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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
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Verwarming 
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Ventilatie
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oNDERHouDS-
CoNTRACT?
Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011

100-jarig bestaan

          100-delig
 RVS bestekcassette 
van e 189,- voor e 100,-

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

Jij zoekt? 
Wij vinden 

de juiste baan 
voor jou!

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

“Weet je nog dat je in het begin een 
keer tegen mij zei dat je zwijgplicht 
had, dat wat ik je vertelde nooit verder 
zou komen?” Bert van der Ven grinnikt. 
“Aalsmeer is toch een dorp waar veel 
mensen elkaar kennen. Als er iets verve-
lends is gebeurd, blijft dat wel eens bij 
me hangen en dan kan ik het altijd aan 
Marianne kwijt.” 
“Maar we praten vooral over leuke 
dingen”, reageert Marianne. “Je vijftigste 
verjaardag bijvoorbeeld, het feest dat 
je toen gaf… wat was dat leuk, hè? En 
die keer dat ik zelf vijftig werd en jij een 
enorme Sarah in je huiskamer had gezet. 
Ik schrok me suf toen ik binnenkwam!”
Bert pakt er onmiddellijk een paar foto’s 

bij en lacht samen met Marianne om de 
goede herinneringen. Ze verschillen niet 
veel qua leeftijd, wat best bijzonder is in 
de thuiszorg. Bert is vanaf zijn achtste 
jaar gehandicapt. Hij liep een hersenbe-
schadiging op bij een verkeersongeval, 
waardoor hij zijn rechterarm en -been 
niet goed kan gebruiken. “Dat valt niet 
altijd mee”, zegt hij. “Die arm en dat 
been moet ik overal mee naartoe slepen 
en dat kost veel energie. Ik ben blij dat 
Marianne elke week komt om mijn 
huis te doen, want dat zou ik zelf niet 
kunnen. Bovendien, ik ben een man en 
ik zie de rommel niet! Als Marianne weg 
is snuif ik altijd even de geur op, het hele 
huis ruikt dan heerlijk fris.”

Eén keer ziek
De ouders van Bert van der Ven wonen 
naast hem. Zijn moeder kookt voor hem 
en doet de was. Marianne: “Maar ze zijn 
ook een dagje ouder en het huis schoon-
maken was te zwaar voor hen. Daarom 
is Amstelring vijftien jaar geleden te 
hulp geschoten. Sindsdien zorg ik ervoor 
dat Bert’s huis lekker schoon blijft. 
Stoffen, stofzuigen, dweilen, ramen 
lappen, ik houd het allemaal netjes bij. 
Als ik kom drink ik samen met Bert altijd 
even koffi e bij zijn ouders. De samen-
werking met hen verloopt prima. Juist 
het contact met de mensen vind ik zo 
leuk aan dit werk. Een praatje, even 
horen hoe het met iemand gaat. 
Met name voor oudere cliënten ben ik 
vaak de eerst die ‘goedemorgen’ tegen 
ze zegt.”
“Marianne hoort hier bij de inventaris”, 
grapt Bert. “In de vijftien jaar dat ze 
bij me komt is ze maar één keer ziek 
geweest. Ze had koorts en dan kun je 
natuurlijk niet werken. Verder is ze er 
altijd. Behalve als ze op vakantie gaat 
natuurlijk, maar dan regelt Amstelring 
altijd goede vervanging voor haar. 
In mijn zorgdossier staat precies wat 
er gedaan moet worden. Daarnaast 
legt Marianne een brief neer voor haar 
vervangster en zet de schoonmaak-
middelen klaar. Ik heb er geen omkijken 
naar. Ik hoef alleen maar te leven.” 

Al vijftien jaar krijgt Bert van der Ven uit Aalsmeer elke 
week huishoudelijke hulp van Amstelring-medewerkster 
Marianne Timmer. Zij hebben in de loop van de tijd een 
goede band met elkaar opgebouwd. ‘Ik vertel Marianne 
soms hele persoonlijke dingen. Ik vertrouw er volkomen 
op dat het tussen deze vier muren blijft.’

Bel voor meer informatie: 0900 - 1866 of kijk op www.amstelring.nl

     Alle zorg 
in één keer 

geregeld

‘Ik ben een man en 
zie de rommel niet’

Al vijftien jaar krijgt Bert van der Ven  
uit Aalsmeer elke week huishoudelijke 
hulp van Amstelring-medewerkster 
Marianne Timmer. Als Marianne weg is 
snuif ik altijd even de geur op, het hele 
huis ruikt dan heerlijk fris.

Bel voor meer informatie: 0900 - 1866
 of kijk op www.amstelring.nl

     Alle zorg 
in één keer 

geregeld

Nieuw: Gronden in erfpacht en bedrijfswoningen

Green Park directeur Heemskerk: 
“Het is nu tijd voor daden”
Aalsmeer - Als één schaap over de 
dam is, volgen er meer. Een gezeg-
de dat niet is opgegaan voor Green 
Park Aalsmeer. Vooralsnog is het be-
drijf Pot en Mand de eerste en eni-
ge dat zich gevestigd heeft in dit 
nieuwe bedrijvengebied voor sier-
teelt gerelateerde ondernemingen 
tussen de Machineweg, Aalsmeer-
derweg en Middenweg. Toch is di-
recteur Gregor Heemskerk niet som-
ber gestemd en twijfels, zoals vele 
Aalsmeerders hebben over de late 
invulling, heeft hij niet. Sinds 1 janu-
ari heeft hij het directeurschap over-
genomen van Piet van Ruler. Van 
Ruler is in 2004 gestart met de opzet 
van het concept en volgens Heems-
kerk heeft hij dit prima gedaan. “Zo-
als Milaan het wereldcentrum voor 
mode is, is Aalsmeer het wereld-
handelscentrum voor de sierteelt.” 
Dat de tuinbouw in kracht afneemt, 
veel kwekers zich elders vestigen, 
weet hij, maar zo zegt hij: “In Milaan 
vind je ook geen makers van spijker-
broeken meer. Maar Aalsmeer blijft 
wel koploper in bloemen en planten, 
heeft de Bloemenveiling binnen haar 
grenzen en beschikt over veel ken-
nis op het gebied van veredeling en 
dergelijke.” 

Verkeerd imago
Dat Green Park Aalsmeer veel geld 
heeft gekost, noemt de man die 
reeds vele bedrijfsterreinen tot ont-
wikkeling heeft gebracht, logisch. “Is 
bij alle grote projecten zo. Eerst geld 
uitgeven, grond aankopen en dan in 

een bepaald tempo terug gaan ver-
dienen. Het gaat wat langzamer dan 
gehoopt, maar het is nu echt tijd 
voor daden. We kopen nu voorlopig 
geen gronden meer aan, eerst ver-
kopen en nieuw is dat we geïnteres-
seerde bedrijven helpen om te kun-
nen starten in Green Park Aalsmeer. 
Op dit moment is het best moeilijk 
om de financiering rond te krijgen bij 
banken. Wij bieden de mogelijkheid 
om de gronden in erfpacht te kopen. 
Op deze manier hoeven de bedrij-
ven niet in 1 keer alles te betalen.” 
Uit de wereld wil Heemskerk voor al-
tijd hebben dat Green Park een be-
drijventerrein is waar niets mag. “Dat 
is echt een verkeerd imago. Het valt 
reuze mee. We stellen natuurlijk ei-
sen aan de kwaliteit, we willen geen 
tweede Hornmeer worden, maar er 
kan en mag heel veel. Kwaliteits-
eisen moet je overigens wel stel-
len, maar wij eisen geen marmer of 
paarse kozijnen. Geen dure fratsen.” 
En Green Park Aalsmeer heeft nog 
een tweede troef om meer interes-
se te wekken bij bedrijven. “We gaan 
kijken of we her en der bedrijfswo-
ningen bij de panden mogen bou-
wen. Er zijn diverse ondernemers 
die graag in de buurt van hun be-
drijf willen wonen. Wij denken dat dit 
punt ook de verkoop versnelt.” 

Vertraging nieuwe N201
Buiten de economische crisis, noemt 
Heemskerk de latere ingebruikna-
me van de nieuwe N201 (nu ge-
pland in 2012) een belangrijke oor-

Onderwaterwereld tijdens juniorrace
Ballonnen bij onthulling thema 
pramenrace: Ik hou van…
Aalsmeer - Onder grote belang-
stelling is afgelopen vrijdag 10 
maart het thema voor alweer de 
zesentwintigste Aalsmeerse pra-
menrace bekendgemaakt. In de vol-
le veilingzaal van The Beach wer-
den de aanwezigen getrakteerd op 
een ballonnenregen. Rode ballon-
nen allemaal en in hartjesvorm en 
dit paste uitstekend bij het thema 
dat zichtbaar werd na uitrollen van 
het doek: Ik hou van… Op zater-
dag 10 september mag ieder team 
kenbaar maken waar het van houdt: 
Van de zon of bloemen bijvoorbeeld 
of van gewoon de gezelligheid rond 
dit jaarlijkse evenement. Er is nog 
genoeg tijd voor alle teams om in 
vergadering te gaan qua aankle-
ding en inrichting van de praam en 

natuurlijk welke outfit daarbij goed 
past! Ook is tijdens de SPIE-feest-
avond het thema van de juniorpra-
menrace onthuld. De jeugdige deel-
nemers aan deze doe-tocht over het 
water mogen zich ’storten’ op de 
onderwaterwereld. Het bestuur van 
de juniorrace toonde reeds enkele, 
mogelijke attributen: Zwembandjes, 
snorkels en brilletjes. De juniorpra-
menrace is op zaterdag 25 juni. Om-
dat vorig jaar de vijfentwintigste edi-
tie van de pramenrace plaats heeft 
gevonden, trakteerde het SPIE-be-
stuur. Alle teams kregen een foto in 
lijst van deze jubileumrace. Nog niet 
alle cadeaus zijn overigens opge-
haald, zijn nog wel af te halen! Kijk 
op www.pramenrace.nl voor meer 
informatie.

Werkzaamheden 21 tot 30 maart
Matrixborden op N201 nabij 
kruising met Ophelialaan 
Aalsmeer - Om het verkeer te wij-
zen op de naderende verkeerslich-
ten, plaatst de provincie Noord-Hol-
land voor de kruisingen van de N201 
met de Ophelialaan en de kruising 
met de Mensinglaan twee matrix-
borden. Hiervoor zal in de periode 
van 21 tot 30 maart, tussen 20.00 
uur in de avond tot 5.00 uur in de 
ochtend, slechts één rijstrook be-
schikbaar zijn tussen de beide krui-
singen. Bovendien wordt gedurende 
de werkzaamheden, de maximum-
snelheid teruggebracht van 70 naar 
50 kilometer per uur. In de nacht van 
24 op 25 maart en in de nacht van 
28 op 29 maart is de N201 tien mi-
nuten afgesloten voor al het auto-
verkeer in één richting. Het verkeer 
wordt met behulp van verkeersrege-
laars omgeleid. 

De twee matrixborden geven de 
weggebruiker informatie over het 
eerstvolgende verkeerslicht in de 
doorgaande richting. Hierbij weet 
de weggebruiker niet alleen dat er 
een verkeerslicht aan komt, maar 
krijgt hij bovendien advies over de 
afstemming van zijn snelheid op 
de verkeerssituatie bij het eerstvol-
gende verkeerslicht. Gezien de ve-
le ongelukken op de kruising bij de 
Ophelialaan is gekozen voor plaat-
sing van de matrixborden. De N201 
is de tweede locatie in de provin-
cie Noord-Holland waar de matrix-
borden worden toegepast. Bij vra-
gen over de werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonen-
den bellen naar het provinciale Ser-
vicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800-0200600 (gratis).

zaak van de vertraging. “Als je over 
de nieuwe N201 rijdt, zie je wat voor 
een mooie zichtlocatie Green Park 
Aalsmeer is. Het is een prachti-
ge locatie rond de nieuwe provinci-
ale weg en nog geen vier minuten 
van Schiphol, in anderhalve minuut 
bij de Veiling en zo bij de havens 
in Amsterdam.” In totaal bestaat 
Green Park Aalsmeer uit tien deel-
gebieden, acht er van zijn bestemd 
voor bedrijven die met de sierteelt 
te maken hebben. Volgens Heems-
kerk geeft dit thematisch clusteren 
een meerwaarde bij bedrijven. Twee 
deelgebieden zijn bestemd voor lo-
kale ondernemers (komende uit de 
gemeente Aalsmeer of Uithoorn) die 
willen starten of nieuw bouwen en 
geen binding hebben met de sier-
teelt. Overigens heeft Green Park 
Aalsmeer ook woningbouwkavels in 
de verkoop op de Hornweg en Ma-
chineweg. EKZ heeft de verkoop van 
deze woningbouwkavels op zich ge-
nomen. Het huidige kantoor van 
Green Park Aalsmeer aan de Horn-
weg 130 is eveneens te koop. “Nee, 
niet omdat het slecht gaat. We gaan 
ons huisvesten in het naastgele-
gen pand van Kooij, ook aangekocht 
voor Green Park Aalsmeer. De hallen 
daar achter zijn reeds verhuurd.” Tot 
slot heeft directeur Gregor Heems-
kerk nog op een rijtje gezet waar-
om Aalsmeerders het bedrijventer-
reinen vroeg of laat vol zullen zien 
lopen: “Met vijf bedrijven worden 
contracten opgezet. Na deze zo-
mer hopen we dat deze onderne-
mers de eerste heipalen de grond in 
slaan. Verder zijn er negen bedrijven 
die heel geïnteresseerd zijn en nog 

Foto Ronald van Doorn

Fietsster geschept door vrachtwagen
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
15 maart heeft rond acht uur in 
de ochtend een ernstige aanrij-
ding plaatsgevonden op de kruising 
Zwarteweg met de N201 tussen 
een vrachtwagen en een fiets. Een 
20-jarige chauffeur uit Heemskerk 
stuurde zijn truck vanaf de Zwar-
teweg rechtsaf de provinciale weg 
op richting Hoofddorp. Op de N201 
kwam zijn wagen in botsing met 
een 16-jarige fietsster uit Aalsmeer. 
De chauffeur bleef ongedeerd, het 
meisje is met gekneusde ellebogen 
overgebracht naar het ziekenhuis. 

In eerste instantie werd aan ernsti-
ger letsel gedacht, daar de fiets on-
der de vrachtwagen kwam en en-
kele meters is meegesleurd. De 
traumahelikopter is ter plaatse ge-
weest, evenals politie, ambulance 
en brandweer. De weg is lange tijd 
afgesloten geweest voor sporenon-
derzoek. Er ontstonden lange files. 
Rond half elf is de N201 weer open 
gegaan voor verkeer. De vrachtwa-
genchauffeur is, zoals gebruikelijk 
na een dergelijk ongeval, meege-
nomen naar het politiebureau voor 
verhoor. 

eens tien bedrijven die ook interes-
se getoond hebben. Echt, op Green 
Park Aalsmeer gaan inwoners trots 
worden!”
Door Jacqueline Kristelij n.
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sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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.

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Vermist:
- Schweitzerstraat, Kudelstaart: Noorse korthaar kater. Zwart, ma-

ger en schuw.
- Schoolstraat: Cyperse gecastreerde kater met witte bef en poten.

Hij heet Dinges en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg: Zwart poesje met wit vlekje op de borst en een 

rond kopje. Ze heet Zwartje en is 2 jaar oud.  Erg klein voor haar 
leeftijd. 

- Schweitzerstraat, Kudelstaart: Zwarte gecastreerde kater met wit-
te teentjes. Witte bef, links witte snorharen en rechts zwarte. Hij 
heet Heathtje en  is 10 jaar oud.

Gevonden:
- Veiling Aalsmeer: Zwart-wit ongecastreerde kater van ongeveer 

een jaar. Heeft bij neus een zwart vlekje.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Koffieochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 22 maart  is er 
weer een koffieochtend voor vrou-
wen in gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat. De aanvang is 10.00 uur 
en de spreekster deze morgen is Els 
Vlieger met het onderwerp ‘Stormen 
in je leven’. Velen denken hierbij di-
rect aan al die mensen betrokken bij 
die ramp in Japan, maar ook in ie-
ders eigen leven kan het stormen en 
te keer gaan! En wat dan? Iedereen 
is welkom en de toegang is gratis.

Ledenvergadering 
bij Melomanie
Rijsenhout - Het bestuur van 
Drumfanfare Melomanie heeft de 
datum van de algemene ledenver-
gadering verplaats van 21 maart 
naar 11 april. Dit in verband met de 
oefenavonden die nog hard genoeg 
nodig zijn om de puntjes op de i te 
zetten voor de jaarlijkse presenta-
tie op zaterdag 9 april in dorpshuis 
De Reede. De vergadering begint 
om 20.15 uur. Het concert begint 
iets eerder, namelijk om 20.00 uur. 
De deuren van Dorpshuis de Ree-
de gaan al om 19.30 uur open. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis.

Quiltgroep in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 23 maart 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting in 
de Oost-Inn in De Mikado aan de 
Catharina Amalialaan. Gedurende 
deze ochtend kan meegedaan wor-
den met de quiltgroep. Een leuke 
activiteit met prachtige resultaten 
waarbij niet het niet alleen hand-
werk is. Inlichtingen verkrijgbaar via 
tel. 0297-345413 of kijk op de web-
site: www.oosterkerk.info .

KERKDIENSTEN
Zondag 20 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Wim de Knijff. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. met Jan v/d Akker. Specia-
le dienst voor de kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. J. 
van Dijken.   

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Henriet-
te van Dunné. veertigdagentijd. Ex-
tra collecte: Stichting C.O.M.E.  

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. C. Terpstra, H.I. Am-
bacht.  

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om 
10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. J. van Popering. 
Ook kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. Z. de Graaf, Katwijk. or-
ganist: Th. Griekspoor. Om 17u. ds. 
E.J. Westerman, Aalsmeer. Kinder-
dienst. Oost: Oosteinderweg. Om 
10u. mevr. E.C. v.d. Oord-Vader, 
Maarsen. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. M. Maas, Hasselt. 
18.30u. ds. A. van Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. Samenkomst met spreker. 
(geen opgave ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. M. 
de Best, Zwolle. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Om 17u. in Kloos-
terhof euch.viering met L. Seeboldt. 
woordcomm, viering met A. Blonk. 
Zond. 10.30u. in Karmelkerk euch. 
viering met L. Seeboldt. Mmv ,ar-
melkoor. Om 14.30u. in Karmelkerk 
Poolse dienst. Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. woordcomm. viering 
met A. Blonk. Mmv koor SDG.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. van Veen. Kinderkerk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds R. Poesiat. 2e lijdens-
zondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. dienst DOP-groep. Mmv 
dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 21 maart om 
20u. met evang Kees Goedhart.  
 

Legio hulpmogelijkheden 
voor mensen met dementie 
Aalsmeer - Vrijdag 11 maart or-
ganiseerde de ontmoetingsgroep 
voor mensen met dementie en hun 
naasten samen met het mantel-
zorg steunpunt een informatiebij-
eenkomst in gebouw Irene. Met een 
groep van 25 mensen, voorname-
lijk mantelzorgers, deelde Ria Vis-
ser, hoofd van het WMO Loket, in-
formatie over de mogelijkheden die 
de gemeente te bieden heeft als het 
gaat om ondersteuning bij demen-
tie. Ria vertelde over nieuwe plan-
nen, het zogenaamde kantelproject, 
waarin de gemeente breder gaat kij-
ken naar wat iemand daadwerkelijk 
voor ondersteuning nodig heeft. Het 
is de bedoeling dat mensen met een 
hulpvraag in de toekomst bezocht 
worden door een medewerker van 
het wmo loket. De medewerker zal 
dan samen met de hulpvrager, bij-

voorbeeld de mantelzorger, kijken 
wat de mantelzorger  zelf kan orga-
niseren en waar de gemeente kan 
ondersteunen. 
Uitgebreid is er gesproken over de 
mogelijkheden van Vita welzijn en 
advies en mantelzorg steunpunt, 
beide gefinancierd vanuit de ge-
meente. Yvonne Ruyter, ouderen 
adviseur van Vita, was aanwezig om 
haar mogelijkheden uit te leggen. 
Ook de nieuwe zorgconsulent van 
zorgcentrum Aelsmeer Yvon Mole-
kamp woonde de bijeenkomst bij. 
Zij gaf aan dat zij juist voor thuis-
wonende mensen met dementie die 
huishoudelijke zorg of persoonlijke 
zorg nodig hebben een aanspreek-
punt zal zijn. Marie Louise van der 
Boom gaf de mogelijkheden weer 
die het rode kruis kan bieden. Sa-
menvattend zijn er legio mogelijk-

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

heden en bleek deze bijeenkomst 
goed om alles eens op een rijtje te 
zetten. Vrijdag 17 juni wordt er we-
derom een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Geriater B. Blaauw 
zal dan uitleg geven over dementie 
in het algemeen. Voor vragen naar 
aanleiding van deze bijeenkomst of 
algemene vragen betreffende de-
mentie kan contact opgenomen 
worden met Ellen Millenaar, coör-

dinator ontmoetingsgroep via: 06  
22468574, emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl. Het loket wonen, wel-
zijn en zorg  aangaande gemeen-
telijke voorzieningen, onder andere 
voor mantelzorgers en mensen met 
dementie, in  het gemeentehuis is 
open van maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 tot 12.00 uur en te be-
reiken via telefoonnummer 0297-
513131.

Soundsation in 
vergadering
Aalsmeer - Popkoor Soundsation  
houdt op dinsdag 22 maart haar le-
denvergadering in de bovenzaal van 
De Oude Veiling in de Marktstraat.
De vergadering begint om 20.15 uur.

Robin’ s fiets uit 
tuin gestolen!
Aalsmeer - Sinds enkele maan-
den worden er herhaaldelijk spullen 
uit achtertuinen ontvreemd in de 
Chrysantenstraat. Dit gebeurt voor-
namelijk in het weekeinde. Krat-
jes bier, gereedsschap, er is zelfs al 
eens keer een vriezer leeggehaald, 
maar nu hebben de dieven iets an-
ders meegenomen. 
Afgelopen vrijdagnacht, 11 op 12 
maart, is Robin’s drie weken oude 
nieuwe fiets uit de achtertuin gesto-
len. Robin heeft deze eerder dan het 
nieuwe schooljaar gekocht om deze 
ook te kunnen gebruiken voor aan-
komend schoolreisje wat een fiets-
vakantie op Texel is. Het is een zwart 
zilveren 57 inch Gazelle Orange. 
Robin is helemaal van slag, want hij 
moet nu op een oude afgeschreven 
fiets naar het schoolreisje en daar 
volgend jaar ook mee naar zijn nieu-
we school in Amstelveen fietsen. De 
bewoners van de Chrysantenstraat 
vermoeden dat de ongenodigde 
gasten via het water komen. Robin 
wil een oproep doen aan degene die 
zijn fiets heeft meegenomen om zijn 
eigendom terug te geven, want hij 
baalt enorm. Wie weet waar Robin’s 
fiets is? Zijn vader geeft een belo-
ning van 75 euro voor degene die 
hem vindt.

