilbert van Eijk werd
hij tweede in de poule. Later op de
avond won hij nog knap van Gerard
van der Weyden, maar daarna waren zijn successen over. Ook Rick
Kruit heeft na lange tijd van afwe-

zigheid zijn pijlen weer opgepakt.
Hij bereikte de kwartfinale van de Eronde, maar verloor daarin van Huib
Gootjes. Huib won daarna in de halve finale van John Fokker en trof in
de finale Rinus Jurka die een ronde
ervoor van Bertus Krijgsman wist te
winnen. In een gelijk opgaande finale was het Huib die als eerste de
winnende dubbel wist te raken en
Rinus grijpt daardoor net mis naar
de doos chocolade als overwinning. In de finale van de scone-ronde stonden Gert-Jan van de Wolf en
Gerard Bak tegenover elkaar. Deze mooie wedstrijd met goed niveau
werd gewonnen door Gert-Jan die
daardoor zijn fles Scone Bier in ontvangst mocht nemen. Bij de dames
was er succes voor Dini Kranendonk in de E-ronde. Niet alleen won
zijn de finale van Ans Engel, ook had
ze tevens de hoogste uitgooi bij de
dames. Samen met haar man had ze
een top prestatie geleverd, die werd
namelijk tweede in de winnaarsronde. Morgen, vrijdag 19 maart, is alweer de volgende speelavond. Doe
gerust een keer mee en wie weet
bent jij de volgende die er met de
prachtige bloemen van Barnhoorn
Flowers vandoor gaat. Deelname
kost 3,50 euro en iedereen is welkom. Aanvang kan al vanaf 19.15 en
de inschrijving sluit om 19.45. Voor
meer informatie check de site www.
poelseye.nl.

Naarstig nieuwe leden gezocht!

RKAV dames spelen tegen
Engelse lady’s
Aalsmeer - Op dinsdag 23 maart
spelen de RKAV dames een vriendschappelijke wedstrijd tegen the
University of Warwick Ladies uit Engeland. De aanvang van deze wedstrijd is 19.45 uur, de toegang is gratis en de wedstrijd wordt gespeeld
op het sportpark aan de Beethovenlaan 120. Vorig seizoen zijn de RKAV
dames glansrijk en ongeslagen
kampioen geworden in de 5e klasse
en dit seizoen spelen ze daardoor in
de 4e klasse. Hierin kunnen ze leuk
meedraaien, maar helaas door de
krappe selectie (precies 11 dames)
hebben ze al een aantal keer onnodig punten verloren door te weinig speelsters. Het is helaas al twee
keer voorgekomen, dat ze maar met
negen speelsters aan een wedstrijd
moesten beginnen.
Om nog een volgend seizoen met

precies 11 speelsters te starten, is
eigenlijk een onbegonnen zaak, die
de motivatie bij de speelsters weg
haalt. Het zou zonde zijn als na 38
jaar damesvoetbal stopt bij RKAV.
De dames spelen hun wedstrijden
op zondag. De dames zijn daardoor
naarstig op zoek naar uitbreiding
van de selectie. Het is een jong en
gezellig team, dat voetbal belangrijk vindt, maar ook de derde helft
is hier een onderdeel van. Ben je 15
jaar of ouder en lijkt het je leuk om
te voetballen? Kom dan gerust eens
kijken bij een training op dinsdagof donderdagavond van 20.00 tot
21.15 uur. Gelijk meedoen mag natuurlijk ook.
Voor vragen of nadere inlichtingen kan contact opgenomen worden met Ingrid Kempers, tel. 0622456068.

Aalsmeer - Door een benauwde 4½-3½ zege op Chess Society
Zandvoort blijft SCA1 aan de leiding
in de eerste klasse van de Noord
Hollandse Schaakbond. SCA1 houdt
1 punt voorsprong op Purmerend
en kan op vrijdag 26 maart in het
eigen Stommeerkwartier bij winst
op Nieuw-Vennep het kampioenschap binnenhalen. Het hele seizoen weet SCA1 al met grote efficiëntie de wedstrijden steeds met
een klein verschil in het voordeel
te beslissen. Ook in deze wedstrijd
bleken de schakers van Aalsmeer
op de beslissende momenten uitgekiend genoeg om net de benodigde
4½ punt binnen te halen. Eenvoudig ging dat zeker niet. Piet Geertsema tekende als eerste voor een
remise. De tegenstander van Willem
Hensbergen raakte volledig de weg
kwijt in de opening en met een toren voor was het punt slechts een
kwestie van tijd. Ook Erik Korenwinder liet zijn tegenstander alle hoeken van het bord zien en haalde een
punt binnen.
Daar stond tegenover dat Rik Könst
het steeds moeilijker kreeg in zijn
partij en ook Jeroen van Kuyk was
door een slimme zetvolgorde van
zijn tegenstander in een voor hem
onbekende stelling terecht gekomen waar hij geen raad mee wist.
Het evenwicht leek hiermee niet
verbroken omdat Joran Donkers na
een sterke opening toch in een remiseachtige stelling terecht was gekomen terwijl Jan Bosman een voordeeltje had en Dirk Goes bedenkelijk en misschien wel verloren stond.

Met 4-4 zou Purmerend SCA1 inhalen en op bordpunten zelfs voorbijgaan. Er moest dus iets gebeuren en
dat gebeurde ook.
Dirk toverde uit zijn slechte stelling
een ongelijke loper eindspel die er
berucht om staan om in remise te
eindigen. Hierdoor haalde SCA1 het
benodigde en onverwachte halfje want Jan Bosman wist zijn voordeeltje wel in winst om te zetten terwijl Joran ondertussen remise had
gespeeld.
SCA 3
Op dezelfde avond speelde SCA3
tegen ZSC Saende 6. Hier wisten de
Aalsmeerders niet tot de volle winst
te komen en werd het evenwicht
nooit verbroken: 4-4. Overwinningen
waren er voor Arie van Dam, Ron
Klinkhamer en Rob van Haaften terwijl Clemens Koster en Marco Hutters remise speelden. Leo Buis, Han
Carpay en Tom van der Zee moesten het punt aan de tegenstander
laten. Doordat zowel het eerste als
het derde moesten spelen was er
een zeer beperkte interne competitie. De oud-clubkampioenen Gerrit Harting en Arie Spaargaren deelden de punten. Dat deden ook Elham Wasei en Huup Joosten, maar
die hadden daar de hele avond voor
nodig. Elham probeerde een toren eindspel tot winst te voeren en
kwam daar met een gevaarlijke vrijpion ook dicht bij in de buurt. Huup
wist echter zij toren toch zo actief te
krijgen dat hij remise af kon dwingen. Eerder wist Hans Pot Martin
Steinhart te verslaan.

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Kampioenschap voor Midi’s
nog lang niet zeker
Aalsmeer - Sportcafé de Midi’s
heeft afgelopen zaterdag 13 maart
goede zaken gedaan tijdens de 13e
speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie. De koploper won zelf
terwijl de nummer twee, De Jet Set
BV, punten liet liggen in de topper
tegen DGL. Door deze ontwikkelingen is het verschil nu opgelopen
tot zeven wedstrijdpunten. Sportcafé de Midi’s staat op 34 punten en
wordt gevolgd door zowel De Jet Set
BV als DGL met 27 punten. Met nog
vijf speelavonden op het programma lijkt het er op of sportcafé de
Midi’s voor de eerste keer het ZABO-kampioenschap gaat binnenhalen. Niettemin kan de eindfase van
de competitie behoorlijk spannend
worden. De lijstaanvoerder heeft
namelijk een zwaar programma
met DGL, Mantel Makelaars, Schijf
Grondboringen en De Jet Set BV als
tegenstanders. Sportcafé de Midi’s
speelt dus nog tegen de nummers
twee tot en met vijf van de huidige
ranglijst. Kortom, er is nog van alles mogelijk wat de ZABO-titel 2010
aangaat. Zaterdag 13 maart werd de
ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de dertiende speelronde. De wedstrijden vonden plaats in
hal 2 van sporthal de Bloemhof en
stonden onder deskundige leiding
van de scheidsrechters Peter Meyer,
Klaas Boekel en Sian Knetsch. Het
openingsduel ging tussen Sportcafé de Midi’s en Accon. De koploper
maakte geen fout en voegde drie
punten toe aan het totaal door met
4-1 te winnen. Vervolgens trad LEMO aan tegen Amsec Beveiliging.
De wedstrijd eindigde met een 3-7
zege voor Amsec Beveiliging. Door
deze uitslag zijn beide ploegen
van positie gewisseld in de stand.
De derde wedstrijd van het avondje ZABO was de ontmoeting tussen