Collectanten 
gezocht voor 
Hartstichting
Kudelstaart - In april vindt weer 
de jaarlijkse collecte plaats van de 
Hartstichting. In Kudelstaart wordt 
ook gecollecteerd, maar nog niet in 
alle straten. In verband met de uit-
breiding van Kudelstaart is de Hart-
stichting  naarstig op zoek naar 
nieuwe collectanten. De Hartstich-
ting zamelt geld in om onderzoek 
naar hart- en vaatziekten mogelijk te 
maken. Dat is nodig, want ieder jaar 
sterven er nog 55.000 mensen aan 
deze aandoeningen. De Hartstich-

ting krijgt geen subsidie en is he-
lemaal afhankelijk van giften. Daar-
om is er ook dit jaar weer de Hart-
week. Van 3 tot en met 9 april gaan 
de collectanten van de Hartstichting 
van deur tot deur. Vorig jaar heeft 
de collecte in Kudelstaart 3100 eu-
ro opgebracht. Dit jaar hoopt de 
stichting weer een mooi bedrag op 
te halen en om dit te verwezelijken 
worden extra collectanten gezocht. 
Vooral in de nieuwe wijken en stra-
ten van Kudelstaart. Collectanten 
voor de Hartstichting krijgen alle-
maal een identiteitsbewijs en een 
officiële collectebus van de Hart-
stichting. Collecteren? Geef u op bij 
de coördinator van de Hartstichting 
voor Kudelstaart, Ans van Berkel via 
0297-327207 of 06-49914731.

In kader NL Doet
Binding Zolder organiseert 
bingo voor 65-plussers 
Aalsmeer - Op vrijdag 18 maart 
doet De Binding mee aan NL Doet. 
Dit is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland, georganiseerd door 
het Oranje Fonds. 
Kinderen in groep 7 en 8 van scho-
len in de omgeving van Kudelstaart 
gaan 65-plussers in het zonnetje 
zetten door een gratis bingomiddag 
voor hen te organiseren. De kinde-
ren gaan zelf thee en koffie serve-
ren en de balletjes laten rollen. “De 
Binding ziet NL Doet als een goede 
gelegenheid om juist dat beetje ex-
tra te doen voor 65-plussers. Daar-
naast hopen we dat de mensen die 
bingo komen spelen het zo leuk vin-

den, dat ze volgend jaar weer mee-
doen”, aldus Pam Heemskerk. Voor 
de bingo is de Binding op zoek naar 
artikelen die als prijzen gebruikt 
kunnen worden. Heeft u toeval-
lig op zolder of in uw schuur vazen, 
paasartikelen, ornamenten, kaars-
houders of serviesgoed in goede 
staan? De Binding neemt deze spul-
len graag in ontvangst. 65-plussers 
kunnen zich telefonisch aanmelden 
voor de Bingo via 06-13989304 of 
pam@debinding.nl. 
De bingo vrijdag is van 15.30 tot 
17.00 uur en wordt gehouden op de 
Binding Zolder in de Haya van So-
merenstraat 35c.

Maandag in De Oude Veiling
Diner leerlingen Westplas 
Mavo voor stichting FFF
Aalsmeer - Wederom zetten leer-
lingen van klas twee van de West-
plas Mavo zich in voor het bejaar-
dentehuis in Rusland. Op maandag 
21 maart wordt een dineravond ge-
houden voor de stichting FFF. Lena 
Faiman en Ingrid Schol hebben deze 
stichting opgericht in 2009. Zij pro-
beren om deze alleenstaande oude-
ren minimaal te voorzien van de ba-
sisbehoeften, zoals warmte, kleding, 
eten en persoonlijke aandacht. On-
dertussen zijn de ramen vervangen 
en diverse scheuren in het gebouw 
gerepareerd. De kamers zijn voor-
zien van radio’s. Ook krijgen de be-
woners op bepaalde feestdagen ge-
braden kip voorgeschoteld. Dit is 
weer eens wat anders dan elke dag 
soep! Nu is het tehuis toe aan een 
nieuwe badkamer, zodat de bewo-
ners ook eens niet in bed gewassen 
hoeven te worden.
Leo van Erp van de De Oude Vei-
ling heeft zeer enthousiast het res-

taurant ter beschikking gesteld. Sa-
men met de leerlingen wordt een 
driegangen menu voor 29.50 euro 
voorbereid en geserveerd. Een deel 
van de opbrengst komt ten goe-
de aan het tehuis en wordt moge-
lijk verdubbeld door De gemeente 
Aalsmeer via stichting OSA. Op de 
website www.stichting-fff.nl is het 
project volgen. De verkoop wordt 
ook geregeld door de leerlingen. In-
teresse? Neem dan contact op via 
diner@projectwestplas.nl. Vol is vol! 
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Muziek/Theater/Film
Vrijdag 18 maart:
* Meezingen met nummers André 
Hazes in feestcafé Tante Truus (Bon 
Ami), Dreef vanaf 21u.
* Praamavond met dj Elmar in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Bacchus da Musica met band Puur 
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Metalbands Toner Low en Heavy 
Lond in N201, Zwarteweg v/a 21u.
Zaterdag 19 maart:
* Back in Time in The Beach, Oost-
einderweg 247a vanaf 21u.
* Bands Social Animal en Hucksters 
live in N201, Zwarteweg v/a 21u.
* Buzz Brothers Band met zangeres 
Simone Roerade in Bacchus, Gerbe-
rastrat. Vanaf 21.30u.
* Band Gigs live in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
* Après ski party in Bon Ami, Dreef 
voor 16+. Vanaf 22.30u.
* Retro dans le Praam met dj’s Bru-
no, Mark en Niels in de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u. Estafettemiddag 
en kidsboetclub van 16 tot 19u.
* Band Brentsleng in café Sport-
zicht, Sportlaan vanaf 21u.
19 en 20 maart:
* Jubileumconcerten popkoor Sono-
rity in Dorpshuis Kudelstaart. Zater-
dag om 20u. en zondag 14.30u.
Zondag 20 maart:
* Kleinkunst met Niels van Gulik, Li-
sa Kaaijk en Mattie Keessen in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.
* Beaverhunt Bluesband in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 19u.
Woensdag 23 maart:
* Film voor jeugd bij Binding Oost, 
Machineweg van 13.15 tot 15.15u.
* Blueszanger en -gitarist Hein Me-
ijer in Blitzz, Marktstraat v/a 21u.
Donderdag 24 maart:
* Toneel TOBO met ‘Passiespel’ in 
Noorddamcentrum, Bovenkerk. Ook 
op 25, 26 en 27 maart. Aanvang alle 
avonden 20.15u.
Zaterdag 26 maart:
* Après-ski party met dj Alex in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u
* Toneel De Rijzenspelers ‘Kelder 
van Jones’ in De Reede, Schouw-
straat. Ook op 1 en 2 april. Aanvang 
alle avonden 20.15u.
* Volwassen house-avond Laconi-
que in N201, Zwarteweg v/a 23u.
Zondag 27 maart:
* Concert Bindingkoor in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat v/a 16u.

Exposities
Zaterdag 19 maart
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460.
Vanaf 17 maart:
* Schilderijen en beelden van Mar-
tine Boer en Eja Siepman-van den 
Berg in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 

zondag 14-17u. Zaterdag 19 maart 
opening om 16u. door beeldend 
kunstenaar Guido Lippens.
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en 
vlinders op Kinderkunstzolder in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen
Donderdag 17 maart:
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 18 maart:
* Binding bingo voor 65+ers op Bin-
dingzolder, Haya van Somerenstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Kaartavond Supporters Vereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20u.
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Dartcompetitie Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 19.45u.
Zaterdag 19 maart:
* Schoonmaakactie op Oosteinder-
poel en Westeinderplassen. Verza-
melen 8.30u. bij Watersportvereni-
ging Aalsmeer, Uiterweg.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 16u.
* Baby-, kinderkleding en speel-
goedbeurs in Dorpshuis van Ku-
delstaart. Verkoop 12-14.30u.
* Internationaal trampolinetoernooi 
Flower Cup in De Bloemhof, Horn-
weg vanaf 19.30u.
Dinsdag 22 maart:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 19.30u.
Woensdag 23 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek de week in de Praam, Zijd-
straat met spijkerslaan, darten, po-
keren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 24 maart:
* Sjoelavond bij Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a 
vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Donderdag 17 maart:
* Inloop en vergadering wijkraad 
Oost in De Mikado, Cath. Amalia-
laan vanaf 19u.
Dinsdag 22 maart:
* Vergadering popkoor Soundsation 
in Oude Veiling, Marktstraat, 20.15u.
Donderdag 24 maart:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentethuis vanaf 20u.

AGENDA

Literaire avond uitverkocht!

Schrijver Auke Kok te gast 
in bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 18 maart wordt 
een literair evenement georgani-
seerd met Geert Mak in De Oude 
Veiling. Deze avond is er ook een re-
gionale boekenmarkt waar de Am-
stellandse geschiedenis niet alleen 
in druk, maar ook in beeld te zien zal 
zijn. Een avond vol literatuur en ge-
schiedenis, die helaas voor late be-
slissers uitverkocht is. Donderdag 
12 mei vertelt schrijver Auke Kok 
over Oorlogsliefde en oorlogsverra-

der Anton van der Waals. De lezing 
wordt georganiseerd door Amstel-
land Bibliotheken met medewerking 
van Het Boekhuis en vindt plaats 
in de bibliotheek in de Marktstraat 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten kosten 
in de voorverkoop 10,50 euro, bibli-
otheek pashouders: betalen 8 eu-
ro. Kaartverkoop in het Boekhuis in 
de Zijdstraat en online via www.am-
stelland-bibliotheken.nl. Wacht niet 
te lang, vol is vol.

Aanstaande zaterdag en zondag
Band Gigs en kleinkunst van 
Niels in De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
19 maart trakteert De Oude Veiling 
op een avondje live-muziek met de 
band Gigs Een verrassende combi-
natie van pop, westcoast, Ierse mu-
ziek en country brengen de vier 
multi-instrumentalisten van Gigs. 
Gigs bestaat uit: Gerard Bouman 
op zang, viool, mandoline en gitaar, 
Johan Korringa op zang en bas, 
Hans Dijksterhuis op zang, gitaar 
en bluesharp en Jaap Verschoor 
op zang, gitaar en mandoline. Aan-
vang: 22.00 uur, toegang 2,50 euro 
per persoon. 
Op zondagmiddag 20 maart is de 
laatste van de zes kleinkunst voor-
stellingen van Niels van der Gulik in 
De Oude Veiling. Zijn kleinkunstpro-
gramma heeft het laatste half jaar 
veel succes geoogst. Met zijn pro-
fessionele band bestaande uit: Jos 
Kolenberg op gitaar, Erik Bogers 
op piano, Auke Haaksma op bas 

en Emile Boellaard op drums weet 
hij een verrassende sfeer te schep-
pen. Niels vertolkt liederen van on-
der andere Toon Hermans, Ramses 
Shaffy, Doe Maar en de Dijk. Elke 
maand is er een gastoptreden wat 
elke voorstelling weer verrassend 
maakt. In zijn laatste programma 
van dit seizoenheeft Niels verschil-
lende Aalsmeerse talenten, onder 
andere Lisa Kaaijk, Mattie Keessen 
en Cees Vreeken. Aanvang: 15.30 
uur, toegang 8 euro per persoon. De 
organisatie is in handen van KCA. 
Reserveren via www.kunstencul-
tuuraalsmeer.nl of telefonisch bij De 
Oude Veiling: 0297- 368378.

Malcolm Holcornbe
Ook alvast noteren: Zondag 27 
maart singer en songwriter Malcolm 
Holcombe met dobro-speler Jared 
Tylor uit Amerika live in De Oude 
Veiling vanaf 15.00 uur. 

Zaterdag van alles  in de Praam
Retro dans le Praam met 
DJ’s Niels, Bruno en Mark
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
middag  19 maart komt Joost Voort-
man draaien in café de Praam in de 
Zijdstraat. Joost heeft het estafette 
DJ-stokje overgekregen van Hen-
ri Jongkind. Iedereen is van harte 
welkom vanaf 14.00 uur. Joost komt 
gezellig draaien van 16.00 tot 19.00 
uur. Ook kinderen zijn welkom, de 
kidsboetclub is als altijd eveneens 
geopend. In de avond is het tijd voor 
Retro dans le Praam. DJ’s Niels, 
Bruno en Mark komen een gezel-
lig feestje maken in de Praam. Zij 
draaien muziek uit de jaren 1994 tot 
2002. Het gaat weer een hilarische 
avond worden in de Praam en trek 
uiteraard je dansschoentjes maar 
weer aan. De entree is geheel gra-
tis en de aanvang is al om 22.00 uur.
 

Vrijdag DJ Elmar
Vrijdag 18 maart gaat het ook weer 
een waar feest worden in de Praam, 
DJ Elmar neemt zijn leukste feest-
muziek mee, dus dat komt zeker 
goed. Nieuw deze avond is de Flü-
geltimer, vraag aan de bar naar 
meer informatie. Kortom, weer een 
bomvol weekend met alleen maar 
leuke evenementen. Helaas weer 
geen reden om thuis te blijven zit-
ten. Alvast voor in je agenda: Vol-
gende week zaterdag is de Mali-
Boom boom party met DJ Joost van 
Leeuwen. De avond gaat om 22.00 
uur van start en er zijn geen kaarten 
nodig. Zorg er uiteraard voor dat je 
op tijd bent, want vol is vol. En ver-
geet niet je legitimatie mee te ne-
men!
 

Vrijdag ‘Puur’ in Bacchus da Musica

Buzz Brothers Band live 
in café Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 19 
maart verzorgt de vijfmansforma-
tie Puur een optreden in cultureel 
café Bacchus. Echt, klinkklaar, on-
vervalst, louter, onverdund, onver-
mengd, zuiver, maagdelijk, onge-
rept, onbedorven, rein, absoluut, al-
leen, bloot, slechts, uitsluitend: De 
synoniemen die het internet voor-
legt bij het woord ‘puur’ zijn duide-
lijk. Het is wat het is. Dichter bij je-
zelf kan niet. Dichter bij zichzelf in 
dit geval, want daar halen de muzi-
kanten van nederpopband Puur hun 
inspiratie vandaan. Deze band, die 
vanaf 2007 Nederlandstalige liedjes 
schrijft, maakt muziek met klassie-
ke thema’s als liefde, leven en ver-
langen waarin duidelijke invloeden 
als Blof en Marco Borsato terug te 
vinden zijn. Mooie, herkenbare tek-
sten, de heldere stem van compo-
niste en zangeres Elisa, de vloeien-
de noten van toetsenist Erik en gi-
tarist Jeffrey en Frank en Harry als 
strakke bas en drums ritmesectie, 
geven Puur een eigen geluid. Bac-
chus da Musica in het culturele ca-
fé in de Gerberastraat begint vrijdag 
om 21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt: Uw 
gift! Meer informatie op www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Zaterdag 19 maart treedt de Buzz 
Brothers Band samen met zange-
res Simone Roerade op in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
De band bestaat uit de Aalsmeerse 
broers Berthill op toetsen en Marnix 
Busstra op gitaar, Frans van Geest 
op bas en Chris Strik op drums. De 
nieuwste cd: ‘ppff unk’ van de Buzz 
Brothers Band verrast door de sa-
menwerking met de bijzonder ex-
pressieve en soulvolle zangeres Si-
mone Roerade. De band speelt ei-
genzinnige en stijlvaste fusion. Soms 
rockend en dan weer heel harmo-
nisch. Marnix schrijft bijna alle com-
posities en speelt naast gitaar ook 
elektrische citer en bouzouki. Broer 
Berthil toetst als een ouwe hippie 
als een bezetene op zijn Fender pia-
no. Op bas Frans van Geest als rots 
in de muzikale branding en drum-
mer Chris Strik beperkt zich vaak tot 
een snare en een bassdrum en al-
leen brushes. Zaterdagavond komt 
het vijftal hun nieuwe cd presente-
ren. Dat kunnen bezoekers horen 
hoezeer zij muzikaal naar elkaar toe 
zijn gegroeid. Het concert wordt ge-
organiseerd door de Stichting KCA 
en begint aanstaande zaterdag om 
21.30 uur in Bacchus. Toegang: uw 
gift.

Zaterdag weergaloze rockavond
Vrijdag live Toner Low en 
Heavy Lord in de N201
Aalsmeer - Metal is een breed be-
grip. Het genre kent vele varianten. 
Een genre wat je minder vaak te-
genkomt is Stoner. Deze metalstijl 
wordt gekenmerkt door gedown-
tunede gitaren en is herkenbaar 
aan het trage, zware, meeslepende 
geluid. Vrijdag 18 maart treden twee 
bands op in N201 die hiermee in 
Nederland heel bekend zijn gewor-
den in het alternatieve circuit: Toner 
Low en Heavy Lord. Beide bands 
stonden al eerder op het N201 po-
dium en lieten het publiek met open 
mond achter door het brengen van 
een zeer intensief liveoptreden. De 
zaal van het jongerencentrum aan 
de Zwarteweg is open vanaf 21.00 
uur en de entree is 5 euro. l 

Hucksters en Social Animal 
Zaterdag 19 maart een weergaloos 
en gevarieerd avondje rockmuziek 
van de bovenste plank met optre-
dens van The Hucksters en Social 
Animal in de N201! The Hucksters is 
een vijfmans coverband uit de om-
geving van Aalsmeer. Deze band, 
opgericht in 1993, verzorgt al jaren 
optredens in café’s, feesttenten en 
–zalen in heel Nederland en staat 

garant voor een avond dampende 
rockcovers. De setlist wordt groten-
deels samengesteld uit songs die 
niet meer weg zijn te denken uit de 
rockgeschiedenis. Daarnaast wordt 
het repertoire continue aangevuld 
met recentere rocksongs van jon-
gere bands. Social Animal, bestaat 
uit Herman Van Zon, Nico Prent, 
Jort Verhoeven, Olaf Van Der Steeg 
en Stan Lee en het vijftal is allemaal 
via andere bands en muziek bij el-
kaar gekomen in deze formatie, die 
toen nog M99 heette. De ‘M’ stond 
voor Mirror, een reflectie van de in-
dividuele bandleden in ontwikke-
ling. De naam bleek te moeilijk voor 
de meeste mensen en dus besloten 
ze een andere naam te kiezen, één 
die past bij hun muziek, hun per-
soonlijke overtuiging en ontwikke-
ling. En zo is Social Animal geboren. 
Social Animal is een oprechte rock-
band met eigen sound waarin au-
thentieke rock wordt samengesmol-
ten met meer eigentijdse alternatie-
ve rock. Zaterdag dus twee bands 
op het N201 podium. De entree is 5 
euro en de zaal is open vanaf 21.00 
uur. Meer informatie over bands en 
activiteiten op: www.n201.nl.

Zaterdag après ski party
Go for the snow in Bon Ami
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 
19 maart staat discotheek Bon Ami 
in het teken van de altijd gezellige 
après-ski. Iedereen is onderhand 
wel terug van de wintersportva-
kantie, maar nagenieten kan nog in 
Bon Ami. De discotheek wordt vol-
ledig winters aangekleed en het ca-
fé wordt omgebouwd tot een bier-
stübe waar  lekker meegezongen 
mag worden met karaoke. Tevens 
zijn er halve liters bier verkrijgbaar 
voor maar 2 muntjes! In de grote 
zaal zal DJ Dean alle grote après-ski 
hits draaien afgewisseld met de hui-

dige danshits. Bij een bestelling van 
5 Flügels krijgen de bezoekers een 
lootje, waarmee prijs wordt gmaakt 
op een originele Flügel jas of Flügel 
vakantietrolley. 
Ook zal er in de grote zaal een acti-
viteit zijn waar menigeen hilarische 
momenten mee zal beleven! Wil je 
weten wat dit is? Kom dan zaterdag 
19 maart naar discotheek Bon Ami. 
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom en 
de aanvang is vanaf 22.30 uur. De 
entree bedraagt 5 euro en is inclu-
sief 1 Flügel. Voor meer informatie: 
www.bonami.nl

Zondag in café Joppe
Beaverhunt Bluesband live
Aalsmeer - De Beaverhunt Blues-
band verzorgt zondag 20 maart een 
optreden in café bar Joppe. Het op-
treden begint om 19.00 uur, toegang 
is gratis. De driemansformatie Bea-
verhunt wordt gevormd door gitarist 
Gerrit van der Spaan, bassist Pieter 
Rijlaarsdam (beiden Amsterdam-
mer) en Kudelstaarter Alex Stolwijk 
op drums. Toetsenist Wybren Veen-
stra is deze avond de speciale gast 
van de band. De bandleden spelen 
sinds 2003 samen en staan garant 

voor een onvervalste avond blues-
rock. De Beaverhunt Bluesband 
was drie jaar geleden ook al eens 
te zien in het café aan de Wetering-
straat. Van der Spaan is een groot 
fan van wijlen Rory Gallagher en dat 
blijkt duidelijk uit zijn spel. Samen 
met de band brengt hij onder meer 
nummers van Gallagher, Stevie Ray 
Vaughan en John Fogerty. De band 
balanceert tussen pure blues en rui-
ge rock. Meer informatie: beaver-
huntbluesband@hotmail.com. 

Lente met Back in Time
Aalsmeer - Komend weekend be-
gint de lente! Het blijft weer langer 
licht buiten, de bomen worden weer 
groen en geleidelijk aan wordt het 
weer warmer buiten. Een mooie re-
den voor een feestje! Aanstaan-
de zaterdag 19 maart staat Back 
in Time onder andere in het teken 
van de lente. Het grote gouwe ou-
we dansfeest dat elke derde zater-
dagavond van de maand door DJ’s 
en gastheren Cees van der Schil-
den, Meindert van der Zwaard en 
Ruud Vismans georganiseerd wordt 
in The Beach aan de Oosteinderweg 
247a vindt inmiddels voor de 45e 
(!) keer plaats en wordt nog steeds 
druk bezocht. Het is dan ook een 
uitstekende gelegenheid voor ie-
dereen die gezellig een avondje ple-
zier wil maken, een drankje wil ko-
men drinken en/of wil swingen op 

de dansvloer. Tijdens Back In Time-
avonden staan de muziek en gezel-
ligheid centraal. Bekende en minder 
bekende hits uit de jaren zestig tot 
negentig zullen de revue weer pas-
seren. De avond start om 21.00 uur. 
Vanaf dat moment staan DJ Cees en 
DJ Meindert weer open voor ver-
zoeknummers. Bezoekers kunnen 
hun muzikale ‘Favoriete Top 3’ invul-
len op de verzoeknummerkaart die 
bij de ingang wordt uitgereikt. Een 
andere gelegenheid om je smaak 
voor die avond kenbaar te maken, is 
om een bezoek te brengen aan de 
website: www.backintime.nu. Bo-
vendien kan je, als het je leuk lijkt 
om een keer gast DJ te zijn tijdens 
Back In Time, jezelf opgeven via de-
ze site. Kaartverkoop aan de deur 
zaterdag. Entree slechts 5 euro (in-
clusief 2 consumpties)..

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

VOORJAARS
AANBIEDINGEN:

Professionele
rookmachine Antari 

e189,-

Valencia
klassieke gitaar e59,-

Shure look-a-like
50-er jaren microfoon 

e78,-



partiële herziening uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 3, deel 
1’ ongewijzigd hebben vastgesteld.  Het besluit tot vaststel-
ling ligt ter inzage van 18 maart tot en met 28 april 2011.  

Plangebied
De 2e partiële herziening van de uitwerking heeft betrekking 
op het perceel in Nieuw-Oosteinde tegenover Vlinderweg 160 
t/m 208 in Aalsmeer.  

Doelstelling
De ontwerp 2e partiële herziening uitwerkingsplan ‘Nieuw-
Oosteinde 3, deel 1’ heeft betrekking op het braakliggende 
perceel aan de Vlinderweg in het noordoostelijke deel van 
Nieuw-Oosteinde.  Het doel van het plan is te komen tot de 
realisatie van een herverkaveling van dit deel van de wijk.  
Het geldende bestemmingsplan ‘Nieuw-Oosteinde’ kent voor 
het gebied een uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar 
na uitwerking binnen de uitwerkingsregels woningbouw is 
toegestaan.  Op 9 maart 2004 heeft het college van Burge-
meester en wethouders het uitwerkingsplan ‘Nieuw-Oosteinde 
3, deel 1’ vastgesteld.  De ontwerp 2e partiële herziening uit-
werkingsplan past binnen de uitwerkingsregels.  Deze herzie-
ning geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de bouw 
van 20 alleenstaande en twee-onder-een-kapwoningen.

Procedure 
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die 
het met het genomen besluit niet eens zijn, mits zij in de 
voorprocedure tijdig zienswijzen hebben ingediend en de be-
langhebbenden die niet verweten kunnen worden geen ziens-
wijze te hebben ingediend, ingevolge artikel 8. 2 lid 1 sub c 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), binnen zes weken na 
deze kennisgeving, beroep instellen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.  Op basis van artikel 3. 9a lid 4 van de Wro, treedt 
de uitwerking van het bestemmingsplan in werking op 29 
april 2011.  De ongewijzigd vastgestelde uitwerking bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stukken, is in te zien bij 
de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 
1, Aalsmeer.  De openingstijden van de centrale balie zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8. 30 uur tot 14. 00 uur (vrije 
inloop) en van 14. 00 uur tot 17. 00 uur (op afspraak).  Op 
woensdag is de centrale balie open van 8. 30 uur tot 20. 00 
uur.  Voor het overige is het plan in te zien op afspraak.  Het 
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendge-
maakt en beschikbaar gesteld via www. aalsmeer. nl.

Ontheffingen ingevOlge De Wet 
Ruimtelijke ORDening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag 
gedurende 6 weken tussen 9. 00-11. 30 uur ter inzage in het ge-
meentehuis te Aalsmeer.  Gedurende deze termijn kan een belang-
hebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit naar voren brengen.  De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.  Degene die buiten 
de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met 
de afdeling vergunningen en handhaving via tel.  (0297) 387 698.

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 Wo-
ningwet, ontheffing van het geldende bestemmingsplan en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Zeeltstraat 69, het wijzigen van een woning in een wo-

ning met praktijkruimte.

WelstanDscOmmissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9. 00-11. 30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-

Op vrijdag 18 maart is het gemeentehuis 
om 15.00 uur gesloten.

cOntROle hOnDenbelasting 

Heeft u een hond en deze nog niet aangegeven bij de ge-
meentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want er zal een 
controleur namens de Gemeente Aalsmeer langskomen om 
dit te controleren.  De Gemeente Aalsmeer heft al jaren de 
hondenbelasting.  In het kader van het gelijkheidsbeginsel 
vindt de gemeente het belangrijk, dat iedere hondenbezit-
ter ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt.  Vandaar dat 
de gemeente controleurs inzet die dit huis-aan-huis gaan 
controleren.  Wanneer u een hond heeft, betaalt u voor 2011 
het tarief van e 69,-.  Voor elke volgende hond is het tarief
e 84,-.  U bent verplicht om aangifte te doen.  Doet u dit 
niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen.  
Dus heeft u een hond, meldt deze direct aan.  U kunt het 
aangifteformulier aanvragen bij het team WOZ/belastingen 
van de gemeente, tel.  0297-387530, of downloaden via de 
website van de Gemeente Aalsmeer.  Retourneer het formulier 
zo spoedig mogelijk.  

Wet algemene bepalingen OmgevingsRecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 201, het isoleren van de woning;
• Baanvak 99, het vergroten van de woning;
• Bosrandweg N231, het vervangen van de Bosrandbrug en 

het kappen van 5 bomen;
• Dorpsstraat 6, het plaatsen van lichtreclame;
• Einthovenhof 14, het vergroten van de woning;
• Kamerlingh Onnesweg/plantsoen, 
 het kappen van 6 bomen;
• Karekietstraat 18, het kappen van een boom;
• Kerkweg 32, het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 166a, het verwijderen van asbest;
• Stommeerweg 72 ws7, het bouwen van een steiger.

veRleenDe OmgevingsveRgunningen, 
RegulieRe pROceDuRe

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9. 00-11. 30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en 
handhaving, balie 6.  Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3. 9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Boerhavehof, Nobelhof, Stevinhof, 
 het bouwen van 117 appartementen.
• Dr.  J.  Wasscherstraat 8, het plaatsen van een carport;
• Dr.  J.  Wasscherstraat 10, het plaatsen van een carport.
• Oosteinderweg 380, het plaatsen van een schuur.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 17 maart 2010.

bestemmingsplannen

Vastgestelde 2e partiële herziening uitwerkingsplan ‘
Nieuw-Oosteinde 3, deel 1’ 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3. 9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 7 van het bestemmingsplan, met toepas-
sing van artikel 3. 6, lid 1, sub b en artikel 3. 6 lid 3 van de 
Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 8 maart 2011 de 2e 

vOOR meeR infORmatie: WWW.aalsmeeR.nl

Officiële mededelingen
17 maart 2011

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 afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8. 30-14. 00 uur: vrije inloop.  Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8. 30-20. 00 uur.  Tus-
sen 17. 00-20. 00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.  Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt.  Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch 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 be-
stuurssecretariaat.  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 porte-
feuilleverdeling www. aalsmeer. nl of uw gemeentegids.

fRactiespReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen.  Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.  
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer. nl of via 0297-387660.  De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 22 maart en 5 april 2011.

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
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di.  en vr.  08. 30-12. 00 uur, vrije inloop.
wo.   13. 30-16. 30 uur, vrije inloop.
ma.  t/m do.  12. 00-17. 00 uur, op afspraak.
Tel.  spreekuur, 0297-513255
ma.  t/m vr.  08. 30-12. 00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma.  t/m vr.  08. 30-12. 00 uur, vrije inloop.
ma.  t/m do.  12. 00-17. 00 uur, op afspraak.
Tel.  spreekuur, 0297-513131
ma.  t/m vr.  08. 30-12. 00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel.  0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel.  0297-381717 of info@meerlanden. nl.

seRvicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.  Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer. nl.  Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld.  Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.  
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.  Be-
reikbaar 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 het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9. 00-17. 00 uur: tel.  020-6015555 of via info@mailbas. nl  
of website www. bezoekbas. nl

gunningen en handhaving, balie 6, tel.  0297-387698.  Op de 
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.  

teR inzage bij De afDeling DienstveRlening, 
Week 11

t/m 23 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704;
t/m 23 mrt Concept Standplaats- en Ventbeleid 2011;
t/m 25 mrt Ontheffing Sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart 

in de nacht van 5 en 6 maart en van 7 op 
 8 maart 2011 tot 02. 00 uur;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: het plaatsen van de 

ark van Noach van 15 feb.  t/m 18 april 2011;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: een open waterwed-

strijd bij het surfeiland op 14 augustus 2011;
t/m 1 apr Ontheffing sluitingstijd: Holland Huys in de 
 nacht van 26 op 27 februari 2011 tot 02. 00 uur;
t/m 7 apr Evenementenvergunning: Restaurant Marcon 

op zaterdag 30 april 2011, het plaatsen van 
 2 springkussens en een toiletwagen;
t/m 7 apr Kindercarnavalsoptocht op 5 maart 2011 
 van 13. 00-15. 00 uur;
t/m 7 apr Carnavalsoptocht op 6 maart 2011 
 van 11. 30-15. 00 uur;
t/m 7 apr Participatie- en Communicatieaspecten: 

toekennen namen openbare ruimte, 
 C. J.  Braberpad en 2 namen openbare ruimte 
 op het veilingterrein van FloraHolland;
t/m 8 apr Verkeersbesluit 2010 / 12595;
t/m 12 apr Bekendmaking Besluit financiële tegemoet-
 komingen voorzieningen maatschappelijke 
 ondersteuning van G2, het samenwerkings-
 verband Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 12 apr Bekendmaking Regels Persoonsgebonden 

budget Wet maatschappelijke ondersteuning 
2011 van G2, het Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn 2011;

t/m 13 apr Ontwerplegger vastgestelde regionale keringen;
t/m 15 apr Royale Club Avond in Crown Business Studio 
 op 5 maart 2011 van 22. 00-05. 00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: van kinderboerderij 

Boerenvreugd op grasveld in de 
Snoekbaarsstraat,op zondag 15 mei 

 van 11. 00-15. 00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Beachvolleybal-
 toernooi achter het Dorpshuis Kudelstaart 
 op 21 mei 2011 van 12. 00-23. 00 uur;
t/m 15 apr  Evenementenvergunning: Peur um erin bij de 

Loswal op 22 mei van 14. 00-19. 00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Sinterklaasoptocht 

van de Loswal naar het Dorpshuis Kudelstaart 
op 19 november 2011 van 13. 30-15. 00 uur;

t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010.

teR inzage bij De afDeling DienstveRlening, 
balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot 
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot vrijdag 8 april 2011
• Westeinderplassen H 450, het ontgraven van water, ver-

nieuwen van beschoeiing en het gebruiken van een voor-
malig baggerdepot voor recreatieve doeleinden.

seRvicepunt beheeR en uitvOeRing 
pROvincie nOORD-hOllanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.  
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland. nl.
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Met alcohol achter stuur
Aalsmeer - Een 42-jarige automo-
bilist uit Aalsmeer is maandag 14 
maart rond tien voor zeven in de 
avond staande gehouden door de 
politie. De man vertoonde opvallend 
rijgedrag. De blaastest wees uit dat 
de man bijna drie keer de maxi-
maal toegestane hoeveelheid alco-
hol had gedronken. Er is proces ver-
baal opgemaakt. De Aalsmeerder 
heeft zijn rijbewijs in moeten leve-
ren. Om 20.15 uur is nog een tweede 
inwoner betrapt op rijden onder in-

vloed van alcohol. De 31-jarige man 
werd gespot, omdat hij met zeer ho-
ge snelheid over de N201 reed. Om-
dat alcohol geroken werd, is de man 
gevraagd mee te werken aan de 
blaastest. De 31-jarige man bleek 
ruim twee maal de maximaal toege-
stane hoeveelheid alcohol te heb-
ben gedronken. De man is aange-
houden. Ook bleek de Aalsmeerder 
niet in het bezit te zijn van een gel-
dig rijbewijs. Er zijn twee bekeurin-
gen uitgeschreven.

Misschien hebben we een gemeen-
telijk bestuur met het hart van Oba-
ma en de slimheid van de banken! 
De olieprijzen lopen hoog op, Oba-
ma overweegt de noodvoorraden 
aan te spreken om de economie 
niet verder te laten ontsporen. Ban-
ken hebben het vermogen mogelijk-
heden te zien die verder rijken dan 
de voor de hand liggende. 
Stel we bewaren onze gemeentelij-
ke algemene reserves niet voor de 
toekomst, maar voor nu - en reke-
nen er op dat de rente de komende 
jaren gaat stijgen. Gebruiken we nu 
een klein deel uit de pot Algemene 
middelen, om de voor Aalsmeer zo 

belangrijke zaken die ons allemaal 
raken in stand te houden: Bibliothe-
ken, Jeugd en Jongerenwerk, Tafel-
tje Dekje, Bacchus, KCA, De Histori-
sche Tuin, etc. 
Natuurlijk zijn we blij met een be-
stuur die met haar reserves ons tot 
een rijke gemeente maakt. Maar 
wat hebben we aan al die rijkdom 
als de samenleving door de voorge-
nomen bezuinigingen ons allen so-
ciaal armer zal maken? Bestuur laat 
uw hart spreken en durf keuzes te 
maken.

Joke van Klink, Jasmijnstraat 21
j.van.klink@hetnet.nl

Gebruik deel reserves nu!

ingezonden

Aalsmeer - Voor de 14e editie van 
de Ride for the Roses zijn de voor-
bereidingen in volle gang. Het fiets-
evenement voor jong en oud ten ba-
te van KWF Kankerbestrijding wordt 
dit jaar op 4 september verreden in 
Aalsmeer en wijde omgeving. De 
verantwoordelijkheden zijn onder-
verdeeld in diverse werkgroepen. 
Er zijn in totaal zeven werkgroepen: 

sponsoring, Pre Ride for the Roses, 
communicatie, vrijwilligers, route, 
eventmanagement en Ride loca-
tie. Deze werkgroepen bestaan voor 
het grootste deel uit mensen die 
als vrijwilliger het evenement (me-
de-)organiseren. Iedere groep heeft 
een voorzitter die deelneemt aan de 
overkoepelende projectgroep. 
Deze voorzitters van de werkgroe-

Voorbereidingen in volle gang
Route Ride for the Roses 
over Schipholterrein?

pen komen eens in de vier werken 
bij elkaar bij bloemenveiling Flo-
raHolland om de voortgang te be-
waken. Ook afgelopen donderdag 
kwamen ze weer bijeen. Diverse on-
derwerpen stonden centraal, waar-
onder het voornemen om een deel 
van de fietsroute over het Schiphol-
terrein te laten lopen. De organi-
satie wacht nog op groen licht van 
Schiphol: een spannend moment 
voor de wielerliefhebbers. 
Ook meefietsen voor dit goede 

Schipholdraaibrug tijdelijk 
dicht voor bouw fietstunnel
Streek - Om de aansluiting N201 
richting de A9 te verbeteren, wordt 
de Burgemeester Colijnweg aange-
past. Deze aanpassing maakt een 
fietstunnel bij de Schipholdraaibrug 
noodzakelijk. 
De werkzaamheden aan de fiets-
tunnel starten in de week van 21 
maart. De brug wordt afgesloten 
voor al het verkeer en er zijn omlei-
dingsroutes ingesteld. Rond de zo-
mer zijn deze werkzaamheden afge-
rond. In de huidige situatie moeten 
(brom)fietsers de Burgemeester Co-
lijnweg oversteken. Voor dit (brom)
fietsverkeer wordt nu een fietstun-
nel gebouwd, die onder de Schip-
holdraaibrug doorgaat. De werk-
zaamheden aan de fietstunnel zijn 
zeer complex. Voor de veiligheid 

van zowel de wegwerkers als het 
(fiets)verkeer is daarom besloten de 
Schipholdraaibrug voor al het ver-
keer af te sluiten. Tijdens de werk-
zaamheden wordt voor het fietsver-
keer een pontverbinding ingesteld. 
Deze pont vaart tijdens werkdagen 
tussen 6.00 en 19.00 uur. Daarnaast 
zal de dienstregeling van buslijn 
622 van Connexxion (de winterbus) 
worden verlengd tot aan de zomer-
vakantie. Autoverkeer dat de Ring-
vaart wil passeren, wordt omgeleid 
via de Bosrandbrug om vanaf daar 
de weg te vervolgen. 
De huidige werkzaamheden aan de 
Nieuwe Meerlaan in het Amster-
damse Bos worden voor 21 maart 
afgerond. De omleidingen worden 
met borden aangegeven.

doel? Schrijf zo snel mogelijk in, 
want vol is vol. Voor meer informa-
tie over de routes, sponsormogelijk-
heden en inschrijving: www.ridefor-
theroses.nl .

Voorbereiden
Wie zich vast warm wil fietsen voor 
de Ride for the Roses, kan de ko-
mende maanden meedoen aan een 
aantal voorbereidingskoersen, zo-
als de Delta Ride for the Roses, de 
Fresride en de Strongride.
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Speciale aandacht voor jongeren

Ziekenhuis Amstelland 
opent zaterdag deuren 
Amstelveen - Gezien de geweldi-
ge belangstelling in 2010 heeft Zie-
kenhuis Amstelland ook dit jaar 
weer besloten haar deuren te ope-
nen tijdens de Landelijke Open Dag 
van de Zorg. Op zaterdag 19 maart 
wordt van 11.00 tot 15.00 uur spe-
ciale aandacht besteed aan jonge-
ren die eens willen kijken hoe het is 
om in een ziekenhuis te werken. Het 
programma is informatief, leuk en 
vooral interactief. Vele medewerkers 
van Ziekenhuis Amstelland grijpen 
de gelegenheid aan om het publiek 
te laten zien hoe divers hun werk is 
en hoe trots ze er op zijn. Interes-
se in high tech of logistiek? Of meer 
gevoel bij werken met mensen? Al-
les is tenslotte te vinden in de zorg! 
En overal zijn enthousiaste mede-
werkers aanwezig om de bezoekers 
meer te vertellen over de zorg die zij 
bieden. Maar men kan zich ter plek-
ke ook oriënteren op een uitdagen-
de baan in de zorg. Er is een beroe-
penmarkt, waarbij onder andere in-
formatie gegeven wordt over medi-
sche en niet-medische opleidingen 
in de zorg. Op de informatiemarkt 
vertellen medewerkers van het zie-
kenhuis graag iets over hun beroep. 
Een ziekenhuis zonder techniek be-
staat niet! Een kijkje mag genomen 
worden bij de grote installaties on-
der het dak en onder andere in het 
ziekenhuismagazijn.

Medische beroepen
Voor de deur staat de ambulance-
dienst de mensen al op te wach-
ten en kan men een kijkje nemen in 
de ambulance. In het ziekenhuis is 
het mogelijk om zelf een groot aan-
tal medische en verpleegkundige 
zaken zelf te oefenen, bijvoorbeeld 
hoe een verpleegkundige of arts 
goed de handen wast (hygiëniste), 
de bloeddruk en hartslag meet of 
hoe een laboratoriummedewerker 
bloed prikt (op een kunstarm!). Er 

is een speciaal ingerichte operatie-
kamer gemaakt waar men zelf even 
kan uitproberen hoe een operatie-
handeling moet. Eén van de ortho-
peden van het ziekenhuis leert kin-
deren hoe je een knie moet opere-
ren en bij de internisten wordt men 
uitgedaagd om alle organen binnen 
korte tijd weer terug te stoppen in 
een pop. Bij de longfunctielaborant 
kunnen allerlei vragen worden ge-
steld over de werking van de longen 
en natuurlijk kan men ook even de 
longinhoud meten. Verder wordt on-
der andere een cursus reanimeren 
georganiseerd, een presentatie over 
botbreuken gegeven bij de afdeling 
Radiologie en wordt een video van 
een echo getoond. De gipsverband-
meester laat zien hoe je een gips-
verband aanlegt. Jongeren kunnen 
zelf een ziekenhuisbed opmaken, 
de luier van een baby in een cou-
veuse verschonen en nog veel meer. 
De afdeling Dietetiek heeft een heel 
circuit uitgezet over voeding. Dus 
ben je graag bezig met eten? Wel 
eens gedacht aan diëtist(e) wor-
den? Zowel medewerkers van Am-
stelring als ziekenhuisdiëtisten ver-
tellen van alles over hoe belangrijk 
voeding is, voor gezonde en zieke 
mensen. Uiteraard kan men bij alle 
mogelijke activiteiten vragen stellen 
en informatie vragen over de beroe-
pen in het ziekenhuis.

Voor de kleintje s
Naast serieuze zaken en activiteiten 
voor jongeren is ook gedacht aan de 
kleinere bezoekers; zij kunnen even 
kleuren bij de kraam of zich uitle-
ven op het springkussen in de hal. 
Kinderen kunnen ook alvast een fo-
to laten maken om te kijken hoe een 
uniform of doktersjas staat: in de fo-
tostudio worden ze op de gevoelige 
plaat gezet. Kijk voor het volledige 
programma op www.ziekenhuisam-
stelland.nl.

Ophelialaan verwendag een 
hartverwarmend succes!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het weer een leuke gezellige 
dag om in de Ophelialaan te win-
kelen. En ondanks dat het zon-
netje niet echt veel van zich liet 
zien, was het toch een hartverwar-
mende dag in de Ophelialaan. Dat 
kwam doordat de winkeliersvereni-
ging hun maandelijks actie hield 
en er weer cadeaus werden uitge-
deeld. De Opheliawinkeliers wil-
len hiermee maandelijks blijk ge-
ven van hun waardering ten aanzien 
van het winkelend publiek dat komt 
winkelen. En wie blij is, deelt wel 
eens wat uit. Dit keer werd de ac-
tie verzorgd door Ridder & Co, spe-
cialisten in tabak, koffie en thee. Het 
pakket waarmee het winkelend pu-
bliek werd verrast bestond uit drie 
pakken koffie van Medellin Secret 
in drie verschillende smaken. Deze 
koffie is volledig eerlijke, maar ook 
heerlijke koffie. De boeren krijgen 
een heel goede prijs voor de bonen, 
daar de tussenhandel wordt overge-
slagen. Ook is het een zeer zuive-
re koffie op gebied van mens en mi-
lieu, en heeft Medellin Secret daar-
om een milieukeurmerk gekregen 
van de Rainforest Alliance. Wat veel 

mensen niet weten is dat koffiepluk-
kers vaak doodziek worden door de 
bestrijdingsmiddelen die worden 
gebruikt, arm zijn en geen medi-
sche behandeling kunnen betalen. 
Is dat dan de bedoeling van een lek-
kere kopje koffie? Familie van Heek 
uit Kudelstaart werd  aangesproken 
en was een van de gelukkigen op de 
Ophelialaan Verwendag. Het vier-
tal reageerde verrast. Af en toe ko-
men ze in de Ophelialaan winkelen, 
want ze komen uit Kudelstaart, en 
willen af en toe weer eens wat an-
ders, gewoon voor de gezelligheid. 
Meestal gaan ze naar de C1000 en 
naar Zeeman. Loreena logeerde bij 
opa en oma en was dus ook van de 
partij. De familie van Heek ging blij 
naar huis met drie pakken heerlij-
ke en eerlijke koffie. De koffiebonen 
kunnen ze laten malen bij Ridder & 
Co en dat is handig, want dan heb je 
altijd verse koffie wanneer je maar 
wilt! En zo werd de Ophelialaan Ver-
wendag een hartverwarmende dag 
voor de familie van Heek, de Ophe-
lialaan en haar bezoekers en ook 
voor de boeren uit Colombia! Meer 
informatie is te vinden op www.op-
heliaplaza.nl.