Mantel Makelaars en LEMO-gaatlos. Laatstgenoemd team speelde
een sterke tweede helft maar moest
uiteindelijk wel een nederlaag incasseren. Mantel Makelaars zegevierde met 7-5. Het vierde duel was
het treffen tussen Schijf Grondboringen en Piller Sport. Eerder in dit
seizoen speelden deze teams gelijk tegen elkaar (5-5) en zaterdag
werden de punten opnieuw netjes gedeeld. Piller Sport kwam op
een snelle 2-0 voorsprong en bij de
rust gaf het scorebord 3-1 aan. In de
tweede helft drong Schijf Grondboringen sterk aan, maar stuitte veelvuldig op de uitblinkende doelman
Rielof Dijkstra. Zelfs een strafschop
caramboleerde op miraculeuze wijze via de handen van Dijkstra en
de paal uit het doel. Toch zou Schijf
Grondboringen loon naar werken
krijgen. Via twee prachtige doelpunten in de slotfase werd de eindstand bepaald op 3-3. Het slotduel
van speelronde 13 was de strijd tussen DGL en De Jet Set BV oftewel
dé topper van de avond. Het werd
een pittige partij waarbij de scheidsrechter diverse gele kaarten moest
uitdelen. Na een 1-1 ruststand won
DGL in een boeiende tweede helft
tenslotte met de cijfers van 3-2.
Door de zege is DGL op een gedeelde tweede plaats beland.
Stand na ronde 13:
Sportcafé de Midi’s 13-34, De Jet
Set BV 13-27, DGL 13-27, Schijf
Grondboringen 13-23, Mantel Makelaars 13-21, Piller Sport 13-19,
Accon 13-18, Amsec Beveiliging 1310, LEMO 13-9, LEMO-gaat-los 130. De veertiende speelronde van de
ZABO volgt op zaterdag 27 maart
in sporthal de Bloemhof met ondermeer het duel tussen de nummer
één en twee, de Midi’s tegen DGL.

Kudelstaart - De laatste wedstrijd
van de zaalcompetitie voor de korfballers van VZOD was die tegen
DSO in Alkmaar. Een wedstrijd die
er niet meer toe deed, immers de tegenstander was na vorige week verzekerd van degradatie en voor de
Kudelstaartse middenmoter viel er
ook niets meer te halen. Beide ploegen konden dus vrijuit spelen en
schotelden, zeker in de eerste helft,
het publiek een aantrekkelijke, maar
bovenal een doelpuntrijke, wedstrijd
voor. VZOD, vanaf nu zonder Mirjam
van Soest die zwanger is, keek al na
zes minuten tegen een 4-2 achterstand aan. Na negen minuten was
het inmiddels 5-4. VZOD vergat nog
wel eens vóór te verdedigen en mede hierdoor liep thuisploeg DSO
verder uit naar 7-4. VZOD liet zich
echter niet van de wijs brengen en
sloot aan door treffers van Michelle van Leeuwen (weer op de weg terug na veel blessureleed) en Willem Mast, laatstgenoemde na een
fijn passje van Martijn Vervark: 7-7.
Na opnieuw op achterstand te zijn
gekomen, toonde Bart Verheul zijn
klasse door zijn directe tegenstander het bos in te sturen. Deze kon
niet anders dan onreglementair afstoppen en kreeg dan ook de verdiende strafworp tegen: 8-8. Zo
hield het moordende tempo aan,
de ploegen scoorden aan de lopende band en in de 19e minuut stond
het 10-9. Een gemiddelde van één
goal per minuut. Dit kom je meestal alleen tegen in topkorfbalwedstrijden of als teams aanvallend hun
dag hebben en in een hoog tempo spelen. Vanaf toen duurde het
maar liefst vijf minuten voordat de
volgende goal viel, maar dit was het
wachten wel waard. De inside-bal
van Verheul op Van Leeuwen betekende een mooie gelijkmaker. Net
vóór rust prikte Mast er nog één in

waardoor de VZOD-ers gingen rusten met een 10-11 voorsprong. Na
rust bleef van Leeuwen in de kleedkamer achter, zij was moegestreden
en heeft nog wat conditionele achterstand. Haar vervangster was Lianda van de Schilden. In de tweede helft kwamen de beide ploegen
maar moeilijk op gang, wat ook niet
vreemd was na het vertoonde eerste bedrijf. Er werd (noodgedwongen) wat gas teruggenomen en pas
na tien minuten vond DSO als eerste de korf: 11-11. In de volgende vier minuten vielen de doelpunten weer als rijpe appelen en toen
de stofwolken opgetrokken waren
stond het 14-14. De laatste twee
hiervan, van Maurice Klop, waren
zeer belangrijk en betekenden de
aansluiting. Naarmate het einde van
de wedstrijd naderde, nam de spanning toe. Beide ploegen speelden
immers vol voor de winst. Vervark
bracht VZOD vanuit de paalzone op
een 14-15 voorsprong. Dit was gelijk
zijn laatste actie want eventjes later werd hij, uit voorzorg, voor Frank
v.d. Berg gewisseld. Kort daarvoor
had Vervark een arbitrale waarschuwing gehad en trainer/coach Klaas
Bosman vond het verstandiger om
hem, in belang van het team, te wisselen. Tegelijkertijd bracht hij ook
Anne Verheul in het veld voor Dorien van Leeuwen. Zo konden de
youngsters ook ruiken aan het grote werk en hier hun voordeel mee
doen. Donja Passies schoot vervolgens haar vrije bal raak en bracht
zo de stand op 14-16. Een strafworp
tegen betekende 15-16, maar in de
laatste minuut maakte Eline Ruessink aan alle onzekerheid een einde en bracht VZOD in veilige haven.
DSO wist er in de laatste seconden
toch nog ééntje te maken, maar de
16-17 winst voor de Kudelstaarters
kwam niet meer in gevaar.