Slechtvalkenpaar maakt 
zich op voor broedseizoen!
Aalsmeer - Hetzelfde slechtvalken 
paar heeft de nestkast van de wa-
tertoren in gebruik genomen en be-
reidt zich vol energie voor op een 
nieuw broedseizoen. Vorig seizoen 
bebroedde het tweetal zonder suc-
ces drie eieren. Maar, de Werkgroep 
Slechtvalken Aalsmeer heeft alle 
hoop dat dit jaar wel jonge slecht-
valken geboren gaan worden. “Het 
mannetje is zijn jeugdkleed kwijt en 
is uitgegroeid tot een prachtig gete-
kende tarsel”, liet Herman Scholten 
van de werkgroep weten. “Hij ver-
zorgt zijn vrouw heel goed en biedt 
haar met grote regelmaat prooien 
aan, die zij dankbaar in ontvangst 
neemt.” Dit alles heeft de Werkgroep 
kunnen zien via de webcam, die in 
de nestkast is geplaatst. Een twee-
de webcam staat gericht op de aan-
vliegplank. “De camera’s zenden live 
beelden uit, maar slaan ook filmpjes 
op zodra er beweging wordt gecon-
stateerd. Een erg handig systeem, 
dat er voor zorgt dat wij vrijwel niets 
missen. Zo hebben we onder ande-
re al een paring op film staan”, ver-
volgt Herman enthousiast. Ergens in 
de tweede helft van maart wordt het 
eerste ei verwacht. Er is nog wel 1 
gevaar: “Concurrerende slechtval-

ken. Vooral individuen zonder part-
ner, die wel in de buurt van de wa-
tertoren blijven, kunnen de boel ver-
storen door een van de broedende 
valken te verjagen en diens plaats 
proberen in te nemen. Tot op he-
den zien we met regelmaat een in-
dringster, die graag de plaats van 
het vrouwtje zou willen innemen. 
Af en toe komt het tot wat scher-
mutselingen, maar de band tussen 
het Aalsmeerse paar lijkt sterk ge-
noeg”, legt Scholten desgevraagd 
uit. De Werkgroep Slechtvalken lan-
ceert binnenkort haar eigen websi-
te en dan kan iedereen volgen wat 
er dagelijks in de nestkast gebeurt. 
Om dit alles te bekostigen is WSA 
op zoek naar donateurs. Al enkele 
donateurs hebben zich aangemeld. 
Giften zijn welkom op ING-rekening 
6011238 van de stichting WSA. Tot 
slot wil Herman nog iets recht zet-
ten. “De vogels in de tuinen van in-
woners waren geen slechtvalken, 
maar sperwers. De slechtvalk en de 
sperwer worden wel vaker met el-
kaar verward. 
Overigens geen reden tot teleurstel-
ling: Ook een sperwer in je tuin is 
een geweldige ervaring”, besluit de 
vogelkenner.

Jong Aalsmeer in NieuwNAT 
Aalsmeer - Het thema van het 
lentenummer van NieuwNAT 11 
is ‘Jong in Aalsmeer’. De redactie 
probeert daarin een grof beeld te 
schetsen van Aalsmeerder tussen 
15 en 35 jaar. 
Het lokale internetmagazine gaat 
komende zondagavond 20 maart 
online in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Begin april verschijnt 
NieuwNAT 11 opnieuw in druk, on-
geveer een week na de verschijning 
op de website van NieuwNAT, www.
nieuwnat.nl. Het magazine zal onder 
meer verkrijgbaar zijn in de plaatse-
lijke boekwinkels. Het vorige num-
mer over markante Aalsmeerders 
verkocht zo goed dat de redactie 
besloot ook ditmaal een gedruk-
te versie te presenteren. Er zijn cir-
ca vijfhonderd exemplaren over de 
toonbank gegaan. Zoals gebruike-
lijk heeft de redactie weer diver-
se ‘nieuwe’ auteurs weten te strik-
ken voor een persoonlijke bijdrage. 
Jochem van Leeuwen schrijft over 
feesten in Aalsmeer, Merel Meijdam 
over haar zangambities, Amber Bar-
tels over haar wetenschappelijk on-
derzoek in de Israëlische stad Tel 
Aviv en Auke Ham over zijn jon-
gensdroom die realiteit is geworden. 
Actueel is een artikel van Yannick 
Duport over hangjongeren in Ku-
delstaart. De jonge gemeenteraads-
leden Robbert-Jan van Duijn (CDA) 
en Robert van Rijn (VVD) voeren 
een discussie per e-mail over hun 
politieke ambities. Adri Markus in-
terviewt Lotte Borgman, die uit de 
doeken doet hoe ze een dansstudie 

combineert met haar christelijke in-
spiratie. De plek die discotheek Bon 
Ami, waar wekelijks honderden jon-
geren van zestien tot twintig jaar op 
afkomen, in de lokale gemeenschap 
inneemt, komt aan bod in een inter-
view met eigenaar Marco den Haan 
en barman Dennis Groen. De 21-ja-
rige Patrick Verkerk heeft een jong 
bedrijf dat Porches raceklaar maakt 
en vertelt daarover. 
De 22-jarige Jasper Bras, die aan de 
Rietveld beeldende kunst studeert, 
licht toe wat hij in kunst ziet. De bij 
jongeren populaire ugg en black-
berry krijgen commentaar van twee 
kanten: Vader Anton de Boer steekt 
er de draak mee, dochter Bregje 
hemelt ze op. Verder schrijft Pier-
re Tuning over zijn jonge jaren, on-
der de titel ‘Jongeren, pas op!’ en 
geeft Joop Kok geeft zijn visie op 
een eventuele kinderspeelplaats bij 
hem voor de deur. Vaste onderde-
len zijn de column van Peter Maar-
sen, over twitterend Aalsmeer en 
een gedicht van dorpsdichter Mar-
cel Harting. De inmiddels alom ge-
waardeerde video van regisseur 
Ton Offerman en interviewer Peter 
Maarsen gaat ditmaal over bizarre 
ideeën van een tienjarige plaatsge-
noot, die vurig pleit voor 33 nieuwe 
snackbars in Aalsmeer. De precieze 
verschijningsdatum van NieuwNAT 
11 op papier is nog niet bekend. Dat 
wordt nader bekend gemaakt op de 
eigen website en via de plaatselijke 
media. Zeker is wel dat het magazi-
ne in de winkel weer 4,95 euro gaat 
kosten.

Rad van avontuur en heel 
veel leuke artikelen in Spil
Kudelstaart - Lekker ‘vlooien’ tus-
sen allerlei oude artikelen, dat kon 
afgelopen zaterdag in De Spil aan 
de Bilderdammerweg. De Samen 
Op Weg Gemeente organiseerde 
hier een uitgebreide rommelmarkt 
en veel mensen kwamen een kijk-
je nemen bij de meubeltjes, mooi 
glaswerk, vazen, tal van boeken en 

aardige snuisterijen uit grootmoe-
derstijd. Vooral aan het begin van-
af 10.00 uur was het flink druk. Het 
Rad van Avontuur draaide ook en 
gedurende de hele middag waren 
daar leuke prijzen mee te winnen. 
Kinderen konden zich uitleven met 
spijkerbroekpijpen hangen of (iets 
rustiger activiteit) knutselen. 

Afgelopen zaterdag werd de dameskledingbeurs gehouden in het Dorpshuis; 
aanstaande zaterdag is het weer tijd voor baby- en kinderkleding op dezelf-
de locatie.

Baby- en kinderkleding 
op beurs in het Dorpshuis 
Kudelstaart - Op zoek naar nog 
goede baby- of kinderkleding? Kom 
dan naar de kledingbeurs aanstaan-
de zaterdag 19 maart in het Dorps-
huis Kudelstaart. Daar kunt u tussen 
12.00 en 14.30 uur terecht voor ba-
by- en kinderkleding t/m maat 134, 
maar ook voor positiekleding en 
speelgoed. Wilt u kleding of speel-
goedartikelen inbrengen voor de 
verkoop dan geldt een 10% rege-
ling. Inbrengen is mogelijk ‘s och-
tends van 8.30 tot 9.00 uur. Het uit-

betalen vindt plaats tussen 16.30 
en 17.00 uur. Voor informatie kunt 
u bellen met Truus de Geus-Gei-
tenbeek: 0297-323072, Leni Buis-
ma–Tas: 0297- 360942 (tussen 15.00 
en 18.00 uur)of Inge Jongkind–van 
Dam: 0297-329337.
Zaterdag jl. werd de dameskle-
dingbeurs georganiseerd. Heel veel 
shirts, blouses, broeken, tassen, rie-
men, sjaals, topjes en andere voor-
jaars/zomerkledingartikelen vonden 
de weg naar een nieuwe eigenaar!

Leidsters Het Woelige Nest 
in zonnetj e gezet met CD
Aalsmeerderbrug - De ‘Dag van 
de Leidster’ is een populair feno-
meen op kinderdagverblijven. Op 
deze dag worden leidsters van kin-
derdagverblijven extra in het zonne-
tje gezet. Zo ook de pedagogische 
medewerkers van Kinderdagverblijf 
het Woelige Nest. Eind vorig jaar 
werden zij door de ouders van Het 
Woelige Nest getrakteerd op een lu-
diek uitje. Na een hele week in de 
watten te zijn gelegd door de ouders 
arriveerden zij op een vrijdagavond 
geheel onwetend in een studio om 
een eigen CD op te nemen. Naast 
twee Engelstalige nummers, is ook 
een lied gezongen met een eigen 
tekst, op de wijs van ‘I Will Survive’. 
De tekst was bedacht door de ou-
ders zelf. Het ging over een dag op 
Het Woelige Nest en werd met verve 

gezongen! Met spanning werd ver-
volgens gewacht op het resultaat. 
Dit liet even op zich wachten. Maar 
onlangs is de CD dan eindelijk over-
handigd aan de medewerkers van 
Het Woelige Nest. En het resultaat 
mag er zijn! Ook de kinderen von-
den het fantastisch! Hun ‘juffen’ die 
zo´n mooi lied zongen! Ze zijn he-
lemaal trots. “Het is een hecht en 
ervaren team van leidsters met op-
vallend veel persoonlijke aandacht 
voor de kinderen. Het is geweldig 
om te zien hoe leuk de kinderen het 
op het kinderdagverblijf hebben. 
Daarom willen wij alle leidsters nog-
maals heel erg bedanken voor het 
vertrouwde plekje voor onze kinde-
ren op Het Woelige Nest”, aldus de 
voorzitter van de Ouderraad van Het 
Woelige Nest.

Tijdens de gezellige opening van de geheel vernieuwde C1000 Koster in de 
Ophelialaan pakte de supermarkt flink uit met verschillende acties. Bij één van 
die acties moesten klanten de waarde raden van een volle boodschappenkar. 
Van de ruim 1000 deelnemers was Petra Bol uit Kudelstaart het meest prijsbe-
wust. Met haar raming van 63,44 euro sloeg zij de spijker precies op de kop. 
De prijs, een fraaie herenfiets ter waarde van 499 euro, heeft zij inmiddels in 
ontvangst mogen nemen uit handen van directeur Kees Jan Koster.

Petra Bol raadt prij s van de 
boodschappenkar op de cent
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Snoeiboot vaart 2 april uit
Aalsmeer - De snoeiboot is inmid-
dels een begrip in Aalsmeer. Dit jaar 
op de zaterdagen 2 april, 15 okto-
ber en 29 oktober vaart de boot uit 
om eilandeigenaren op de West-
einderplassen de mogelijkheid te 
bieden hun snoeihout gratis en op 
een verantwoorde manier af te voe-
ren. Alleen snoeihout van recrean-
ten wordt aangenomen. Particu-
liere eilandeigenaren kunnen hier 
op in haken en alle overhangend 
groen boven het water van de slo-
ten en vaarwegen snoeien en afvoe-
ren naar de snoeiboot. Voor bomen 
die een doorsnede hebben van 15 

centimeter of 1.30 meter hoog dient 
een kapvergunning aangevraagd te 
worden. Via www.aalsmeer.nl is een 
aanvraagformulier te downloaden. 
Bedrijfsafval, zoals seringenhout 
-en kluiten, wordt niet geaccep-
teerd. De boot ligt op 2 april van 9.00 
tot 12.00 uur bij schuilhaven de Win-
kel aan de Grote Poelzijde en tussen 
13.00 en 16.00 uur bij baggerdepot 
Otto aan de doorgang Grote Brug. 
Voor meer informatie over de tak-
keninzameling en de snoeiboot kan 
contact opgenomen worden met de 
afdeling Handhaving, vaarwegbe-
heer tel. 0297–387788.

Overhangend groen over een doorgaande sloot in de Westeinderplassen.

Schaatser Bob de Jong beveelt 
veiling Kudelstaart aan
Kudelstaart - Dit weekend wist Ku-
delstaarter Bob de Jong in Inzell 
twee wereldtitels schaatsen te ver-
overen. De bekendste inwoner van 
het dorp is inmiddels ook toegetre-
den tot het Comité van Aanbeveling 
van Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Niet alleen wil de kampioen lange 
afstand schaatsen het Comité van 
Aanbeveling komen versterken, hij 
is ook echt enthousiast over de vei-
ling. Vanuit Inzell kwam het bericht: 
“Wellicht, als ik thuis ben tijdens 
de veiling, zal ik zeker even aanko-
men om ‘ons Kudelstaart’ te promo-
ten. Succes met de voorbereidingen, 
groeten Bob de Jong.” 
Burgemeester Pieter Litjens, inwo-
ner van Kudelstaart, maakte al deel 
uit van het comité. Inmiddels heb-
ben ook andere bekende dorpsge-
noten hun medewerking toegezegd. 
Ton van der Veldt, directeur AFAS 
Software (de shirtsponsor van ere-
divisieclub AZ en sponsor van het 

Kudelstaartse RKDES) reageerde: 
“Ik voel me zeer vereerd om deel uit 
te maken van dit comité.” In soort-
gelijke bewoordingen zegde ook 
Frans Kuipers, voormalig voorzitter 
van het bestuur van de bloemenvei-
ling Aalsmeer, zijn steun toe.  
De veiling vindt plaats op zaterdag 7 
mei en belooft weer een echt dorps-
feest te worden! Vanaf deze week 
worden de brieven over de vei-
ling  huis-aan-huis in Kudelstaart 
bezorgd. Dat is iets later dan oor-
spronkelijk gepland. Maar de ter-
mijn voor het invullen van de bijge-
voegde bonnen is dan ook verlengd 
tot 11 april. Gulle gevers wordt ver-
zocht om hun gift op het bij de brief 
gevoegde formulier te omschrijven. 
Inleveren van die bonnen kan in 
speciale bussen in het Winkelcen-
trum Kudelstaart. 
De bussen staan bij Bakkerij Van 
Leeuwen, Slijterij Gall & Gall en Al-
bert Heijn. 

Nu aanmelden voor de 
Week van Amateurkunst 
Aalsmeer - Van 14 tot 21 mei vindt 
door heel Nederland de Week van 
de Amateurkunst (WAK) plaats. 
Met allerlei activiteiten voor en door 
kunstbeoefenaars. In bijna zestig 
gemeenten in Nederland. De Week 
van de Amateurkunst is een initia-
tief van Kunstfactor, sectorinstituut 
amateurkunst. De WAK biedt een 
breed podium aan alle amateurkun-
stenaars. Liefst 8 miljoen Nederlan-
ders doen aan actieve kunstbeoe-
fening! In de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en De Ronde Venen heeft 
Kunstencentrum De Hint de alge-
mene coördinatie op zich genomen. 
De WAK is niet alleen een evene-
ment voor en door deze miljoenen 
gepassioneerde amateurkunste-
naars; de hele lokale gemeenschap 
kan meedoen. Amateurs tonen hun 
kwaliteiten en maken kennis met 
andere liefhebbers. Mensen die niet 
aan kunst doen maar wel nieuws-
gierig zijn, kunnen tijdens de WAK 

proeven van verschillende kunstvor-
men. Iedereen die actief aan kunst 
doet kan meedoen. Koren, muziek-
verenigingen, dansgroepen, lees-
kringen, bandjes, maar ook indivi-
duele amateurkunstenaars. Je kunt 
zelf iets organiseren: een optreden, 
een open repetitie, een open dag, 
een workshop, tentoonstelling. Je 
kunt je ook aansluiten bij een aantal 
activiteiten die op dit moment wor-
den voorbereid. 
Eind maart worden deze nader be-
kend gemaakt. De WAK biedt een 
podium aan alle amateurkunste-
naars, jong en oud: verras het pu-
bliek, werf nieuwe leden of deelne-
mers, inspireer en laat je inspireren, 
ontmoet gelijkgestemden. 
Meld je aan bij De Hint: admin@de-
hint.nl onder vermelding van de ge-
meente waarin je actief bent. Voor 
informatie kunnen de websites 
www.waknederland.nl of www.de-
hint.nl geraadpleegd worden.

Postzegel(ruil)beurs in het 
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 
maart gaan de deuren van het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat  weer 
om 09.30 uur precies open voor al-
le postzegelverzamelaars en rui-
lers. Ook nu weer is een kleine ten-
toonstelling van een bepaald on-
derwerp op postzegels te zien. El-
ke maand weer een ander onder-
werp. Tevens kan een bezoekje ge-
bracht worden aan diverse hande-
laren. Ook kan heerlijk gesnuffeld 
worden in de enorme aantal vijf eu-
rocent stockboeken op de vereni-
gingstafel. Hierin zit vaak heel mooi 

materiaal voor een spotprijs. Neem 
boek(en) met dubbele zegels mee 
om te kunnen ruilen. Ook dat kan 
hier. Voor meer informatie kan te-
vens de website www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl  geraadpleegd 
worden. En uiteraard is er ook weer 
een verloting voor hen die wat ze-
gels hebben kunnen vinden, maar 
dan toch nog met een mooie plant 
thuis willen komen. 
De ruilbeurs is van 9.30 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie, bel Cor 
via 0297-343885 of Sietze, tel. 0297-
340257.

Jarig Popkoor Sonority zingt 
twee maal in Dorpshuis
Kudelstaart - Komend weekend 
viert popkoor Sonority haar 20-ja-
rig jubileum met een feestelijk op-
treden in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Vanwege de enorme run 
op de kaarten voor het optreden 
op zaterdagavond, is een extra op-
treden op zondagmiddag 20 maart 
ingelast om 14.30 uur. Voor dit op-
treden zijn nog enkele kaarten be-
schikbaar. Het programma is veel-
belovend. Sonority zingt haar top-

nummers en het allernieuwste re-
pertoire. Nummers van onder ande-
re Caro Emerald, Amy MacDonald 
en Anouk. Daarnaast is er een gast-
optreden van de Amsterdamse clo-
seharmonygroep Grof Volkoor’n. De 
presentatie is in handen van Jolan-
da Poortvliet. Wie naar het concert 
wil, kan contact opnemen met Mar-
ja van der Jagt, tel 329279 of via in-
fo@sonority.nl. Kaarten kosten 10 
euro en zijn inclusief een drankje.

Het laatste rondje’ is vol!

Expositie in Het Oude Raadhuis
Nieuw: Intieme portretten  
van mensen en bloemen
Aalsmeer - Dit voorjaar presen-
teert Stichting KCA een tentoonstel-
ling met schilderijen van Martine 
Boer en beelden van Eja Siepman 
van den Berg in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat. Net als Brancu-
si zocht beeldend kunstenaar Eja 
Siepman van den Berg naar de es-
sentie door de menselijke gestalte  
te abstraheren. Haar hoofdthema is 
de menselijke torso, waarbij zij een 
voorkeur heeft voor de lichaamsvor-
men van puber jongens en meis-
jes. Kenmerkend voor haar werk is 
een ingehouden klassieke vorm-
geving, waarbij het licht een subiel 
spel speelt over het gladde brons. 
Eja Siepman van den Berg behaal-
de de Rijksacademie van Beelden-
de Kunsten in 1967 te Amsterdam. 
Vele musea van Nederland hebben 
haar beelden geëxposeerd en aan-
gekocht. In de schilderijen van Mar-
tine Boer nemen bloemen een be-
langrijke plaats in, naast blade-
ren vruchten en figuren. In krachti-
ge golvende verfstreken en een per-
soonlijke beeldtaal is er sprake van 
een zekere eenvoud en een gebruik 
van heldere kleuren. Martine Boer 
groeide op in de Noordoostpolder, 
in een pioniersgezin. Het leven op 
de boerderij  te midden van eindelo-
ze velden en jong land maakte een 
blijvende indruk op haar en zou la-
ter een duidelijke invloed hebben op 
haar werk. Pas rond haar dertigste 
ontdekte zij haar talent en ging zij  
naar de Academie in Kampen om 
daar haar studie voort te zetten. Ze 
volgde lessen bij Guido Lippens en 
Eli Content, die hun studenten be-
langstelling bijbrachten voor de ei-
genschappen van kleur en vorm. 
Geïnspireerd door de schilderkunst 
begon zij in alle rust haar eigen 

stijl te ontwikkelen. In haar nieuwe 
woonplaats Zuidland, onder de rook 
van Rotterdam maakte ze de afge-
lopen tien jaar een opmerkelijke se-
rie schilderijen waarvan het ont-
staansproces tijdrovend is. De olie-
verf wordt  bedachtzaam in  dek-
kende lagen  aangebracht. Er is een 
zorgvuldig evenwicht tussen lichte 
en donkere partijen en een ritmisch, 
bijna muzikaal element in iedere 
compositie. Ook in de landschap-
pen en portretten zien we de ge-
laagdheid en zijn de kleuren zorg-
vuldig op elkaar afgestemd om een 
maximale expressiviteit te bereiken. 
Op het schilderspalet van de Mar-
tine Boer, dat in de expositie is op-
genomen, zien we dat de witte verf 
een belangrijke plaats in neemt en 
de primaire kleuren er om heen zijn 
gestapeld. Een geliefd motief is de 
bloem, een tulp, een kerstroos of 
een uitgebloeide ficus. Dan weer 
wordt de paardenbloem of  verlep-
te dahlia  op een verleidelijke wijze - 
van zeer dichtbij- aan de toeschou-
wer getoond. Het volume en de tex-
tuur van  elke afzonderlijke bloem is 
zo weergegeven dat het bijna tast-
baar wordt. De grote charme van de 
schilderijen en de schoonheid van 
de beelden maken de tentoonstel-
ling in Aalsmeer tot een voorjaars-
feest. De tentoonstelling wordt aan-
staande zaterdagmiddag 19 maart 
om 16.00 uur geopend met een le-
zing over beide kunstenaars door 
beeldend kunstenaar  Guido Lip-
pens. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. De toegang is gra-
tis. De Nieuwe expositie kan tot en 
met 1 mei iedere donderdag tot en 
met zondag bezichtigd worden tus-
sen 14.00 en 17.00 uur in Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat.

Staande ovatie na concert Flora
Aalsmeer - Zaterdag 12 maart pre-
senteerde Muziekvereniging Flo-
ra onder leiding van Dick-Jan Veer-
beek ‘Celtic Sounds’ in het ge-
meentehuis. Om het publiek alvast 
in de juiste stemming te brengen, 
liep Helga Buitelaar al spelend op 
de doedelzak, tussen de binnenko-
mende mensen door. Na opkomst 
van muzikanten en dirigent werd 
het concert geopend met het 3-de-
lige Land of Legends. De voorzitter 
nam na het eerste deel het woord en 
heette de mensen hartelijk welkom 
met speciale aandacht voor de ere-
leden en vertegenwoordigers van 
de zusterverenigingen, waarna deel 
twee en drie werden gespeeld. Het 
concert werd vervolgd met By Kell’s 
Waters, waarin mooie solo’s te horen 
waren op bugel en euphonium, Erin 
Shore en Call of the Clans.  Down 
by the Salley Gardens was het eer-
ste nummer van orkest samen met 
zangeres Helga Buitelaar en dit was 
verrassend om te horen. Helga ver-
volgde haar optreden nu solo, zich-
zelf begeleidend op gitaar met twee 
nummers: Sweet Bride en Horo Joh-
nny. Nieuw dit jaar was dat het con-
cert werd ondersteund met beeld-
materiaal dat volledig afgestemd 
was op de muziekstukken. De meis-
jes en jongens van het jeugdorkest 
hebben vanaf september gestu-
deerd op Olympic Dream en Tales 
from Scotland en het resultaat was 
een mooie uitvoering van deze twee 
stukken. Het eerste nummer na de 
pauze was het vrolijke,  welbeken-
de The Lord of the Dance, gevolgd 
door Braveheart,  A Highland Rhap-

sody en Lullaby, waarin een mooi 
uitgevoerde solo op trombone door 
Kees van Oorde te beluisteren was. 
Hierna stond weer een optreden van 
Helga op het programma met een 
drietal nummers die zij zelf op een 
leuke wijze introduceerde. Black is 
the Colour muzikaal ondersteund 
op gitaar en The Two Sisters waarbij 
zij de Bodhrán, een Ierse trommel, 
bespeelde. The Spanish Lady was 
het laatste nummer waarbij Hel-
ga ook de fluit bespeelde en Flora 
haar weer begeleidde. Een optreden 
waar een ieder zichtbaar èn merk-
baar van heeft genoten! De voorzit-
ter nam het woord en riep twee ju-
bilarissen naar voren, Gert Groene-
veld en Kees van Oorde, zij zijn bei-
den 55 jaar spelend lid en ontvingen 
een boeket bloemen. Bloemen wa-
ren er ook voor Helga en Dick-Jan, 
voor Lucy Elfering die het concert 
weer vakkundig aan elkaar praatte, 
en de diverse vrijwilligers voor hun 
inzet tijdens het concert.  Het con-
cert werd afgesloten met God save 
the Queen, een stuk beginnend met 
het Engelse volkslied en overgaand 
in Queen melodieën waarbij het or-
kest alle ‘registers’ open trok! Het 
massaal aanwezige publiek zong en 
klapte enthousiast mee en beloon-
de het optreden met een daveren-
de staande ovatie. Ook zelf muziek 
maken? Flora kan nog nieuwe leden 
plaatsen. Kijk voor meer informatie 
op www.muziekverenigingflora.nl of 
loop eens binnen tijdens een repe-
titie op maandag vanaf 20.00 uur in 
het clubgebouw aan de Wim Kand-
reef te Kudelstaart. 

Rijsenhout - Het is niet meer mo-
gelijk om in te schrijven voor de 
toerrit met nostalgische auto’s, Het 
Laatste Rondje 2011, op 21 mei. Het 
grote aantal inschrijvingen in de af-
gelopen weken heeft de organisatie 
verrast. Natuurlijk is zij dat er zo snel 
en enthousiast is gereageerd, maar 
het blijft jammer voor de mensen die 
niet mee kunnen doen. 
De organisatie wil zich echter hou-
den aan het maximum van 60 deel-
nemers in verband met de startpro-
cedure en het beperkte aantal par-
keerplaatsen bij start en finish. In 
2012 is er voor iedereen weer kans 

om mee te doen aan deze toerrit 
door Rijsenhout richting het Groene 
Hart. Voor het publiek is het dit jaar 
extra aantrekkelijk vanwege de ve-
le, bijzondere auto’s die aan de start 
verschijnen. De oudste is een A Ford 
uit 1929 en de jongste oldtimer is de 
roze Suzuki Alto die in 2010 ook van 
de partij was.
Bij iedere auto zullen wetenswaar-
digheden over het merk en type 
worden besproken. Na afloop van 
de toerrit zijn de deelnemende au-
to’s te bezichtigen.Kijk voor de vol-
ledige deelnemerslijst op www.het-
laatsterondje.com.

Halte Zwarteweg op bezoek 
in de Ark van Noach
Aalsmeer - Dinsdag 15 maart heb-
ben Marie-Louise, Faiz en René een 
bezoek gebracht aan de Ark van 
Noach. In opdracht van het radio 
programma Halte Zwarteweg, wat 
gemaakt wordt door cliënten van 
Heliomare Dagbesteding voor Ra-
dio Aalsmeer, hebben zij een inter-
view gehouden met de eigenaar van 
de Ark, Aad Peters. 
Tijdens het amusante gesprek leg-
de Aad uit welk verhaal er in de Ark 
te zien is. De boot, tot 18 april af-
gemeerd bij recreatie-eiland Vrou-
wentroost, op zich is al het bekijken 
waard. Veel hout, op een ruige ma-
nier verwerkt, laat zien hoe degelijk 

de boot is. De Ark laat in eerste in-
stantie het verhaal van Noach zien, 
maar als je verder kijkt zie je dat de 
Boom des Levens, die in het midden 
van de Ark staat, de rode lijn is in 
het verhaal. 
Het verhaal begint boven in het res-
taurant bij Adam en Eva en eindigt 
onder in het ruim aan de voet van de 
Boom des Levens. In de tussen tijd 
kom je lang David en Goliath, No-
ach, Salomo en zal binnenkort Mo-
zes te zien zijn. 
De sfeerimpressie en het interview 
zijn te beluisteren op donderdag 24 
en 31 maart tussen 14.00 en 16.00 
uur via Radio Aalsmeer.

Wereldtop trampolinespringen
Flower Cup in Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart 
verzamelt een behoorlijk deel van 
de wereldtop trampolinespringen 
zich in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg voor de tweejaarlijkse 
Flower Cup. Veel springers gebrui-
ken deze wedstrijd als ijkmoment 
in de voorbereiding naar het WK en 
de kwalificatie voor de Olympische 
Spelen. Bij de dames zijn er maar 
liefst 5 springers aanwezig die bij 
de beste 20 van het afgelopen WK 
horen. Neem Bryony Page. De nog 
jonge Engelse eindigde zeer verras-
send als vierde tijdens het afgelo-
pen WK. Zij zal het opnemen tegen 
de zeer ervaren Nederlandse Olym-
piër Andrea Lenders. De 31-jarige 
springster doet al jaren mee in de 
wereldtop, ze viel echter in de vorige 
editie en zal het deze keer zeker be-
ter willen doen. Zij nemen het onder 
andere op tegen Emma Smith, die 
bij de jeugd al eens Europees kam-
pioen was en 14e bij het laatste WK.
Bij de heren zijn er ook sterke sprin-
gers aanwezig. De Amerikaanse ge-
broeders Steven en Jeffrey Gluck-
stein bijvoorbeeld. Zij zijn lid van het 
aanwezige Amerikaanse nationa-
le team en werden in de vorige edi-
tie respectievelijk vierde en twee-
de. Jeffrey deed dit bij de jeugd en 

strijdt nu in de senioren tegen zijn 
broer. Een nationale broederstrijd zal 
er zijn tussen regerend Nederlands 
kampioen Orlando Gotschin en de 
winnaar van de vorige editie, zijn 
tweelingbroer Fernando Gotschin. 
Naast deze gevestigde orde doen 
er ook veel aanstormende talenten 
mee. Zo zijn er oud-winnaars van de 
jeugd EK aanwezig en medaillewin-
naars van de WAGC, een jeugdwed-
strijd die tegelijkertijd plaatsvindt 
met het WK. Hou de namen Redha 
Messatfa, Loic Dumaitre (Frankrijk), 
Emma Britton (Engeland) en Pascal 
Wiebering (Nederland) in de gaten. 
Het is dus zeker niet makkelijk voor 
de verdedigende kampioenen Fer-
nando Gotschin en Kat Dricoll (En-
geland) om hun titel te prolongeren. 
Daar komt bij dat voor het eerst het 
nieuwe reglement in zal gaan: de 
vluchttijd, de tijd die de springers in 
de lucht zijn wordt bij het cijfer op-
geteld. Wie weet wat voor verrassin-
gen dit nieuwe onderdeel zal bren-
gen. Iedereen wordt van harte uit-
genodigd deze spannende strijd te 
komen volgen aanstaande zaterdag 
19 maart. Surf voor meer informatie 
naar www.flowercup.nl. De voorron-
des vinden overdag plaats, de fina-
les zijn vanaf 19.30 uur.
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Halve prijzen dagen bij 
Opel-dealer Van Kouwen
Aalsmeer - De aanschaf van een 
nieuwe Opel is nu aantrekkelijker 
dan ooit. Wie overweegt een nieu-
we auto te kopen, profiteert tijdens 
de Halve prijzen dagen bij Opel-
dealer Van Kouwen namelijk van 
‘halve prijzen’. In aanvulling op de 
50/50-deal krijgt de klant tijdens de 
actieperiode, van woensdag 9 tot 
en met zaterdag 19 maart, ook 50 
procent korting op alle opties van 
showroommodellen. 
Tijdens de Opel Halve prijzen da-
gen kan het voordeel oplopen tot 
duizenden euro’s. Wie nu kiest voor 
een nieuwe Opel, betaalt slechts de 
helft van het aankoopbedrag. De 
klant betaalt de andere 50 procent 
pas over twee jaar, geheel rente-
vrij. Daar bovenop doet Opel-dea-
ler Van Kouwen kopers een royaal 
inruilvoorstel voor de huidige auto. 
De waarde van de in te ruilen au-
to brengt Opel-dealer Van Kouwen 
vervolgens direct in mindering op 

de eerste helft van de totaalprijs van 
de nieuwe Opel, waardoor het bij te 
betalen bedrag in veel gevallen mi-
nimaal is.

Aantrekkelijk
Het wordt nóg aantrekkelijker om 
in een luxe, nieuwe Opel te stap-
pen, want klanten betalen tijdens 
de Opel Halve prijzen dagen van 
woensdag 9 tot en met zaterdag 19 
maart slechts de helft van de nieuw-
prijs voor de opties van showroom-
modellen. Dat betekent dus 50 pro-
cent korting op bijvoorbeeld metal-
lic lak, een geïntegreerd navigatie-
systeem en lichtmetalen velgen.
Het actuele aanbod van alle show-
roommodellen die tijdens de Opel 
Halve prijzen dagen in de schijnwer-
pers staan, is te vinden op de web-
site van Van Kouwen www.vankou-
wen.nl. Daar worden de Opel-mo-
dellen gedetailleerd aan de bezoe-
ker voorgesteld. 

Visstandbeheercommissie 
Rijnland opgericht
Aalsmeer - Op donderdag 10 
maart is de Visstandbeheercommis-
sie (VBC) Rijnland opgericht: Een 
samenwerkings- en overlegplatform 
waarin de sportvisserij, de beroeps-
visserij en het hoogheemraadschap 
van Rijnland vertegenwoordigd zijn. 
Hiermee zetten de partijen een be-
langrijke stap op weg naar een 
duurzaam visstandbeheer en visse-
rij. Sportvisserij, beroepsvisserij en 
het hoogheemraadschap van Rijn-
land hebben allen dagelijks te ma-
ken met water en hebben hetzelfde 
belang: een gezonde visstand in de 
Rijnlandse wateren. 
Het is dan ook niet vreemd dat de-
ze drie partijen er naar streven om 
nauwer met elkaar samen te wer-
ken. Gezamenlijke doelen zijn on-
derlinge afstemming, de bevorde-
ring van een gezonde visstand en 
een verantwoorde visserij. Verte-
genwoordigers van genoemde par-
tijen kwamen donderdag bijeen en 
zetten  hun handtekening om de 
structurele samenwerking in de 
VBC Rijnland te bekrachtigen. Ie-
der neemt deel vanuit de eigen be-
voegd- en verantwoordelijkheden. 

De VBC is een onafhankelijk orgaan 
en werkt als centraal aanspreek-
punt, spreekbuis en overlegorgaan 
voor alle partijen in het veld van vis, 
visser en viswater. Een eerste be-
langrijke taak voor de VBC Rijnland 
is het opstellen van een visplan. 
Hierin wordt vastgelegd wat de ver-
schillende partijen gaan doen om 
een duurzame visstand te bewerk-
stelligen. De beroeps- en sportvis-
sers laten in het plan bijvoorbeeld 
zien hoe ze op een duurzame en 
verantwoorde manier in het gebied 
zullen gaan vissen. Het hoogheem-
raadschap toetst vervolgens of het 
visplan aan de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water voldoet. 
Daarnaast neemt Rijnland ook 
maatregelen, bijvoorbeeld door ge-
malen visvriendelijk te maken en 
natuurvriendelijke oevers aan te 
leggen. In totaal zijn naast het hoog-
heemraadschap van Rijnland negen 
beroepsvissers(verenigingen) en 
zeventien hengelsportverenigingen  
lid van de VBC Rijnland. Op de web-
site www.visstandbeheercommissie.
nl is meer informatie beschikbaar 
over VBC’s. 

Op de oprichtingsavond werd symbolisch het convenant ondertekend. V.l.n.r. 
Theo Rekelhof (Binnenvisvereniging Aalsmeer), Walter Menkveld (voorzitter 
VBC), Hans Schouffoer (hoogheemraad van Rijnland), Nol Sweep (Sportvis-
serij Zuidwest Nederland) en Rob van der Ploeg (Sportvisserij Noordwest Ne-
derland).

Benefietdiner Tafelen met 
een Verhaal levert 7.000,- op
Aasmeer - Dat veel mensen de be-
woners van Verpleeghuis Rozen-
holm en Zorgcentrum Aelsmeer 
een warm hart toedragen werd za-
terdag 12 maart wel duidelijk. Het 
benefietdiner Tafelen met een Ver-
haal, georganiseerd door de da-
mes van Lionsclub Aalsmeer Op-
helia, heeft 7.000 euro opgebracht.  
Deze opbrengst, samen met de op-
brengst van eerdere activiteiten, is 
bestemd voor de aanschaf van een 
Verhalentafel voor de bewoners van 

beide zorgcentra. De verwachting 
is dat de Verhalentafel medio dit 
jaar geïnstalleerd wordt. Het diner 
vond plaats in Galerie Sous-Terre in 
Aalsmeer. Deze prachtige ambian-
ce was door Leenders Business- en 
Partycatering uit De Kwakel omge-
toverd tot een smaakvol restaurant. 
De ruim 155 gasten hebben genoten 
van een walking dinner met heerlij-
ke en prachtig opgemaakte gerech-
ten, die op professionele wijze wer-
den uitgeserveerd door de dames 

Westeinder Adviesgroep 
viert 10-jarig bestaan
Aalsmeer - 1 Januari 2011 was het 
exact 10 jaar geleden dat de West-
einder Adviesgroep aan de Zwar-
teweg van start ging. Het verzeke-
rings-, pensioen- en hypotheekkan-
toor ontstond in 2001 als gevolg van 
een fusie tussen diverse Aalsmeer-
se assurantiekantoren. In het week-
end van 12 en 13 maart zijn alle me-
dewerkers met partners naar Lim-
burg afgereisd en hebben daar de 
tiende verjaardag van de Westein-
der Adviesgroep gevierd. De di-
recteuren Arend van Bemmel, Er-
nest Nobel, Rob van der Wansem 
en Hans Rozendal van de Westein-
der Adviesgroep vertellen trots: “Na 
ruim 10 jaar kunnen we zeggen dat 
we een bekende naam hebben in 
de regio. We mogen dagelijks vele 
klanten, zowel particulier als zake-
lijk, op het terrein van verzekeringen 
en financiën met raad en daad ter-
zijde staan. De basis van ons suc-
ces is onze onafhankelijke positie 
en het feit dat we een groot aantal 
specialisten onder één dak hebben 
samengebracht. De toekomst zien 
wij, mede door de aangescherpte 
wet- en regelgeving, met vertrou-
wen tegemoet. De branche is zich in 
rap tempo aan het professionalise-
ren. Dit is geheel in lijn met waar wij 
de afgelopen tien jaar druk mee be-
zig zijn geweest. Wij hopen de voor-
sprong op onze branchegenoten te 
behouden en gaan hier ook de ko-
mende jaren weer ons uiterste best 
voor doen.”

In vogelvlucht
2001: De Westeinder Adviesgroep 
opent haar deuren van het hagel-
nieuwe kantoor aan de Zwarteweg 
en gaat in volle vaart van start. 
2002: De overgang naar de euro. 
Zeker voor een financieel advies-
bureau, een mega operatie die door 
een gedegen voorbereiding vlekke-
loos verloopt. 
2006: De hypotheekactiviteiten wor-
den ondergebracht in een apart be-
drijf. De oprichting van Drieplushy-
potheken is een feit. 
2008: Sportieve activiteiten en maat-
schappelijke betrokkenheid gaan 
hand in hand. In 2008 loopt een gro-
te groep medewerkers de ‘Dam tot 
Damloop’. Deze loop wordt gecom-
bineerd met een gelijktijdig opge-
zette sponsoractie ten behoeve van 
het ‘Thamerthuis’ in Uithoorn.   
2009: De Westeinder Adviesgroep 
gaat een sponsorovereenkomst 
aan met de Atletiek Vereniging 
Aalsmeer en wordt hoofdsponsor 
van de Westeinderloop.
2011: De Westeinder Adviesgroep 
viert haar 10-jarig bestaan. 

De toekomst
“Wij zijn groot genoeg om door ban-
ken en verzekeraars serieus geno-
men te worden. Maar we blijven ook 
klein genoeg om onze klanten nog 
de persoonlijke aandacht te geven. 
Onze doelstelling is om dit voor mi-
nimaal nog weer 10 jaar waar te ma-
ken,” aldus de directeuren tot slot. 

Voorstelling rond Sonneveld 
bij gastendag Rode Kruis 
Aalsmeer - Een prachtige voorstel-
ling over het leven van de beken-
de cabaretier Wim Sonneveld vorm-
de het hoogtepunt van de jaarlijk-
se Gastendag van het Rode Kruis 
Aalsmeer die afgelopen zaterdag 
12 maart in gebouw Irene plaats-
vond. Rond 10.00 uur arriveerden 
de eerste gasten. De dag begon zo-
als gewoonlijk met een kopje koffie 
en een praatje met de buurvrouw of 
kennissen aan dezelfde tafel en dat 
is precies volgens de doelstelling 
van het Rode Kruis om mensen met 
elkaar in contact te brengen. Na de 
borrel en de bitterballen was het tijd 
om een vrijwilligster, die al 30 jaar 
vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis 
doet, te huldigen. De jubilaris, Tiny 
Beunder, werd toegesproken door 
de nieuwe voorzitter Dick Over-
kleeft en hij memoreerde het belang 
van de vrijwilligers in het algemeen 
die zo enorm belangrijk zijn voor de 
voortgang van het werk van het Ro-
de Kruis. En omdat het dit jaar het 
‘Jaar van het Compliment’ is compli-
menteerde Dick haar en via haar al-
le Rode Kruis vrijwilligers voor het 
fantastische werk dat zij soms da-
gelijks en anderen wekelijks doen 
voor de gasten van het Rode Kruis. 
Na de overhandiging van het speld-
je voor 30 jaar trouwe dienst en de 
oorkonde kreeg Tiny een mooie bos 
bloemen overhandigd en klonk er 
luid applaus van alle aanwezigen. 
Nog voor de lunch was er even tijd 
om een spelletje bingo te doen. De 
bingo-masters deze keer waren de 
nieuwe voorzitter Dick Overkleeft en 
de oud-oud voorzitter Nico van der 
Maat. Het was voor deze heren wat 

lastig om de nummertjes op de klei-
ne bingoballetjes te lezen maar uit-
eindelijke lukte het en kwam de eer-
ste bingo-gelukkige haar prijs op-
halen. En omdat er werd doorge-
speeld totdat iedereen een prijs zou 
hebben werd het steeds spannen-
der. Pas toen het cijfer 69 werd op-
gelezen en iedereen ook prijs had, 
keerde de rust in de zaal weer te-
rug. Na de lunch was het tijd voor 
een optreden van Bastiaan Ter Horst 
die de middag vulde met een pro-
gramma over het leven van de, bij 
de ouderen, zeer bekende caba-
retier Wim Sonneveld. Bastiaan ter 
Horst, die naast dit programma ook 
nog andere cabaretoptredens doet, 
begon zijn optreden met enkele 
zeer bekende liedjes van Wim Son-
neveld en bijna alle gasten zongen 
luid mee. Hij voerde de aanwezigen 
mee door het leven van Wim Son-
neveld vanaf zijn conflicten met zijn 
vader, die wilde dat Wim de kruide-
nierszaak overnam, tot aan zijn tra-
gische dood alweer 38 jaar gele-
den. Zijn levensloop werd op aller-
lei manieren belicht door het zingen 
van zijn liedjes, door het opvoeren 
van acts en door het vertellen van 
de moppen, die Sonneveld altijd op 
zijn eigen speciale manier deed. Het 
was een geweldig optreden waarbij 
de gasten veel meegezongen heb-
ben en weer helemaal terug in de 
tijd leken te zijn. Wat hebben ze ge-
noten en dat was zeker te merken 
aan het zeer lang durende applaus 
na afloop. Voordat men weer werd 
opgehaald of zelfstandig naar huis 
toog kregen de gasten een bosje 
Narcissen mee.

van de Lionsclub zelf. Catering op 
topniveau. Tussen de gangen door 
kochten de gasten van het bene-
fietdiner ruimhartig loten. De lote-
rij werd verricht door Silvia Koolber-
gen, waarnemend notaris van Nota-
riskantoor Aalsmeer. Gastvrouw As-
trid Brouwer bracht op inspireren-
de en enthousiaste wijze de gas-
ten in een gulle stemming. Er wa-
ren mooie prijzen te winnen, zoals 
de hoofdprijs: een geheel verzorgde 
midweek (inclusief vliegtickets) in 
het countryhouse Rustico del Boz-
zo in de provincie Le Marche, Ita-
lië. Entertainment werd verzorgd 
door Les Deux Framboises (Lisa 
Kaaijk en Merel Neijdam). Op vro-
lijke wijze brachten de dames een 

geschiedenis van muziek.Het duo 
Geert Labordus en Thijs Rührup liep 
al spelend, op respectievelijk man-
doline en gitaar, tussen de gasten 
en de kunst rond en brachten zo-
wel jazzstandards als akoestische 
wereldmuziek ten gehore. Pop- en 
jazz zangeres Katelijne van Otter-
loo wordt niet voor niets aangepre-
zen als een van de betere jazz zan-
geressen van Nederland. Ze zingt 
met veel gemak waardoor er ruim-
te is voor expressie en dynamiek in 
deze pop-jazz muziek. Samen met 
haar band zorgde ze voor een stijl-
vol en swingend muzikaal intermez-
zo. Peter Maarsen maakte de avond 
compleet met zijn verhalen, of wa-
ren het de verhalen van de gasten?