Sportvereniging KDO start
met G-voetbal voor jeugd
De Kwakel - Sportvereniging KDO
uit De Kwakel start met G-voetbal voor de jeugd uit de regio. Het
doel is om kinderen met een beperking de kans te bieden om te sporten. In de regio Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer, De Ronde Venen en
Nieuwveen is geen aparte G-afdeling voor jeugd van 6 tot 17 jaar. Het
doel is om kinderen met een beperking de kans te bieden om te sporten. Door de trainingen wordt geprobeerd ook een verbetering van
de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek te bewerkstelligen. En natuurlijk ook het leren omgaan met winnen en verliezen in
de sport, en integreren binnen de
jeugdafdeling van KDO. G-voetbal
is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in
hun bewegingsmogelijkheden. Zij
kunnen daardoor niet of moeizaam
hun plek vinden in het ‘reguliere’
voetbal. Let wel: KDO beschouwt Gvoetbal gewoon als voetbal. En ook
de KNVB biedt dezelfde kwaliteit,
service en benadering. Het enige
verschil is, dat bepaalde aspecten
worden aangepast wanneer dat nodig is. Kinderen met een lichte beperking kunnen in de F-pupillen ongemerkt meespelen met hun leeftijdgenootjes.
Bij het overstappen naar hogere
klassen wordt hun beperking steeds
meer zichtbaar. Om nu juist deze groep niet buiten de boot te laten vallen zouden ze in een G-team
wel voetbal kunnen spelen. Jongens
en meisjes in de leeftijd van 6 tot
17 jaar met een beperking, kunnen
meedoen in het G-team.
De beperking kan geestelijk en/of
lichamelijk zijn. Iedereen kan meedoen. De bestaande jeugdverenigingen in bijvoorbeeld Amsterdam,
Heemstede en Hoofddorp hebben
kinderen CP en ID voetbal door elkaar gemengd. CP-voetbal wordt
gespeeld door voetballers die als
gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. Deze beschadiging is meest-

al het gevolg van een geboortetrauma (Cerebrale Parese). Bij ID-voetbal (intellectual disability) is het verstandelijk vermogen van de voetballers het uitgangspunt. Kinderen die
speciaal onderwijs volgen zouden in
deze doelgroep kunnen zitten.

Klaverjassen bij
Supporters

Koppelkaarten
BV Oostend

Kudelstaart - Vrijdagavond 19
maart organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart een klaverjasavond waarbij mooie prijzen zijn
te winnen. Drie maal worden de
kaarten geschud. Tussen het tweede en het derde spel worden loten
verkocht voor de grote loterij waarvoor deze avond opnieuw volop fantastische prijzen op de tafel staan
uitgestald. De klaverjasavond is in
het Dorpshuis van Kudelstaart, begint om 20.00 uur en het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. Kom gerust met familie, vrienden, clubgenoten en buren naar deze klaverjasavond.

Aalsmeer - Op maandag 22 maart
organiseert buurtvereniging Oostend in gebouw het Middelpunt aan
de Wilhelminastraat een gezellige
koppelspeelavond.
De aanvang is 20.00 uur, de zaal
gaat open vanaf 19.30 uur, en iedereen is welkom. Het koppelkaarten op 8 maart is gewonnen door
het duo G. Presser en H. van der
Stroom met 5794 punten.
Plaats twee is behaald door Marja
en Grada met 5140 punten en op
drie zijn J. Tameris en N. Bekkers
geëindigd met 5063 punten. Bij het
jokeren wist mevrouw de Vries de
hoogste eer te behalen.

Training en wedstrijden
Het G-team traint op zaterdag van
10.00 tot 11.00 uur. Het trainingsveld is op zaterdag ter beschikking
aangezien overige teams competitie
spelen. Het G- team van KDO speelt
in eerste instantie geen competitie. Er kunnen wel oefenwedstrijden
worden georganiseerd tegen verenigingen met ook jonge spelers in
een G-team. Daarnaast is het streven om een of twee keer per seizoen
tegen een regulier team van KDO te
spelen (F-team).
Op deze manier wil KDO ook de integratie van spelers binnen de vereniging bevorderen. Het blijkt niet
alleen een ervaring voor de kinderen van de G-afdeling te zijn, maar
ook voor de kinderen uit de reguliere teams.
De wedstrijden worden op zaterdag
gespeeld, en vervangen dan de training. De KDO faciliteiten zijn recent
(2009) opgeleverd. De kantine en de
kleedruimten zijn door de verbouwing goed toegankelijk. Mochten
er kinderen zijn die moeilijk trappen
kunnen lopen dan is voor het gebruik van de kantine de lift te benutten.
Aanmelding
Als u uw kind wilt aanmelden dan
kunt u het beste contact opnemen
met René Lek via relekx@gmail.com.
Tevens is op de website van KDO
meer informatie te vinden. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is altijd een persoonlijk gesprek,
om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van uw kind. Als u twijfelt of
de sport geschikt is, stelt KDO voor
om het wel te proberen. Door proeftrainingen bij te wonen kan de interesse van het kind gestimuleerd
worden.
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Afzwemfeest in Waterlelie