Brentsleng in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart 
treedt de band Brentsleng live op in 
café Sportzicht in de Sportlaan. De 
toegang is gratis en is voor iedereen 
die zin heeft in een gezellige avond 
en voor mensen die altijd al een keer 
willen meezingen met een live band. 
Aanvang 21.00 uur. Brentsleng is in 
april 2009 ontstaan uit een groep-
je vrienden, die al eerder in andere 
bands samen hadden gewerkt. Na-
dat zanger Herman enthousiast was 
geraakt over een nummer dat min of 
meer aan hem is opgedragen, “Als je 
lacht”, is Brentsleng in juli 2009 be-
gonnen met het schrijven van een 
geheel nieuw cross-over Nederpop 
repertoire. De muziek die ze maken 
kan het beste vergeleken worden 
met Doe Maar, Drukwerk en soort-
gelijke Nederlandstalige bands, 
maar dan wel met een hele eigen 
twist. Na intensieve repetities en try-
outs van nieuwe songs in het Von-
delpark van Amsterdam was Brent-
sleng klaar voor het grotere werk. 
De spits werd in januari 2010 afge-
beten in het beroemde Amsterdam-
se bluescafé Maloe Melo. Met meer 
dan twintig optredens (waarvan één 
in de RAI Amsterdam), twee radio 
optredens, twee lokale televisie uit-

zendingen en een tour naar Bisca-
rosse in Zuid-Frankrijk was het voor 
iedereen duidelijk: Brentsleng tim-
mert stevig aan ‘de weg’. Halver-
wege 2010 is de band begonnen 
met het opnemen van een CD in de 
Dureco studio te Weesp. De presen-
tatie er van is medio 2011 gepland. 
Brentsleng bestaat uit zanger Her-
man Wouters, gitarist Jeroen Kleu-
ters, bassist Marcel Blokker, drum-
mer Mozes Wolff en percussionist 
Thijs Wolking. De band heet ieder-
een van harte welkom.

Hein Meijer met blues-
legendes in Blitzz
Aalsmeer - Bluesgitarist en zanger 
Hein Meijer is momenteel op tour-
nee met de Amerikaanse blues-
grootheden Harmonica Shah en de 
LBB Bluesband. Eens per jaar no-
digt de Aalsmeerse frontman vrien-
den uit Amerika uit om samen met 
hen diverse optredens te verzor-
gen in Nederland. De gitarist is al 
vele keren in Amerika geweest en 
heeft met veel blueslegendes ken-
nis gemaakt. Een van hen gaf hem 
de naam Little Boogie Boy en dit 

is uiteindelijk ook de naam gewor-
den van Hein’s vaste band met broer 
Harry op drums en Jan op Boer op 
contrabas. De tournee leidt naar di-
verse plaatsen in Nederland en ook 
Aalsmeer kan en mag komen genie-
ten van heerlijke blues. 
Op woensdag 23 maart geven Hein 
Meijer en zijn Amerikaanse muziek-
vrienden een concert in bar-dan-
cing Blitzz in de Marktstraat. Vanaf  
21.00 uur zijn bluesliefhebbers van 
harte welkom.

Bach in Bacchus: Succes!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
vond het evenement Bach in Ba-
chus plaats en met groot succes 
mag wel gezegd worden. De klan-
ken van Bach hoort men nog iede-
re dag en zijn invloed in de heden-
daagse muziek is groot. Dit bracht 
Lisa Kaaijk op het idee om loka-
le musici uit te nodigen om hun ei-
gen Bach interpretatie te geven. Het 
resultaat was verbluffend. In leeftijd 
liepen de musici uiteen van 7 tot 70 
jaar. Zeer verrassend was het kleine 
quizje, waarbij het publiek uit drie 
stukken mocht kiezen welke van Jo-
han Sebastiaan Bach was. Uitein-

delijk bleek geen van de composi-
ties van Bach te zijn, maar van de 
Aalsmeerse componist en pianist 
Adrie Groenveld, hier werd smake-
lijk om gelachen. Eén van de hoog-
tepunten was toch wel Job Greuters, 
die de eerste cello suite speelde, uit 
het hoofd op meeslepende wijze. De 
avond werd gevuld door de meest 
wonderbaarlijke klanken van orgel, 
zang, cello, piano, fluit en werd af-
gesloten met een Jazzarrangement 
van een van de vioolconcerten van 
Bach. Bacchus was tot de nok aan 
toe gevuld, het was een geweldige 
avond!

Klezmer Band in 
Schouwburg
Amstelveen - De Amsterdam Klez-
mer Band speelt op donderdag 17 
maart in Schouwburg Amstelveen. 
Het concert is onderdeel van de Eu-
ropese tour die in januari is gestart 
ter promotie van het nieuwe album 
‘Katla’. 
Het concert begint om 20.30 uur. 
Kaarten kosten 17 euro en zijn on-
line te bestellen via www.schouw-
burgamstelveen.nl.
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Bloemenzegelwinkeliers 
laten weer van zich horen
Aalsmeer - Ook in maart zijn twin-
tig spaarders getrakteerd op een 
cadeaubon van vijf euro van de 
Bloemenzegelwinkeliers. 

De gelukkigen zijn:
A. van Balen, Haydnstraat 42; J. 
Boers, Hornweg 133; A. Bosdam, 
Geraniumstraat 42; Monique Feis, 
Clematisstraat 8; M. Fokker, Loca-
tellihof 15; Anke Harte, Ophelialaan 
197; L. v.d. Heyden, Händelstraat 
13; Kevin Hortelanus, Plemanlaan 

23a in Uithoorn; S. Keessen, Ger-
berastraat 73; M. Korewinder, Men-
delstraat 76; J. Mosselman, Roer-
domplaan 95; Peereboom, Stuur-
boord 32 in Rijsenhout; M. Pijpen, 
Hendrikstraat 24; Ally Romijn, Ro-
zenhof 41; Irma Sommeling, Ophe-
lialaan 48; Stigter, Leimuiderdijk 100 
in Rijsenhout; Visser, A.H. Blaauw-
straat 28; Vloothuis, Seringenpark 
27; B. de Vroomen, Herman Gorter-
hof 22 in Uithoorn; L. Zandvliet, Ma-
chineweg 300.

Bestuurslid Saskia Brouwer van de WVAC overhandigt een bloemetje aan 
Redmond Roof van Chocolatier Martinez.

Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum

Chocolatier Martinez ook lid
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum heeft er weer 
een nieuw lid bij: Chocolatier Mar-
tinez in de Punterstraat. 
Donderdag 3 maart ontving Red-
mond Roof uit handen van WVAC-
bestuurslid Saskia Brouwer een 
welkomstbloemetje en een lidmaat-
schapsbordje. Chocolatier Martinez 
is gevestigd in de Punterstraat en 
een aanwinst voor het winkelaan-
bod in het Centrum. Na enkele jaren 
in Chocolatier Martinez in Amstel-
veen te hebben gewerkt opende de 
24-jarige Redmond Roof in febru-
ari 2010 de eerste franchisewinkel 
van Martinez in Aalsmeer Centrum. 
De chocolade en bonbons worden 

al tientallen jaren gemaakt in een 
eigen chocoladefabriek in Amstel-
veen. 
Door lid te worden van de WVAC 
hoopt Redmond samen met de an-
dere zestig leden van de WVAC het 
centrum te verbeteren. Het lidmaat-
schap heeft voor winkeliers ook di-
verse financiële voordelen. Zo ma-
ken de leden deel uit van de geza-
menlijke pr-uitingen en krijgen ze 
tijdens de verschillende markten in 
het centrum een gratis kraam. 
Klanten kunnen leden van de win-
keliersvereniging herkennen aan 
het lidmaatschapsbordje in de win-
kel. Voor meer informatie en nieuws: 
www.aalsmeercentrum.nl.

Week van het Christelijke 
Boek in De Ichtusshop
Aalsmeer - Van 16 tot en met 26 
maart wordt de Week van het Chris-
telijke Boek in de christelijke boek-
handel De Ichtusshop Aalsmeer ge-
houden. Met de promotiecampag-
ne wil de boekhandel in deze peri-
ode de aandacht extra op het chris-
telijke boek richten. Het thema van 
de Week van het Christelijke Boek 
2011 is Verhalen van leven. Het in-
drukwekkende actieboek van de 
Week van het Christelijke Boek zal, 
evenals de afgelopen jaren gra-
tis weggeven worden, bij aankoop 
van 12,50 euro aan boeken. Het ac-
tieboek De trein van 10:11 is spe-
ciaal voor de Week van het Chris-
telijke Boek geschreven door Henk 
Stoorvogel. 

Ark van Noach
Ondertussen loopt ook nog de actie 
in het kader van de Ark van Noach.
Voor degene, die een zo mooi mo-
gelijke, creatieve of grappige ark 
weten te maken, zijn er vrijkaartjes 
te verdienen voor de Ark, die nu bij 
het surfeiland in Aalsmeer ligt.
 Lever voor 3 april je ark in bij De 
Ichtusshop, voorzien van naam, te-
lefoonnummer en leeftijd en doe 
mee. Iedereen is van welkom in de 
christelijke boekhandel De Ichtus-
shop, gevestigd in gebouw Irene 
aan de Kanaalstraat 12. 

De winkel is open op dinsdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur.

Eerste EV-Box bij P. Hoekwater
Aalsmeer - Elektrotechnische In-
stallatie bedrijf P. Hoekwater B.V. is 
een innovatieve onderneming. Als 
eerste bedrijf in Aalsmeer beschikt 
P. Hoekwater B.V. over een elek-
trisch oplaadpunt voor elektrische 
voertuigen, de EV-Box. “De ontwik-
kelingen op het gebied van elek-
trisch rijden gaat enorm snel. Bin-
nenkort zullen in Nederland dui-
zenden elektrische auto’s rijden en 
daar spelen wij als onderneming op 
in”, aldus de heer F.H. Sparnaaij van 
P. Hoekwater B.V. “Het is belangrijk 
om innovatief, maar juist ook maat-
schappelijk verantwoord te onder-
nemen en daarbij is de EV-Box een 
prima instrument.” P. Hoekwater B.V. 
is door EV-Box B.V. aangesteld als 
dealer en service provider van de 
EV-Box producten. De EV-Box laad-
stations hebben een modern ui-
terlijk en zijn bruikbaar in openba-
re ruimtes en op privéterrein, zowel 
binnen als buiten. De behuizing  is 
gemaakt van Bay-Blend (polycarbo-
naat ). De EV-Box wordt geheel ge-
fabriceerd en geassembleerd in Ne-
derland met de modernste machi-
nes en technieken. Door de goe-
de automatische procesbeheersing 
zijn kopers gegarandeerd van de 
hoogste kwaliteit. De cover van de 
EV-Box is verkrijgbaar in alle RAL/
PMS Kleuren en kan worden voor-
zien van een eigen logo. Standaard 
wordt de EV-Box geleverd met een 

hoogwaardige RVS paal. Gekozen 
kan worden uit diverse type con-
tactdozen, met of zonder vergren-
delingmotor.  Een LED-ring geeft de 
status van het laadstation weer. Op-
tioneel kan ook uit diverse modules 
voor het aan-/uitschakelen gekozen 
worden met contactloze RFID/NFC 
kaarten, sleutelhangers of mobiele 
telefoon. Afhankelijk van de modu-
le is het tevens mogelijk om op ver-
schillende betaal protocollen en da-
tabases aan te sluiten. Hierdoor is 
het mogelijk om alle transacties in-
zichtelijk te maken. Met de beheer-
module is het laadstation op afstand 
te besturen en de status in realtime 
te bekijken via google-maps.
P. Hoekwater B.V. laat u in samen-
werking met EV-Box B.V. graag alle 
mogelijkheden zien. 

Fotowedstrijd bij Teddy’s 
Aalsmeer - Kinderkledingwinkel 
Teddy’s organiseert een fotowed-
strijd! Met een totaal aan prijzen-
geld van 800 euro! 
Iedereen kan per merk mee doen, 
door een setje van één van deze 
merken te kopen en hier een leu-
ke foto van te maken. De foto wordt 
op de site van Teddy’s geplaatst en 
daar kan ook op de foto’s gestemd 
worden. Per dag kunnen mensen 
1 stem uitbrengen. Dus het advies 
van eigenaresse Ingrid is: Stuur zo 
snel mogelijk een foto. De foto met 
de meeste stemmen wint een kle-
dingset ter waarde van maximaal 
100 euro. De actie loopt tot 15 april. 
De deelnemende merken zijn: Car-
bone, Cars, Gymp (2 prijzen van 50 
euro), NoNo, O’Neill, Protest, Tum-
ble & Dry en Vingino. Op de websi-
te van Teddy’s (www.teddys.nl) staat 
precies hoe de fotowedstrijd in z’n 
werk gaat. 
Maar Teddy’s heeft nog een actie lo-

pen. Voorbijgangers hebben vast de 
fiets van Name It in de etalage in de 
Zijdstraat zien staan! 
Teddy’s heeft actie kaarten in de 
winkel waar kinderen de vijf ver-
schillen op moeten zoeken. De win-
naar wint deze 20 inch Name It fiets.

Hoofdprijswinnaar Kooij van 
loterij handbalvereniging blij
Aalsmeer - Eén van de hoofdrpij-
zen in de loterij van FIQAS Aalsmeer 
was een prachtige LCD televisie, 
beschikbaar gesteld door de firma 
Hartelust BV, al jaren een trouwe 
sponsor van de club. 
Want naast de welbekende goede 
service, die Hartelust hoog in het 
vaandel heeft, heeft het bedrijf ook 
een sporthart. En daar was prijs-
winnaar, de heer Kooij erg blij mee, 
want hij won de televisie. 

Zelf is meneer Kooij ook weer geen 
onbekende in de witgoed- en elec-
tronica-zaak aan de Oosteinderweg. 
De hele familie is er al heel lang vas-
te klant. 
Na het succes van deze loterij heeft 
de handbalvereniging overigens be-
sloten dat er in mei van dit jaar op-
nieuw een grote loterij komt. Dus, 
wie weet maakt u dan kans om voor 
50 eurocent per lot een mooie tele-
visie te winnen.

Zaterdag openingsreceptie 
Balk rijwielen in Kudelstaart
Kudelstaart - Al 35 jaar is Balk 
Rijwielen actief in Nieuw-Vennep 
en sinds kort is ook een winkel  in 
Kudelstaart geopend. Balk rijwie-
len is in de Haarlemmermeer al ja-
ren een begrip bij de fietsliefheb-
ber, de kans deed zich voor om 
ook in Kudelstaart een vestiging te 
openen door de overname van Ri-
nus Bon fietsen, dit was een mooie 
kans om ook de andere kant van de 
Westeinder plassen de fietsliefheb-
bers te gaan voorzien van een stuk 
fietsplezier. De mannen  hebben er 
dan ook geen gras over laten groei-
en en hebben de zaak omgetoverd 
in een heerlijke frisse winkel vol met 
fietsplezier van kinderfiets tot tren-
dy stadsfiets met de bekende krat, 
en natuurlijk is ook aan de sportie-
ve fietser gedacht. De winkel staat 
ook vol met alle grote topmerken, 
zoals Giant, Koga, Gazelle en Sparta 
waarbij vooral de elektrisch onder-
steunde fietsen  niet zijn vergeten. 

Natuurlijk is ook aan alle benodig-
de accessoires gedacht om de fiets 
compleet te maken. Ook voor de 
vertrouwde service van Balk rijwie-
len wordt in Kudelstaart voortgezet. 
Wilco en Armando van der Hoorn 
zijn zelf woonachtig in Kudelstaart 
en  Robert van der Meer, al meer 
dan 16 jaar werkzaam bij Balk rij-
wielen, heeft z’n roots in Kudelstaart 
liggen. Het was dan ook geen 
moeilijke keuze voor de heren de-
ze sprong naar de overkant te ma-
ken. De winkel zal aanstaand week-
end geopend gaan worden met een 
leuke actie waarbij de klant z’n kor-
ting zelf bepaald door een ballon te 
laten knallen waar een kortingsbon  
in zit, de korting kan oplopen tot wel 
30 procent. De openingsreceptie is  
zaterdag van 17.00 tot 19.00 uur en 
zal gevierd worden in de vernieuw-
de winkel aan de Kudelstaartseweg 
224. Voor meer informatie: www.
balk rijwielen.nl of bel 0297-360041.

Tandprothetische Praktijk den 
Hartog houdt dinsdag open dag
Aalsmeer - Aan het begin van de 
Uiterweg is sinds 2007 een tand-
prothetische praktijk gevestigd van 
Peter den Hartog. Peter heeft vanaf 
2004 ook al een praktijk in Buiten-
veldert. Hij komt echt uit een tand-
technische familie, dus de stap naar 
zijn twee praktijken was een logi-
sche. In 2009 is Femke Grashuis bij 
hem komen werken. De twee wa-
ren jaren studiegenoten van elkaar 
en zijn samen afgestudeerd. Fem-
ke vertelt: “Ik kom dan wel niet uit 
een tandtechnisch gezin, maar het 
begint er wel op te lijken, aangezien 
mijn zus inmiddels mondhygiënis-
te is. Peter en ik filosofeerden vroe-
ger op de opleiding al over samen-
werken en ik ben blij dat we sinds 
een paar jaar de daad bij het woord 
gevoegd hebben.” Meestal is Fem-
ke te vinden in de knusse praktijk in 
Aalsmeer. Er is één behandelkamer 
en een ruime wachtkamer te vinden. 
Ook hebben ze een eigen techniek-
ruimte, waar alle protheses geheel 
in eigen beheer gemaakt worden. 
“Dit is natuurlijk erg handig voor 
onze patiënten”, aldus Femke. “Als 
er bijvoorbeeld iets gewijzigd moet 
worden aan een prothese, dan kan 
dat onmiddellijk ter plekke.” 

Specialist voor kunstgebitten
Peter den Hartog: “Veel mensen 
hebben een slecht passend of ver-
ouderd kunstgebit. Dit gaat vaak sa-
men met pijn en ongemak. Een be-
zoek aan een tandprotheticus kan 
de oplossing brengen. Een gebits-
prothese gaat gemiddeld tussen de 
vier tot acht jaren mee. Het is ver-

standig om de prothese eens in de 
twee jaar te laten controleren. Zo 
kunnen eventuele problemen ver-
holpen, en zelfs voorkomen, worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen zodat het weer lek-
ker zit. Bij een prothese wordt goed 
gekeken naar de vorm en de kleur 
van de tanden en kiezen. Het moet 
goed passen bij het gezicht van de 
patiënt. Uiteindelijk bepaalt die zelf 
wat hij of zij het liefst wil. Er is nu 
ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstge-
bit goed vast te zetten, het zoge-
naamde ‘klikgebit’. De implanta-
ten worden in samenwerking met 
een goede implantoloog geplaatst, 
waarna wij de uiteindelijke prothe-
se maken. Tegenwoordig hebben 
zorgverzekeraars de vergoeding van 
een prothese in het basispakket op-
genomen en ook voor de prothese 
op implantaten is vergoeding vaak 
mogelijk.” Wie meer wil weten over 
een kunstgebit op implantaten, kan 
een afspraak maken voor vrijblijven-
de informatie en gratis advies. In de 
praktijk kunnen mensen ook terecht 
voor reparaties, aanpassingen of 
vervanging van bestaande prothe-
ses. Op dinsdag 22 maart van ne-
gen tot twee uur houdt de praktijk 
open dag en kan iedereen gratis en 
vrijblijvend een prothese laten con-
troleren.” 
Tandprothetische praktijk den 
Hartog is gevestigd op de Uiterweg 
6, telefoonnummer 0297-342699 
www.tppdenhartog.nl. 

Door Miranda Gommans

Italiaans restaurant La 
Farfalla is verhuisd!
Aalsmeer - Ruma, de eigenaar 
van restaurant La Farfalla is van-
uit de Ophelialaan naar de Machi-
neweg nummer 33 verhuisd. Don-
derdag is de officiële opening. Ru-
ma heeft er duidelijk zin in. Er moet 
nog wel het een en ander gebeu-
ren, maar dat zijn de bekende punt-
jes op de i. Er is een opvallend ruim 
terras aan de voorzijde van het res-
taurant, waar met mooi weer gege-
ten kan worden. Tafels en comforta-
bele rieten stoelen moeten nog ge-
plaatst worden, alsook diverse para-
sols. Volgens de eigenaar wordt het 
een gezellig buitengebeuren met 
een perfecte ligging ten opzichte 
van de zon. Ook de grote open keu-
ken is een blikvanger. 
Ruma: “Binnen heb ik plaats voor 
dertig personen, buiten zelfs voor 
veertig. De kaart blijft nagenoeg 
hetzelfde als in de Ophelialaan. Bui-
ten de kaart om staan er dagelijks 
ook verse producten en menu’s op 
borden in het restaurant. Men kan 
nog steeds pizza’s en dergelijke be-
stellen om af te halen, maar ik no-
dig eenieder uit om lekker bij mij te 
komen eten. Het personeel gaat ge-
woon mee en hopelijk ook de klan-
ten!” De specialisatie van La Farfal-
la zijn de dagverse pasta’s die Ru-
ma zelf maakt. Maar ook de pizza’s 
zijn heerlijk. 
“Ik ben een paar jaar geleden zelfs 
kampioen van Nederland geweest 
met mijn pizza’s”, vertelt Ruma ver-
der. “Het koken voor kleine gezel-

schappen vind ik erg leuk om te 
doen, vandaar dat ik het kleinscha-
lig wil houden. U kunt zelfs het res-
taurant afhuren voor bijvoorbeeld 
familiefeestjes. Dan zetten we, echt 
op zijn Italiaans, de tafels aan el-
kaar tot één of twee lange en stellen 
een lekker menu of buffet samen. Ik 
ga vervolgens in de keuken aan de 
slag. Succes verzekerd.”

25 Procent korting
Vanaf vandaag tot het einde van de 
maand krijgen klanten 25 procent 
korting op de gehele rekening bij 
La Farfalla. Dus ook op de drankjes. 
“Er zit geen addertje onder het gras”, 
benadrukt Ruma. Voor catering is La 
Farfalla ook het adres. Vanaf 10 per-
sonen, maar ook voor grote groe-
pen. Ruma en zijn medewerkers 
hebben laatst de catering verzorgd 
voor liefst 600 mensen in het Cobra 
museum! La Farfalla is gevestigd op 
de Machineweg nummer 33. Er is 
ruime parkeergelegenheid aanwe-
zig. Telefonisch reserveren is ge-
wenst 0297-366697 of 06-25121320. 
De openingstijden zijn van dinsdag 
tot en met zondag van vier tot tien 
uur. “Bij mooi weer is het overigens 
de bedoeling dat het terras eerder 
open gaat om bijvoorbeeld een lek-
kere kop Italiaanse cappuccino te 
drinken in de zon of een koud bier-
tje. Benvenuto, oftewel u bent wel-
kom. Ciao”, besluit Ruma. 