De Hint fotowedstrijd

Aalsmeer - Zaterdag 6 maart was
een feestelijke dag voor 110 kinderen van de zwemlessen van De
Waterlelie. De kinderen zwommen
af voor diploma A en B. Vele ouders, opa’s en oma’s, broertjes en
zusjes waren ook naar het zwembad gekomen om de verrichtingen
van de kinderen te komen bekijken.
Er werd met kleding gezwommen,
door het gaten zeil gedoken, borsten rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. Het afzwemmen is prima verlopen en alle kinderen gingen dan
ook met hun welverdiende diploma
naar huis.
Omdat een aantal kinderen er niet
bij konden zijn, werd er op donderdag 11 maart nog een klein afzwemfeestje gehouden voor 16 kinderen
voor A en B. Het volgende afzwemfeest is op zaterdag 17 april voor de
diploma’s A en B.
Geslaagd voor het A-diploma
zijn:
Morris van Lienden, Amber Amrein,
Justin Bartelings, Sabine Boegman,
Anne Bosman, Kain Castricum, Zefanja Copini, Jeremy Dikkes, Mandy Elmers, Jessica Feenstra, Dyon
Griekspoor, Christian Groot, Paige
Heymans, Stijn Hogerwerf, Ophelie
Jansen, Rein Jonker, Felur ten Kleij-Polak, Nikki Koole, Bor Meijer, Mika Olij, Ruben Onclin, Kymani van
Putten, Aïda van Riel, Samantha
Schaak, Hugo Ramon Sietses, Kelsey Vester, Lisa M.A. Welling, Beau
van Wieringen, Elin de Wilde, Ciske
Wink, Inbar Atsmon, Veerle de Boer,
Davey Bogers, Nawal Ettouijer, Tygo van Grieken, Olaf Thorben Grosman, Zeger Haspels, Lisa Heil, Niels
Heuving, Mathijs Keijzer, Britt Kle-

Aalsmeer - In het kader van het
jaarlijkse Hintfeest 2010 organiseert
kunstencentrum De Hint een fotografiewedstrijd voor basisschoolleerlingen. Alle basisscholen (groepen 5) in Aalsmeer, Uithoorn en De
Ronde Venen krijgen in de maanden
maart en april een muzikale workshop aangeboden.
De Hint wil daarmee kinderen kennis laten maken met verschillende
instrumenten en de belangstelling
voor muziek maken stimuleren. De
fotografiewedstrijd heeft als thema
‘Daar zit muziek in’. Wat is muziek?
Waarin vind je muziek? Hoe zet je
muziek op een foto? In een korte tekst van een paar zinnen kunnen de deelnemers aan de wedstrijd
vertellen waarom ze juist deze foto

verkamp, Rik de Koff, Jelle Kraaij,
Rick Leever, Serra Lipplaa, Tijn Luyten, Eran Mertens, Derek Nigten,
Federique Esmee van Rijt, Anne Sekuur, Joeri Splinter, Bloem van Veen,
Dylan Verbrugge, Sofie de Vries,
Jestin de Vries, Zoë Wegbrands,
Daan Wieske.
Het B-diploma is uitgereikt aan:
Meryem Akkouh, Mads Bos, Pieter Camfferman, Jeroen van Donk,
Luuk van den Heuvel, Nolan de Kort,
Floris van der Laan, Esmee Lanser, Niels Lekkerkerk, Teun Litjens,
Swen Molleman, Hiba Mousa, Sanne Oosterhof, Isa Schuitemaker, Sylke Start, Romée Veldt, Anouk Verkerk, Kjell van Vuren, Ashley van der
Wal, Lucia van Walstijn, Kyara Barens, Shannon van den Boogaard,
Matthijs Bos, Ricky Bruine de Bruin,
Isabelle Dekker, Duncan van Duivenbooden, Josephine Festetics, Riley Harte, Tom Hogenboom, Bo Hogenboom, Rody Hoogduijn, Nigel
Huel, Olivier de Jong, Nilaab Karimi,
Maxime Karman, Björn Lemmens,
Lizzy Michalides, Bryan Millenaar,
Marith Moerland, Jayson Dean van
der Neut, Max van Oostveen, Marit
Oostwouder, Isabelle Polak, Juaquin
Rohrman, Melissa Ruitenberg, Nour
Salama, Britt Schouwenburg, Mitchell Twaalfhoven, Jesse Vreeken,
Youri Weber, Alicia Willemse.
Ook naar huis met een diploma:
Rick Gerardus Christiaan Schröder,
Sees Jongkind, Daniël van Heemsbergen, Aleks Schouten, Nick de
Ridder, Luna Hendriks, Ryan Coenen, Amber de Jonge, Derk Streefkerk, Nina van Leeuwen, Stijn de
Haan, Laura Reckers, Wioletta Burger, Thijmen ter Laak, Einat Salomon, Björn Nijman.

Film ‘Horton, big deal’
Aalsmeer - Woensdag 24 maart is
bij stichting De Binding de film ‘Horton, big deal’ te zien. Horton is het
verhaal over een fantasierijk olifantje dat in de bijzondere jungle van
Nool woont.
Op een dag hoort hij een noodkreet
van een klein stofdeeltje dat door de
lucht rond vliegt. Horton vermoedt
dat er leven is op het stofdeeltje en
hij is vastberaden om deze wereld te
helpen, ondanks dat zijn omgeving

denkt dat hij gek is geworden. Voor
deze middag wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro per persoon. De
voorstelling begint om 15.30 uur. De
film is geschikt voor alle leeftijden,
er wordt Nederlands gesproken en
duurt ongeveer 80 minuten. Stichting De Binding vind je in de Zijdstraat 53.
Meer informatie bij Lenneke Heijjer
via lenneke@debinding.nl of 0297326326.

Zegelkids bijeen Spelletjesmiddag
in Parochiehuis op BindingZolder
Aalsmeer - Vrijdagavond 19 maart
komen de Zegelkids weer bij elkaar
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Wat zij die avond gaan
doen? De opdracht was om de
kerstzegels te verzamelen. Een setje afgeweekt en een setje de zegel
op een enveloppe. Zal het iedereen
gelukt zijn? Misschien zijn er lezers
die hun kerstpost nog hebben liggen en de jeugd ermee willen plezieren. Nieuwsgierig? Als je wilt weten hoe dat werkt, kom je vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur even
kijken. Willen je ouders meer informatie, dan kunnen zij contact opnemen met Ellie, tel. 361819, Saskia,
tel. 569660 of Gerdien, tel. 323918.

Kudelstaart - De Zolder organiseert woensdag 24 maart een spelletjesmiddag. Rummikub, stratego,
levensweg en nog veel meer! Kom
naar de BindingZolder en neem je
lievelingsspel mee.
De middag begint om 14.00 uur en
duurt tot ongeveer 16.00 uur. Er zijn
geen kosten aan verbonden en je
mag gewoon binnen komen lopen!
De spelletjesmiddag is voor iedereen die in groep 6, 7 of 8 zit en in
de eerste of tweede van de brugklas. De spelletjesmiddag is in de
Binding Zolder aan de Haya van Somerenstraat 35c.
Meer informatie is te vinden op
www.debinding.nl.

Geslaagd optreden jeugdorkest
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was een spannende dag voor de leden van het jeugdorkest van Flora. Na de repetities in het clubgebouw en een generale repetitie zaterdagmiddag in het gemeentehuis
mochten de jongens en meisjes ’s
avonds onder leiding van Dick Jan
Veerbeek laten horen wat zij de afgelopen tijd ingestudeerd hadden.
Gekleed in hun gele polo’s betraden zij het podium om het publiek,
dat in groten getale aanwezig was,
te laten luisteren naar ‘Songs from
The Lion King’ en ‘The Sound of Music’. Het resultaat van de inspanningen van jeugdleden en dirigent was

een goede uitvoering van de muziekstukken! Het publiek beloonde
het optreden dan ook met een groot
applaus. Het was leuk te zien dat er
onder het publiek veel jongens en
meisjes waren. Ben je enthousiast
geworden bij het horen van deze muziek en zou je best een instrument
willen bespelen? Neem dan contact
op met Tonica, tel. 0297-341972, Ton,
tel. 0297-326209 of stuur een mailtje naar muziekverenigingflora.pr@
gmail.com voor meer informatie. Op
de website www.muziekverenigingflora.nl staan foto’s van het concert
en informatie over andere activiteiten van de vereniging.