Door Miranda Gommans

Geheugen 
spreekuur in 
Seringenhorst
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel 
eens wat, een naam, een afspraak, 
een telefoonnummer of de bood-
schappen. Veel ouderen denken, als 
hen zoiets overkomt, gelijk aan de-
mentie. Dit is helemaal niet nood-
zakelijk. Andere ziektes, medicatie, 
vermoeidheid, depressies of stress 
kunnen ook de schuldige zijn. Om 
de oorzaak te achterhalen is het 
handig om eens bij het geheugen-

spreekuur langs te komen. Op het 
geheugenspreekuur in Aalsmeer 
kunnen ouderen terecht met al hun 
vragen en klachten over hun ge-
heugen. Een speciaal getrainde 
verpleegkundige zal kosteloos ad-
vies of tips geven om met de pro-
blemen om te gaan. En mocht er 
wel iets ernstigs aan de hand zijn, 
dan weet hij/zij ook waar verdere 
hulp te vinden is. Het eerstvolgen-
de geheugenspreekuur is op maan-
dag 28 maart van 14.30 tot 16.00 
uur in gebouw Seringenhorst aan 
de Parklaan 26. Vooraf aanmelden 
is wel een vereiste en dit kan bij Vita 
Welzijn en Advies, tel. 0297-344094 
tussen 9.00 en 12.00 uur.
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Uitbreiding Brede School Mikado:

Verbazing over plan voor 
permanente huisvesting    
Aalsmeer - Voorafgaand aan het 
Beraad op donderdag 10 maart 
vond de benoeming en beëdiging 
plaats van van Jelle Buisma (PACT 
Aalsmeer) als tijdelijk raadslid. Dat 
gebeurde voor de tweede maal aan-
gezien de eerste termijn (16 weken) 
is verstreken. Hij vervangt Ronald 
Fransen, die wegens ziekte niet kan 
aantreden in de raad. 
Joop van Dam (PACT Aalsmeer) zat 
het Beraad voor. Onder meer nam 
het Beraad kennis van de agen-
da van de Stadsregio Amsterdam. 
De fracties van AB en VVD hadden 
geen standpunten mee te geven. De 
CDA-fractie was teleurgesteld dat 
het een zeer summier advies was. . 
Verder wil de fractie voortaan graag 
informatie over de Jeugdzorg en wat 
daar in omgaat. Ook het openbaar 
vervoer vraagt aandacht en is al mi-
nimaal in de regio gezien eerdere 
bezuinigingen en dat kan niet nog 
een keer toeslaan. PACT Aalsmeer 
sluit zich in grote lijnen bij het CDA 
aan.

Welstandscommissie
De behandeling gericht op het be-
noemen van de leden van de Wel-
standscommissie en van het ge-
mandateerde commissielid voor 
de monumentenadviescommis-
sie maakte een behoorlijke discus-

sie los over de wenselijkheid en de 
plaats van deze commissie. Wellicht 
is het raadzaam de Welstandsnota 
nog eens te bekijken en nog niet zo 
lang geleden stond immers de Wel-
standscommissie niet ter discus-
sie. Volgens wethouder Gertjan van 
der Hoeven is het geen punt de no-
ta nog eens te bekijken en dat kan 
eventueel in het kader van de be-
oogde ambtelijke samenwerking 
met Amstelveen. De benoemin-
gen hoefden niet te wachten tot 24 
maart en later op avond werd me-
vrouw drs. D. van Hoogstraten tot 
voorzitter van de Welstandscommis-
sie benoemd. Tevens werd zij be-
noemd tot gemandateerd lid van de 
monumentenadviescommissie. De 
heer W. Smulders werden benoemd 
tot architectlid en datzelfde geldt 
voor mevrouw ir. C. Niestijl. 

Uitbreiding Mikado
Wat betreft de uitbreiding in de fiet-
senstalling van De Mikado met zes 
lokalen, gaf de CDA-fractie aan dat 
vanaf het begin al duidelijk was dat 
De Mikado te klein was en noemt 
het opvallend dat er voor perma-
nente huisvesting is gekozen en dat 
tijdelijke huisvesting goedkoper uit-
valt. PACT-Aalsmeer heeft begrip 
voor de werkwijze en vraagt zich af 
welke invulling er zal komen bij te-

rugloop. Ook de VVD-fractie is ver-
baasd over de keuze permanen-
te huisvesting en wijst ook nog op 
gegevens als verborgen gebreken, 
flexibele schooltijden en ook de AB-
fractie maakt zich zorgen met na-
me over het uitstellen van het ver-
vangen van de luchtbehandelingin-
stallatie in het gemeentehuis. Dit zal 
in het overleg omtrent de beoogde 
ambtelijke samenwerking met Am-
stelveen pas dan bekeken worden 
om kapitaalvernietiging te voorko-
men. Wethouder Ulla Eurich pro-
beerde op de vele vragen die nog 
leefden antwoorden te geven. Op 
donderdag 24 maart volgt de twee-
de termijn, gevolgd door de besluit-
vorming.

Krediet ‘van de zotte’
Over het Realisatiedocument Spoor-
laan bogen de raadsleden zich ook.  
Alle fracties gaven in de raad groen 
licht. Een meerderheid van de raad 
ging ook accoord met het vaststel-
len van de De Nota van Uitgangs-
punten Groenzone en het ter be-
schikking stellen van een krediet 
ten bate van het project Groenzone. 
Alleen de VVD  noemde het ‘van de 
zotte’ om voor dit project een krediet 
beschikbaar te stellen maar de ove-
rige fracties delen die mening niet 
en gaan wel akkoord.

Aalsmeer - In het Beraad van don-
derdag 10 maart stond de behande-
ling gericht op het instemmen met 
het voornemen om een garantstel-
ling te verlenen jegens de N.V. Bank 
van Nederlandse Gemeenten voor 
de nakoming van alle verplichtin-
gen van Green Park Aalsmeer Ge-
biedsontwikkeling B.V. (opgericht in 
2004) jegens deze bank. 
De realisatie van het bedrijventer-
rein Green Park Aalsmeer heeft zich 
langzamer ontwikkeld dan in 2004 
was geschat. De aanleg van de nieu-
we N201, waarmee het bedrijventer-
rein wordt ontsloten is twee jaar la-
ter gereed. Ook is de markt voor za-
kelijk vastgoed in de afgelopen ja-
ren vanwege de economische en fi-
nanciële crisis (wereldwijd) sterk 
afgenomen en als gevolg van de-
ze perikelen hebben bedrijven veel 
meer moeite om de financiën voor 
nieuw zakelijk vastgoed te organi-
seren wat in Green Park Aalsmeer 
voor een aantal ondernemers direc-
te gevolgen heeft voor het uitvoe-
ren van al gesloten overeenkom-
sten. Gevolg van deze vertragingen 
is dat de kredietfaciliteit uit 2004 
van 80 miljoen euro niet meer toe-
reikend is in 2011 en dat voor Green 
Park Aalsmeer Gebiedsontwikke-
ling B.V. een aanvullende krediet-
faciliteit nodig is en om dit moge-
lijk te maken moeten de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn, zij zijn voor 
vijftig procent aandeelhouders, een 
besluit nemen over een garantstel-
ling naar de Bank Nederlandse Ge-
meenten. Green Park Aalsmeer Ge-

biedsontwikkeling B.V. heeft bere-
kend dat 20 miljoen euro extra kre-
dietfaciliteit noodzakelijk is en een 
eenvoudig rekensommetje leert dat 
beide gemeenten een garantstelling 
afgeven aan de Bank Nederlandse 
Gemeenten van 10 miljoen euro. De 
garantstelling op zich brengt voor 
de gemeenten geen kosten met zich 
mee. 
De PACT-fractie geeft aan dat ‘ver-
trouwen in de toekomst’ sleutel-
woord is en ziet de noodzaak wel in 
en spreekt de wens uit om samen 
op te trekken met Uithoorn. Wat de 
VVD-fractie betreft mankeert er wat 
aan de controle en de fractie geeft 
aan dat het benoemen van een raad 
van commissarissen zeer gewenst is 
en dat een toezichthouder niet in-
tern maar extern gezocht moet wor-
den. De AB-fractie vraagt de wet-
houder om bij de provincie af te tas-
ten wat de mogelijkheden zijn om 
een financiële claim neer te leggen 
in verband met een te late opleve-
ring van de nieuwe N201. Geen vier-
kante meter meer aankopen voor-
dat er verkocht is en de fractie geeft 
aan hiervoor een motie achter de 
hand te hebben. Ook de CDA-frac-
tie maakt zich zorgen over de ont-
wikkelingen en het is een kwestie 
van een lange adem hebben. Verder 
wijst deze fractie er op dat ook de 
gemeente Uithoorn nog aan zet is. 
Er leven bij alle fracties nog tal van 
vragen en de tweede termijn wordt 
op donderdag 24 maart aanstaande 
behandeld, waarna ook besluitvor-
ming zal plaatsvinden.

“Externe toezichthouder zoeken”
Garantstelling van 20 miljoen 
euro voor Greenpark Aalsmeer

Lunch verzorgen en opknappen kinderdagcentrum

Ambtenaren en wethouders 
aan de slag tijdens NL Doet
Aalsmeer - Ambtenaren en wet-
houders van de gemeente Aalsmeer 
doen vrijdag 18 maart mee aan NL 
Doet. Dit is de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland, georganiseerd 
door het Oranje Fonds. 
Samen met zestig ambtenaren, 
waaronder de wethouders Ad Ver-
burg, Gertjan van der Hoeven en Ul-
la Eurich worden de handen uit de 
mouwen gestoken voor onder ande-
re de bewoners van het Ons Twee-
de Thuis, Amstel-Meer en kinde-
ren van kinderdagcentrum de Lo-
tusbloem. De gemeente doet mee 
aan verschillende projecten. Bij elk 
project is een team van ambtenaren 
aanwezig. Op deze manier gaat een 

team aan de slag met bewoners van 
het OTT om Kinderboerderij Boeren-
vreugd op te knappen. Een ander 
team gaat het terras van Ons Twee-
de Thuis in het buurthuis Hornmeer 
verfraaien. De kinderen van kinder-
dagcentrum de Lotusbloem worden 
meegenomen naar het Speelkasteel 
in Hoofddorp voor een leuk middag-
je uit. Terwijl deze kinderen aan het 
spelen zijn, worden materialen van 
het kinderdagcentrum opgeknapt 
door onder andere wethouder Eu-
rich. Ook hebben de bewoners van 
het Amstel-Meer een leuke middag 
voor de boeg. Zij gaan een bezoek 
brengen aan de Ark van Noach bij 
het Surfeiland. Hierna worden zij 

getrakteerd op een door ambtena-
ren verzorgde lunch, waarbij wet-
houders Verburg en van der Hoeven 
een handje helpen.

150.000 Vrijwilligers
Het succes van NL Doet blijkt onder 
andere uit het groeiend aantal vrij-
willigers dat zich tijdens deze dagen 
inzet. Tijdens NL Doet 2010 waren 
al 150.000 vrijwilligers actief. In 2011 
wil het Oranje Fonds nog veel meer 
mensen op de been krijgen. Ook le-
den van het Koninklijke Familie en 
diverse landelijke politici staken in 
de afgelopen jaren hun handen uit 
de mouwen. Kijk voor meer informa-
tie op www.nldoet.nl. 

ingezonden

Behoudt het Weteringplanstsoen 
en maak van dit plantsoen met de 
fraaie platanen een op Frans voor-
beeld gestoeld plein. Daarvoor is 
helemaal niet zoveel fantasie no-
dig omdat het plein al zoveel te bie-
den heeft. Maak gebruik van de mo-
gelijkheden. De bomen zijn er al en 
ook de jeu de boules baan. Kies 
voor schaduwbegroeiing onder de 
bomen, zoals varens, pachisander 
en hedera, dat hoort bij de sfeer 
van het plein. Haal die deprimeren-
de bloembakken weg, nu lijkt het 
net op een voor terrein van een cre-
matorium. Zet een grote lange ta-
fel neer waarop een paar gezellige 
potten met één jarige planten. Ziet 
er feestelijk uit en de tafel kan met-
een dienst doen als ontmoetings-
plaats voor buurtbewoners. Plaats 
een paar leuke bankjes en zorg vol-
doende afvalbakken. 
Bedenk dan een mooie zomer-
avond, de een zorgt voor een fles ro-
sé en weer een ander voor een stuk-
je kaas of een zak chips. Zo creëer 
sfeer waarvoor de mensen hun hui-
zen uit willen komen. Organiseer 
een jeu de boules avond, middag. 
Goed voor de saamhorigheid! Moe-
ten daarom de kinderen in de Serin-
genstraat dan hun gewenste speel-
plaats missen? Welnee! Stokkeland 
ons eigen ‘Vondelpark’. Aan de over-
kant van de Van Cleeffkade kunnen 
wij ons eigen ‘Vondelpark’ creëren. 
Voldoende ruimte voor de allerjong-
sten, de opgroeiende jeugd en ou-
deren. Sloop de oude keramiek-
schuur en gebruik het reeds gere-
serveerde bedrag voor de renova-
tie voor deugdelijk en avontuurlijk 
sport- en spelmateriaal. Want de 
geplande Weteringplantsoen wip-
kip en een glijbaantje van 50 centi-
meter hoog is echt geen uitdaging, 
zelfs voor de allerkleinsten niet! Pak 
het allemaal wat professioneler aan 
door het aanleggen van een speel-
vijver, zodat de peuters en kleuters 
op warme dagen kunnen pootje ba-
den en ’s winters er mogelijk hun 
eerste schaatsen kunnen onderbin-
den. Natuurlijk moet er een zand-
bak komen maar ook klimpalen. 
Dat prikkelt de fantasie en er wordt 
meteen iets gedaan aan extra be-
weging. Reserveer de overkant van 
het peuter- en kleuterlandje voor de 
jeugd. Zet daar een tafeltennistafel 
en creëer er ook een hangplek en 
een trapveldje. Plaats een paar pa-
len met daaraan een net en/of een 
basket en de jongeren kunnen vol-
leyballen basketballen. Zoek con-
tact met de jeugd en vraag wat hun 

wensen zijn! Het natuurgedeelte van 
Stokkeland is een uitstekende plek 
om op een van de bankjes te filoso-
feren en om te genieten van de fau-
na en flora. Maak dat gedeelte nu 
eens zo dat het een aantrekkelijke 
plek wordt voor rolstoelen, scoot-
mobils en rollators. Dan blijft het 
wandelrondje voor de bewoners van 
de bejaardentehuizen niet beperkt 
tot het heen en weer gereden wor-
den over de Zijdstraat. Zo kunnen 
ouderen met bewegingsbeperking 
toch hun blik blijven verruimen en 
meer dan alleen een frisse neus ha-
len. Sorry honden, jullie bazen zul-
len moeten uitkijken naar andere 
uitlaatplekken. Jullie poep is te ge-
vaarlijk en te smerig. En zolang er te 
weinig bazen zijn die bereid zijn het 
Stokkeland hondenpoep vrij te hou-
den, wordt jullie de toegang gewei-
gerd. Investeren in groen betekent 
ook dat er onderhoud gepleegd 
moet worden. Laat de wijkraad eens 
een kijkje gaan nemen op de Fuut-
laan. De bewoners hebben het ge-
meenteplantsoen omgetoverd tot 
een klein paradijsje. Met elkaar zijn 
er verschillende struiken geplant 
en ook met elkaar wordt het plant-
soen onderhouden. De een maait, 
de ander snoeit en men geeft wa-
ter als het nodig is. Het resultaat is 
prachtig! Nog een ander voorbeeld. 
Het Maarse en Kroonhof. Ook daar 
werken buurtbewoners samen om 
het entree en de buitenrand van de 
woonwijk een fraai aanzien te ge-
ven. En weet u nog hoe ludiek het 
plan was van Coq Scheltens? Zij 
nam het initiatief om van het braak-
liggende gedeelte van de Seringen-
straat, een klein geheimzinnig park-
je te maken. ’s Morgens sjouwden 
iedereen met kruiwagens grond en 
houtsnippers. Het einderesultaat 
’s avonds was spectaculair en wat 
hadden wij die dag met elkaar een 
lol. Laat de wijkraad in het dorp een 
werkgroep formeren, die de planten 
water geeft, daar snoeit waar nodig 
is. Laten wij niet wachten op de hulp 
van de gemeente maar gewoon zelf 
de handen uit de mouwen steken. 
Het is heel gezond, leuk werk en wij 
kunnen allemaal genieten van een 
straat, plein en park dat de moeite 
waard is en inspireert. Ik ben ervan 
overtuigd dat wanneer er met el-
kaar wordt gewerkt aan een groen 
Aalsmeer, het woonplezier groter 
wordt. En dat is iets waar wij met el-
kaar naar moeten streven!

Janna van Zon, Van Cleeffkade 
12a, tel. 346425

Speelplaats in het dorp?
Op naar het Stokkeland! 

Brand in woning 
Amstelveen - Rond 13.00 uur op 
zondag 13 maart woedde een brand 
in een woning in Amstelveen aan de 
Groen van Prinstererlaan. Twee be-
woners hebben daarbij rook inge-
ademd. Ze zijn door het ambulan-

cepersoneel onderzocht, maar hoef-
den niet naar het ziekenhuis. De kat 
was er slecht aan toe en is door de 
dierenambulance meegenomen. De 
oorzaak van de brand was een elek-
trische deken die kortsluiting maak-
te. In combinatie met een schuim-
rubber matras dat vlam vatte, werd 
het een behoorlijke brand.

Buurt ontdaan van zwerfaval
Grote lenteschoonmaak 
bewoners en bestuurders
Aalsmeer - Snoeppapier, patatbak-
jes, sigarettenpeuken, plastic be-
kertjes, accu’s, plastic zakken, blik-
jes, lege sigarettenpakjes, kauw-
gomverpakkingen, plastic flesjes, 
oude kranten, lege bierflesjes, bat-
terijen... Vrijwilligers, wethouders Ad 
Verburg en Gertjan van der Hoeven 
en hun fracties CDA en AB ruimden 
dit ‘zwerfafval’ afgelopen zaterdag 
op. Afval dat door andere mensen 
achtergelaten is in de natuur. Op 12 
maart stond de gemeente Aalsmeer 
in het teken van de landelijke op-
schoondag. De deelnemers pakten 
het zwerfafval in hun eigen buurt 
aan om zo de gemeente schoon te 
maken. De aftrap van de Aalsmeer-
se opschoondag vond plaats aan 
de Stommeerkade, waar een groep 
vrijwilligers en wethouder Verburg 
(Economische Zaken) zich had-
den verzameld om de Stommeer-
kade zwerfvuilvrij te maken. In de 
omgeving van de voetbalkooi aan 
De Wissel was wethouder Van der 
Hoeven (Wijkgericht Werken) met 

de gehele AB fractie actief aan het 
‘prikken’. De fractie van CDA ruim-
de zwerfvuil op in de omgeving van 
de Parklaan en Ophelialaan. En ook 
in Kudelstaart is een groep vrijwil-
ligers de straat op gegaan om de 

omgeving van het dorpshuis en het 
winkelcentrum op te schonen. In to-
taal is er in Aalsmeer zo’n 600 kilo 
zwerfvuil opgeruimd. De Meerlan-
den heeft tijdens de opschoondag 
alle inzamelspullen en het afvoeren 
van het afval verzorgd. De gemeen-
te Aalsmeer streeft naar een scho-
ne, hele en veilige leefomgeving 
voor al haar inwoners en het oprui-
men van zwerfafval past goed in dit 
beleid. 
Afvalbedrijf De Meerlanden, in on-
der andere Aalsmeer verantwoor-
delijk voor afvalinzameling en reini-
ging, stimuleert themaweken en ac-
ties op het gebied van zwerfafval. 
Het afvalbedrijf vindt het belangrijk 
dat inwoners zich bewust zijn van 
zwerfafval. 

Zaterdag het water op!
Aanstaande zaterdag 19 maart gaan 
vrijwilligers op pad om de Westein-
derplassen en de Oosteinderpoel 
te ontdoen van plastic, hout en an-
der afval. Wie mee wil helpen, kan 
zich aanmelden bij Jan Pieter Ko-
renwinder via 0297-324921 of 06-
51200327. De deelnemers vertrek-
ken om 9.00 uur vanuit de haven 
van Watersportvereniging Aalsmeer 
aan de Uiterweg. 
Rond half twaalf keert iedereen te-
rug en staan de mannen van De 
Meerlanden klaar om al het afval in 
ontvangst te nemen. 

Poging diefstal 
auto’s
Kudelstaart - In de avond van don-
derdag 10 maart is geprobeerd 
twee auto’s te stelen. Rond kwart 
voor negen is door dieven de deur 
en een contactslot vernield van een 
Seat Leon in de Copernicusstraat 
en tegen de klok van kwart over elf 
is door onbekenden een contact-
slot verwijderd van een Volkswagen, 
die geparkeerd stond in de Mast-
weg. De daders zijn vooralsnog on-
bekend.

Gestolen wagen 
op Hornweg
Aalsmeer - Op donderdag 10 
maart kreeg de politie een melding 
dat op de Hornweg een vrachtwa-
gen gevaarlijk, deels op de weg, ge-
parkeerd stond. De vrachtwagen 
bleek gestolen bij een bedrijf aan 
de Lakenblekerstraat. Het contact-
slot was door de dieven verbroken. 
Bij de Hornweg stuitten de dieven 
op het viaduct van de N201. De wa-
gen was te hoog om hier onderdoor 
te kunnen. De dieven hebben waar-
schijnlijk toen besloten de vracht-
wagen maar achter te laten.

Telefoondieven 
in kraag gevat
Aalsmeer - Op 26 februari rond ne-
gen uur in de avond is op het Hor-
tensiaplein een jongen beroofd van 
zijn telefoon. Twee dieven som-
meerden de jeugd zijn mobiel af te 
geven. Twee getuigen hebben zich 
gemeld bij de politie en naar aanlei-
ding van hun informatie is een on-
derzoek naar de daders gestart. Af-
gelopen vrijdag 11 maart zijn de te-
lefoondieven aangehouden. Het 
gaat om twee jongens uit Aalsmeer 
van 15 en 16 jaar.

Geslaagde 
reanimatie!
Aalsmeer - Op dinsdag 15 maart 
om half vijf in de ochtend is een ge-
slaagde reanimatie uitgevoerd bij 
een bewoner van de Oosteinder-
weg. Na de melding dat een 43-ja-
rige man onwel was geworden, wa-
ren zowel de politie, als de ambu-
lancedienst en leden van het reani-
matieteam snel ter plaatse. Na de 
geslaagde reanimatie is de man met 
spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Flinke boete 
voor bromfietser
Aalsmeer - Op zondag 13 maart 
rond kwart voor twee in de nacht is 
een 16-jarige Kudelstaarter aange-
houden. Hij reed onder invloed op 
een bromfiets. Tijdens de contro-
le gaf de jongen een valse naam op 
en beledigde een ambtenaar. Ver-
der bleek de bromfiets niet verze-
kerd en was de brommer voorzien 
van valse kentekenplaten. De brom-
mer is in beslag genomen. De Ku-
delstaarter kan rekenen op een flin-
ke boete.