Diploma’s jeugdschaatsers
Aalsmeer - Zaterdag 13 maart was
het voor dit seizoen de laatste keer
dat twee volle bussen met schaatsertjes uit Aalsmeer naar de Jaap
Edenbaan in Amsterdam vertrokken. De kinderen in de leeftijd van
7 tot en met 11 jaar schaatsten voor
hun KNSB-diploma een aantal ronden op tijd. Al eerder hadden zij
een start-, rem-, slalom- en uithoudingsproef geschaatst. Onder aanmoediging van vele ouders en belangstellenden wisten de 91 deelnemers allen hun diploma te halen.
In de kantine bij de baan werden
de diploma’s met foto en een rugzak van de KNSB uitgedeeld. De leiders/sters werden door de Federatie
van Aalsmeerse IJsclubs in de bloemetjes gezet en zij ontvingen een
heerlijke attentie van de ouders. Extra applaus was er voor Leendert
Molenaar en Gijs van Beek, beiden
zijn al 25 jaar bij het Jeugdschaatsen Aalsmeer betrokken en hebben zodoende al honderden kinderen de eerste beginselen van het
schaatsen bijgebracht en gelukkig
gaan zij hiermee door! Het eerste diploma De Schaatsproef is behaald
door: Sophie Jaspers, Anahit Oganisjan, Jelle Visser, Stijn Visser en Justin van Vliet. De Schaatsproef met
ster door: Martijn Kievit, Noa Middelkoop, Yrsa Rademaker en Gaby
Stieva. Het A-diploma door: Donnatella Antoniadis, Sophie Kamman, Lisanne van Linden, Hanne Mur, Juliet
Oganisjan, Storm van Velzen, Jordi
Vlieland, Floortje Wesseling en Brian von Winckelmann. Het A-diploma met ster door: Suzan ten Hoeve,
Oscar Jansen, Renée v.d. Schaft en
Bram v.d. Schilden. Het B-diploma
door: Isa v.d. Berg, Jeremy Bosman,

Brit Buys, Suzan Commandeur, Richelle Dekkers, Roy Fransen, Alyssa v.d. Graft, Lars Hoogveld, Jasmijn v.d. Hoorn, Sari Jansen, Hein
Lek, Ilse Lek, Bram Nell, Merel Piet,
Frederique Pinas, Amber Rademaker, Fleur van Velzen, Laura de Vries,
Stefan v.d. Wal, Timothy de Weyer en
Lotte v.d. Zwan. Het B-diploma met
ster door: Anouk v.d. Berg, Armani
van Engelen en Wendy van Drunen.
Het C-diploma door: Tess van Ackooy, Jade Alderden, Anniek Baarse,
Robin Bek, Lotte Biesenbeek, Stan
Boer, Timo Boer, Rebecca Hartman,
Inez Kaas, Puk Kempkes, Lars Keyzer, Iris Koeleman, Danny Kok, Hannah Mazouz, Tom de Niet, Nienke Oosting, Brian Pouw, Lotte Röling, Daan Tönjes, Susan v.d. Toorn,
Jasmijn Visser,Luna Vlasman, Nova Vlasman, Marit Vollmuller, Marco v.d. Wal, Isa v.d. Weyden, en Bodhi van Wieringen. Het C-diploma
met ster door: Elise Visser. Het D-diploma door: Jessica de Haan, Dominique Lakerveld, Melanie Knol,
Nynke Nell, Jelle v.d. Schaft, Elisa Spaargaren en Caitlin Stevens.
Het D-diploma met ster: Marcella Adjape, Björn v.d. Berg, Daphne
Buis, Daan Buskermolen, Emily van
Duynhoven, Nicky Groenewegen en
Jurre Overwater. Het hoogste diploma E was voor: Leon Buys, Famke
Gerritsen en Leah Middelkoop. Het
nieuwe seizoen start in oktober, inschrijving is vanaf heden mogelijk
bij Marijke Maarse, tel. 0297325635.
De kinderen die dit jaar al mee gingen en nog in aanmerking komen
voor het volgende seizoen worden
eind augustus benaderd. Verdere
informatie zie: www.jeugdschaatsenaalsmeer.nl.

OBS Kudelstaart nu echt open!
Aalsmeer - Officieel was het nieuwe
onderkomen van OBS Kudelstaart al
in het begin van het schooljaar geopend. Zo’n 300 genodigden waren immers aanwezig bij de opening
van gebouw De Rietpluim, waarin
ook de OBS Kudelstaart is gevestigd. Voor de ouders en de kinderen
was echter maar een bescheiden
rol weggelegd. Op een later tijdstip
in het schooljaar zou dat goed gemaakt worden. En dat is zeker gebeurd! De kinderen hebben hun talenten getoond in de supershow
‘Obs got talent’.
In de finaleronde kende het enthousiasme van de jury en het publiek
geen grenzen: Hoe moest hier een
winnaar uit komen? Was iedereen

die in de finale kwam niet een beetje winnaar? Afgelopen vrijdag is een
feestavond voor de ouders georganiseerd. Wat een geweldige avond.
Er werden gemengde groepen gevormd, zodat de ouders ook eens
met anderen in contact kwamen en
er werd gezweten op heel interessante quiz-vragen: Waar staan de
volgende beelden in Aalmeer en
Kudelstaart? En van welke bekende
cd is dit intro?
De muzikale omlijsting werd verzorgd door de schoolband. Zij kregen al snel de dansers op de vloer!
OBS Kudelstaart is nu echt geopend
en wie het met eigen ogen wil zien
is welkom om een kijkje te komen
nemen!

hebben gemaakt of wat muziek voor
hen betekent. Foto’s kunnen individueel of als groepje worden ingezonden en worden beoordeeld door
een deskundige jury onder voorzitterschap van burgemeester Pieter
Litjens van Aalsmeer. Inzenden kan
per post: Postbus 98, 1420 AB Uithoorn of via de mail: info@dehint.nl.
De uiterste inzenddatum is 2 april.
De mooiste foto’s worden tentoongesteld in een aantal bibliotheekvestigingen en als wenskaart gedrukt. De winnaar krijgt een muzikale prijs.
De winnaar wordt bekendgemaakt
op de open dag van De Hint op 24
april om 16.00 uur aan de Pr. Christinalaan 120 in Uithoorn. Informatie:
www.dehint.nl.

Love party groot succes
Aalsmeer - Stichting de Binding organiseerde vrijdagavond 12 maart een
love party in Bon Ami voor alle eerste, tweede en derdejaars leerlingen van het
voortgezet onderwijs. Er waren maar liefst 184 jongeren aanwezig. De avond
begon gelijk al gezellig, iedereen had er zin in en er hing dan ook een ontzettend goeie sfeer! Bekijk zelf de foto’s maar op www.bonbini-disco.hyves.nl. De
party was om 00.00 uur afgelopen. Het was een fantastische avond, dus op
naar de volgende keer!

Kinderkunst ophalen bij
KCA op de Kinderzolder
Aalsmeer - Lange tijd stonden de
kleurrijke beelden gemaakt van
Aalsmeerse seringenstruiken tentoongesteld op de Kinderkunstzolder van KCA. Vele bezoekers hebben genoten van hoe fantasierijk de
Aalsmeerse kinderen de oude takken hebben omgetoverd tot kunstwerken.
KCA vraagt nu de kinderen om met
hun ouders naar het Oude Raadhuis te komen waar zij hun werk

kunnen ophalen en het kunstwerk
een doorstart kan krijgen in de
huiskamer. Tijdens de openingsuren op donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur kunnen
de werken en de foto’s van de kinderen worden opgehaald! De kinder-kunstwerken (met naamkaartjes) blijven tot 18 april op de Kinderkunstzolder bewaard. Neem contact op met Annefie van Itterzon via:
kcainfo@kpnplanet.nl

Saxofoonworkshop prima!
Zondag start jeugdseizoen tennis

Ouder-kind competitie TVK
Kudelstaart - De finale van de Ouder-Kind competitie bij TVK (Tennis Vereniging Kudelstaart) heeft afgelopen zondag 14 maart plaatsgevonden. Vanaf oktober zijn er eens
per maand op zondag wedstrijden
gespeeld. Hierbij speelden de kinderen (48 in totaal) met één van zijn
ouders of ander volwassen iemand
tegen een ander kind en ouder. Vanwege de strenge winter waren dit
winterseizoen de banen voor langere tijd onbespeelbaar en moesten
de wedstrijden van januari helaas
helemaal afgelast worden. Uiteindelijk heeft afgelopen zondag de finale plaatsgevonden en kwamen de
beste 3 spelers uit iedere poule tegen elkaar uit om te vechten voor de
eerste, tweede en derde plaats.
Ondanks de weersvoorspellingen

is het droog gebleven, maar stond
er wel een stevig windje. De kinderen en ook de ouders hebben allemaal hun best gedaan waardoor er
hele sportieve, leuke en spannende wedstrijden ontstonden. Het was
wederom een zeer geslaagd evenement dat de volgende winter zeker
weer georganiseerd zal worden. Na
afloop hebben alle kinderen heerlijk pannenkoeken gegeten en zijn
ze allemaal beloond met een hele
mooie medaille.
Aanstaande zondag 21 maart start
het zomerseizoen voor de jeugd met
een gezelligheidstoernooitje., waarna in april de competitie begint. In
mei vinden de Aalsmeerse Jeugd
Kampioenschappen (AJK) op het
park in Kudelstaart plaats.

Aalsmeer - Zaterdag 6 maart vond
in De Oude Veiling een druk bezocht
en memorabel slotconcert plaats
van de succesvol verlopen Meet
‘n’ Reed. Deze saxofoonensemble
workshop, georganiseerd door Double Espresso, vond inmiddels voor de
vierde keer plaats, ditmaal in kunstencentrum De Hint met als gastheer en docent Leon van Mil. Twee
reeds bestaande saxofoonkwartet-

ten namen deel aan de workshop:
Kwartoet en Mas Solida.
Het nieuw gevormde saxofoonseptet De Zeven heeft na deze workshop zelfs plannen om gezamenlijk
verder te gaan!
Het saxofoonkwintet met de meest
opmerkelijke naam was Softradex.
De jongste groep van deze dag
heette The Spooky’s (foto), aangevuld met invaller Meryl.