Wietplantage 
aan Machineweg
Aalsmeer - Op woensdag 9 maart 
is een wietplantage aan de Machi-
neweg ontmanteld. In een pand 
troffen agenten zo’n 180 hennep-
planten aan. De wiet is vernietigd, 
de apparatuur is in beslag geno-
men. Een 36-jarige vrouw is aange-
houden.

Vernielers betrapt!
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 11 op zaterdag 12 maart zijn 
bij het busstation op het Hortensi-
aplein twee vernielers op heterdaad 
betrapt. Een getuige meldde even 
over vijf uur in de ochtend dat twee 
personen het bushokje aan gort aan 
het slaan waren. De politie was snel 
ter plaatse en kon het tweetal aan-
houden. Het gaat om een 35-jarige 
man uit Amstelveen en een 24-jari-
ge Aalsmeerder. Het tweetal kan re-
kenen op een flinke rekening van 
het bedrijf dat de bushokjes exploi-
teert. 

Kermis goed 
verlopen
Aalsmeer - De politie kijkt terug 
op een prima verlopen kermis. Me-
de door het mooie weer was het na-
genoeg alle dagen druk. Inwoners 
van alle leeftijden hebben vijf dagen 
genoten van allerlei attracties. On-
danks de drukte hebben zich geen 
ongeregeldheden voorgedaan. 
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10-Jarig schermtalent Daniël Giacon uit 
Aalsmeer: “Ik ben voor niemand bang”
Aalsmeer - Hij is tien jaar, zit op ba-
sisschool De Wegwijzer en beoefent 
een opmerkelijke sport: Daniël Gia-
con doet aan schermen en is fana-
tiek en goed! Heel veel medailles en 
tientallen bekers heeft dit talentje 
uit Aalsmeer al in ontvangst mogen 
nemen. Onlangs kreeg hij de eerste 
prijs uitgereikt na een schermtoer-
nooi in Arnhem en werd aan hem 
de fairplay prijs overhandigd. En vo-
rige week deed hij met succes voor 
de vierde maal mee aan de jaarlijk-
se Randstadcompetitie. De eerste 
keer won hij brons, de laatste drie 
jaar goud en dus heeft hij deze wis-
selbeker ook definitief aan zijn col-
lectie mogen toevoegen. Op voet-
bal heeft Daniël gezeten en hij was 
lid van de scouting, maar toen hij 

via een vriendin van moeder Ursela 
kennismaakte met de schermsport, 
was hij verkocht en dat is nu zo’n 
4,5 jaar geleden. 

Steekkussen met pleisters
Wie op jeugdige leeftijd begint met 
schermen komt in de zogenaamde 
kuiken klasse, Daniël is inmiddels 
actief in de benjamin klasse. Twee 
keer per week traint hij bij scherm-
centrum Amsterdam en om de twee 
weken nog een avond extra met ta-
lenten van andere clubs uit Noord-
Holland. En thuis oefent Daniël ook 
regelmatig op zijn steekkussen vol 
pleisters in zijn kamer. “Die pleisters 
zijn om steken te oefenen, zijn pun-
ten die ik moet raken”, legt de jeug-
dige Aalsmeerder vol enthousias-

me uit. Het schermen tijdens wed-
strijden doet Daniël met een floret. 
Hij speelt met een nulletje, maar 
heeft ook al een vijfje. Deze bena-
ming heeft te maken met de lengte 
van de spelers en het gewicht van 
het wapen. “Je hebt ook nog een 
tweetje en een drietje”, gaat de uit-
leg verder. Op trainingen wordt ook 
geoefend met sables en degens. 
Klinkt gevaarlijk, maar dit valt vol-
gens Daniël allemaal mee. Hij is wel 
eens gewond geraakt omdat hij zich 
verstapte, maar niemand verlaat 
met bloedwonden de speelmat. De 
floret is namelijk voorzien van een 
dopje, die bij steken een deuk in het 
pak geeft, en bij wedstrijden zit aan 
het einde van de floret een puntje 
dat indrukt bij steken, verbonden is 
aan het elektrische vest, dat vervol-
gens weer in contact staat met een 
apparaat, dat een piepje geeft als 
een punt is gescoord ofwel de te-
genstander is geraakt. Op de romp, 
want steken op armen en benen is 
uit den boze. 

Pak in 3 minuten aan
Blauwe plekken is zo’n beetje het 
enige wat Daniël af en toe oploopt. 
En dit komt natuurlijk ook door de 
speciale, dikke kleding die verplicht 
gedragen moet worden. “Het bui-
tenvest lijkt op een kogelvrij vest”, 
legt moeder Ursela uit. In drie mi-
nuten tijd kan Daniël inmiddels zijn 
gevechtskleding aandoen. Hij be-
gint met de sokken, “zijn het las-
tigst”, dan de broek, twee vesten 
en bij wedstrijden nog een derde, 

elektronisch vest, dan zijn speciale 
schoenen en als laatste het masker 
en de handschoenen. 
Schermen is de oudste olympische 
sport en komt oorspronkelijk uit 
Frankrijk en is in dit land, evenals 
in Italië, heel populair. In Nederland 
doen ’slechts’ totaal zo’n 2.500 kin-
deren en volwassenen aan scher-
men.  Best jammer voor Daniël, 
want hij is goed, te goed zelfs. “Hij 
wint alles, Nederland is eigenlijk te 
klein voor hem. Hij moet de grens 
over, naar wedstrijden in Polen en 
Duitsland”, vertelt moeder Ursela 
trots. Maar Daniël is nog maar 10 
jaar en schermen in het buitenland 
kost veel geld. 

Sponsors gezocht
De jeugdige Aalsmeerder hoopt 
middels dit verhaal enkele sponsors 
te vinden en hoopt dat de scherm-
sport nu meer aandacht krijgt, 
want zoals hij zelf zegt: “Het is echt 
heel leuk.” Moeder Ursela vult aan: 
“Schermen verdient echt meer pu-
bliciteit, er is meer dan voetbal al-
leen, hoor.” Wie naar Daniël kijkt en 
luistert, komt te weten dat scher-
men echt meer is dan alleen maar 
steken. Er zijn bijvoorbeeld verschil-
lende soorten aanvallen en die heb-
ben allemaal een speciale naam. 
“Moeilijke namen, als parade ripos-
te en contra riposte. Bij parade ri-
poste sla je eerst het wapen weg en 
steekt dan.
 Bij contra riposte gaan de wapens 
eerst tegen elkaar”, legt Daniël uit 
en laat tegelijkertijd de bewegin-
gen zien. De kinderen uit zijn groep 
op De Wegwijzer krijgen binnenkort 
nog veel meer over schermen te ho-
ren, want Daniël gaat half april een 
spreekbeurt houden over zijn sport. 
Zijn spirit: “Ik ben voor niemand 

bang” en droom tot slot: “Meedoen 
aan de Olympische Spelen in 2028!” 
Tot die tijd wachten vast nog vele 
wedstrijden, onder andere in april 
een equipe met een team van zijn 
schermschool en een individue-

le wedstrijd in Leiden. Meer weten 
over schermen en/of Daniël Giacon 
sponsoren? Kijk op www.scherm-
centrumamsterdam.nl. 

Door Jacqueline Kristelijn

Jeugdfilm bij 
Binding Oost
Aalsmeer - Woensdag 23 maart 
draait er weer een leuke film bij de 
Binding Oost aan de Machineweg. 
De voorstelling begint om 13.15 
uur en is om 15.15 uur afgelopen. 
De film is geschikt voor jongens en 
meiden tussen de 10 en 15 jaar en 
de kosten bedragen 2 euro per per-
soon. Dit bedrag is inclusief een 
glas drinken en wat lekkers.

Esther Veenstra

Rayonwedstrijden toestelturnen

Goud, zilver en brons 
voor turnsters SV Omnia
Aalsmeer - Bij de rayonwedstrijden 
toestelturnen in de 6e divisie en la-
ger, die op 13 maart gehouden wer-
den in de Wethouder Verheijhal in 
Amsterdam-Oost, waren de turn-
sters van SV Omnia weer succesvol! 
In de eerste wedstrijd turnden de 
vier jongste meisjes in de catego-
rie pre-instap, te weten,Ilonca Jong-
kind, Anouk Dekkers, Isa Verzeil-
berg en Noor Tetteroo. Zij zijn ge-
boren in 2003 en turnden hun eer-
ste officiële wedstrijd onder bege-
leiding van trainsters  Anneke Nap 
en Ilse Vergoossen. In deze catego-
rie pre-instap turnden wel  41 meis-
jes.  Omdat er zoveel meisjes zijn, 
krijgen de nummers vier en vijf ook 
een aanmoedigingsmedaille uitge-
reikt. Anouk en Ilonca werden res-
pectievelijk vierde en vijfde  en ont-
vingen dus deze medailles. Isa werd 
tweede en kreeg zilver en de gou-
den medaille voor de eerste plaats 
ging naar Noor Tetteroo. Dus alle 
vier een prijs op hun eerste officië-
le wedstrijd en tevens plaatsing voor 
de finale op 17 april. In de tweede 
wedstrijd turnden de pupillen 1 , ni-
veau 11 in de 6e divisie. Ook hier 
vier Omnia-turnsters. Zij turnden 
hun tweede voorwedstrijd van het 
rayon onder begeleiding van train-
ster Anneke Nap. Beide resultaten 
telden mee voor doorstroming naar 
de regiokampioenschappen. Fabi-
enne Verschueren werd 21e en mag 
op 10 april meedoen aan een extra 
rayon wedstrijd. Sophie van Dam 
werd nu achtste en Richelle Dek-
kers werd  vijfde en kreeg hiervoor 
een aanmoedigingsmedaille. Natha-
lie Grebe won de zilveren medaille. 
Sophie, Richelle en Nathalie mogen 
op 23 april meedoen aan de regio-
kampioenschappen in de 6e divisie. 
De turnsters van de derde en vierde 
wedstrijd werden begeleid door de 
trainsters Mariët Tas en Gerda Koc-
kelkorn. In de derde wedstrijd turn-

den vijf  Omnia-meisjes in de cate-
gorie instap, niveau 12 in de 6e di-
visie. Dit was dus de tweede voor-
wedstrijd. Micky Bek en Tessa Roo-
de eindigden beiden op de elfde 
plaats. Nienke van Dok werd vijfde 
en kreeg hiervoor een aanmoedi-
gingsmedaille. Shania Bleeker ein-
digde op de derde plaats en won 
dus brons. Tessa Nederstigt werd 
tweede en kreeg de zilveren medail-
le uitgereikt.  Tessa Roode mag op 
10 april meedoen aan de extra ray-
onwedstrijd en Nienke, Tessa Ne-
derstigt en Shania mogen mee-
doen aan de regiokampioenschap-
pen op 23 april. In de vierde wed-
strijd turnden voor SV Omnia twee 
categorieën. In de 6e divisie turnden 
vijf turnsters bij de pupillen 2, niveau 
10 hun tweede voorwedstrijd. Veer-
le de Jong werd elfde, Anne Wes-
sels tiende en Esmée Maarssen ein-
digde op de zevende plaats. Lot-
te van Heteren won met de twee-
de plaats het zilver en Esther Veen-
stra eindigde op de eerste plaats en 
won dus goud! Veerle en Esmée mo-
gen op 10 april meedoen aan de ex-
tra rayonwedstrijd. Esther en Lotte 
mogen meedoen aan de regiokam-
pioenschappen op 23 april. In de 7e 
divisie turnden zes Omnia-turnsters 
hun eerste officiële wedstrijd bij de 
pupillen 1, niveau 12. Hieke van der 
Geest eindigde op plaats 27, An-
ne van der Laan op 18, Dewy Lem-
mens op 16, Nicky Daalman op tien 
en Eline van Lenthe werd vierde en 
ontving de aanmoedigingsmedaille. 
Renée Keyzer eindigde op de twee-
de plaats en won dus zilver. Van de-
ze categorie mogen Nicky, Eline en 
Renée naar de finale op 17 april. 
Met 13 medailles: 5 aanmoedigings-
medailles, 1 bronzen, 5 zilveren en 2 
gouden medailles kunnen de wed-
strijdturnsters van SV Omnia 2000 
en hun trainsters terugkijken op een 
geslaagde rayonwedstrijd!

Noor Tetteroo

De Wegwijzer naar de Ark
Aalsmeer - Als de ark van Noach 
zo dicht bij school ligt afgemeerd, 
dan moet je eigenlijk wel met z’n  
allen op bezoek gaan. Dat deden de 
leerlingen van basisschool De Weg-
wijzer dan ook dinsdag 8 maart. In 
twee groepen gingen ze de ark in. 
Om vervolgens in kleine groepjes 

vragen te beantwoorden over de be-
kende Bijbelverhalen. Er zijn  beel-
den van Adam en Eva, David en Go-
liath en het paleis van Salomo. Maar 
de dromedaris was ver uit favoriet!
Na een uurtje aan boord geweest te 
zijn vertrokken de leerlingen weer  
twee aan twee naar school.

Schoolatletiekdag op 9 april
Aalsmeer - Zoals ieder jaar or-
ganiseert atletiekvereniging AV 
Aalsmeer ook dit jaar weer de 
schoolatletiekdag voor de ba-
sisscholen van Aalsmeer en Ku-
delstaart. Dit jaar wordt dit gezel-
lige en sportieve festijn gehouden 
op zaterdag 9 april. De inschrij-
ving loopt, zoals gebruikelijk, via 
de scholen, die reeds allemaal hier-
over geïnformeerd zijn. Ook dit jaar 
hoopt de atletiekvereniging natuur-
lijk weer op een flink aantal deelne-
mers. Net als ieder jaar wordt ook 

dit keer weer het vertrouwde pro-
gramma afgewerkt: 60 meter sprint, 
verspringen, balwerpen en voor de 
echte liefhebbers een 600 meter. In 
de ochtend is de schoolatletiekdag 
voor de groepen zes, zeven en acht 
en ’s middags is het de beurt aan de 
groepen drie, vier en vijf. Voor meer 
informatie: www.avaalsmeer.nl. Voor 
vragen kan ook contact opgenomen 
worden met de organisatie: Dirk 
Spaargaren via spaargaren@kabel-
foon.net of Janpieter Baars via jpw-
baars@wanadoo.nl.  

Zegelkids in Parochiehuis
Aalsmeer - Vrijdag 18 maart is de 
volgende bijeenkomst van jeugd-
club De Zegelkids van postzegelver-
eniging Aalsmeer. De bijeenkomst 
is in ’t Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Op deze avond krijgen de aanwezi-
gen opdracht om postzegels te zoe-
ken met gebreken en welke gebre-
ken er allemaal zijn. Maar ook om 
zegels te zoeken van alle Europe-
se landen. Voor de jeugd is er elke 
maand een jeugdpuzzel met maxi-
maal 10 vragen, waarvoor punten 

gegeven worden. Met de punten 
kunnen weer postzegels gekocht 
worden op de veiling. Je hoeft dus 
geen geld mee te nemen, wel post-
zegels voor de veiling in mei. Als er 
verder nog tijd over is, kan nog lek-
ker even gesnuffeld worden en in 
die gigantische grote bak vol zegels. 
Nieuwsgierig? Kom dan ook. Willen 
je ouders meer informatie, dan kun-
nen zij contact opnemen met Ellie, 
tel. 361819 of Saskia, tel: 569660 of 
de website www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl raadplegen.

Zwemdiploma 149 kinderen
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart 
was het weer een drukte van belang 
in zwembad De Waterlelie. Er werd 
die middag afgezwommen voor de 
zwemdiploma’s A en B. De kinderen 
hadden veel visite meegenomen en 
het was dan ook zoeken naar een 
zitplaats om het zwemmen goed te 
kunnen bekijken. Er werd met kle-
ding gezwommen, door het gaten 
zeil gedoken, borst- en rugcrawl ge-
daan en tot slot natuurlijk een mi-
nuut gewatertrappeld. Het afzwem-
men is prima verlopen, alle kinderen 
deden enorm hun best en gingen 
dan ook met hun welverdiende di-
ploma naar huis. Omdat een aantal 
kinderen er zaterdag niet bij konden 
zijn, is op woensdag 16 maart nog 
een klein afzwemfeestje gehouden 
voor 6 kinderen voor A en B. 
Alle afzwemmers werden door het 
team van de horeca getrakteerd op 
een lekker ijsje en dat lieten ze niet 
aan hun neus voorbij gaan. Het vol-
gende afzwemmen staat gepland op 
zaterdag 23 april voor A, B en C.
Het A-diploma is behaald door:
Tijs Arends, Anco Baas, Iris Bar-
tels, Max Been, Serena Bruns, Mi-
la Ehlert, Julius van den Eijnde, 
Aaron Engel, Gabreil Fekrmariam, 
Isa Hoffs, Fabian Hofmeester, Ni-
na Jongkind, Eve Koch, Niels Koen-
ders, Mandy de Kwaadsteniet, Joël-
le Maarse, Tamara Mollenbrok, Me-
lih Özcan, Izabella Ozga, Sem Pater, 
Esra Pedersen, Rosa Amélie Piet, 
Thomas Pijper, Felien Postmaa, Elvie 
Rahn, Cody Ris, Levi Stroes, Michel-
le Verhoef, Laura Weij, Gijs Pieter 
Michiel Wentzel, Charlotte Aaftink, 
Nura Abdelmawla, Charif Ahmed, 
Callum Bennett, Mille Eveleens, Di-
anne van der Greft, Olivier de Her-
tog, Nicolai Hooiveld, Boet Kaaijk, 
Roy van der Knaap, Anna Kooij, Eli-
sha Sita Krind, Sil Lek, Fleur Ma-
clachlan, Kai Manders, Finn van der 
Meer, Jada Mennens, Ruben van 
Oudenallen, Sebastian Raulf, Mar-
the Rozelaar, Koen Tas, Lisa Sophia 
Versteijne, Tommy de Voogd, Ange-
lique Wahlen, Britt van der Werf, Ru-
ben Westerhuis, Robert van Wijk.
Geslaagd voor het B-diploma 

zijn:
Kaylee Aarsman, Gwen Alewijn-
se, Mahsoen Ali, Rayan Amallah, 
Eden Barendse, Nathan Barendse, 
Meghan Bekkers, Lisa Blom, San-
ne Blom, Thom van der Burg, Nas-
sim Dessaa, Kim Diamond, Renzo 
George Drost, Ben van den Eeren-
beemt, Tarik Elktibi, Rick Griffioen, 
Dinand Groeneveld, Eline Jansen, 
Danny Kesting, Teddy Kleijberg, Jes-
sica Kool, Sem van Leeuwen, Me-
rel Lieuw, Dave Meiland, Dio Mid-
delkoop, Amy Moen, Sem Pauwels, 
Kristel Ralten, Elize van der Rijt, Jorn 
Sangers, Chiara Sarabjeet, Mike 
Schardijn, Chantal Siebeling, Emma 
Spaan, Fleur Vermeij, Teun Wahlen, 
Destiny Weij, Daniel Winkels, Indy 
de Wolff, Jasper Zaat, Roos Aarsen, 
Ruben Ben Avraham, Daniël Bak-
ker, Fabian Bijenveld, Annabel Bro-
zius, Alissa Carels, Topaz Chabra, 
Dani Dijkman, Sienna Eikelenboom, 
Florine Gerrits, Sami Janssen, Ely-
sa Kikken, Leonie Rene Koster, Ella 
Laikun, Rocco Leenders, Jesse van 
Leeuwen, Waikit Lie, Gaetan Maas, 
Milan Noah Mastwijk, Nora Meijer, 
Michal Ozga, Carlijn Paulus, Lisa 
Peerdeman, Jasper Reijnders, Finn 
de Rijk, Rena Sack, Isabela dos San-
tos ‘t Hoen, Jurg Schoeman, Sil Ma-
rius Willem van Soest, Ties Stapper, 
Jade Swaab, Mick Tiemessen, Robin 
Tollenaar, Balder Verstelle, Anouk 
van Vugt, Jens van der Weijden, De-
an Wijga, Mika Winkeler, Kyra Wit-
teveen.

“Groeien is het doel”
E-Pupillen van RKDES op 
trainingskamp naar Drenthe
Kudelstaart - Met Barca, Man-
chester en Bayern als grote voor-
beeld, gaan de E-pupillen van RK-
DES het weekend van 18 tot en met 
20 maart op een heus trainings-
kamp. Geen trainingskamp in het 
buitenland, maar wel in het verre 
Drenthe. Het initiatief van RKDES-
trainer Rob Kraan, ondersteund 
door hoofdsponsor Funderings Her-
stel Holland, kon direct rekenen op 
het enthousiasme van 38 spelers en 
een groepje teamleiders en ouders 
voor de nodige ondersteuning. Aan-
gezien de RKDES E-teams allemaal 
prima presteren in hun competities, 
komt toch de vraag op of er een re-
den is voor dit toch bijzondere initia-
tief. RKDES-trainer Rob Kraan geeft 

desgevraagd antwoord: “Groeien is 
het doel; het maakt niet uit op welk 
niveau je speelt, je moet altijd groei-
en, ontwikkelen, verbeteren. Groei-
en doe je door veel te voetballen, 
maar ook door veel plezier te ma-
ken; het moet vooral heel leuk zijn, 
dan komen de prestaties vanzelf. 
Verder is het bij een teamsport als 
voetbal ongelofelijk belangrijk dat 
de jongens ook daadwerkelijk een 
hecht team vormen. Een weekend 
met z’n allen op pad zal zeker bij-
dragen aan die saamhorigheid”, al-
dus Kraan. Naast heel veel samen 
voetballen zullen de 8 tot 10 jarigen 
dus ook heel veel lol gaan maken en 
met hun ongebreidelde energie het 
uiterste eisen van hun begeleiders.
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Tennisvereniging Kudelstaart 
start zomerseizoen met clinics
Kudelstaart - Op zondag 20 maart 
start Tennisvereniging Kudelstaart.
het zomerseizoen met een aantal 
tennisclinics. Van 10.00 tot 12.00 uur 
wordt een tennisclinic voor alle eer-
stejaars jeugdleden gehouden. De 
clinic wordt gegeven door trainer 
Mark Pothuizen. 
Tijdens deze clinic leren de eerste-
jaars jeugdleden de beginselen van 
het tennis en wordt een eenvoudige 
uitleg gegeven over de telling. Daar-
na worden van 13.00 tot 15.00 uur 
de jeugdleden, die langer dan een 
jaar lid zijn, getrakteerd op een soft 
tennis clinic. Van 16.00 tot 18.00 uur 
wordt ook een soft tennis clinic ge-
organiseerd voor de senioren leden. 
De soft tennis clinic wordy verzorgd 

door European Sports Company. 
Soft tennis heeft bijna alles weg 
van het gewone tennis. Het grootste 
verschil is dat er met veel zachtere 
rubberen ballen en met lichtere en 
flexibelere rackets met een lagere 
snaarspanning wordt gespeeld om 
de bal beter te kunnen slaan. Voor 
de jeugd is soft tennis vrij makke-
lijk te leren. Voor de oudere doel-
groep is soft tennis een ideale sport 
vanwege de geringe belasting op de 
arm. Daarnaast is soft tennis zeer 
veilig vanwege het gebruik van de 
zachte rubberen bal. 
Nieuwsgierig geworden? Kom 
langs. Iedereen is van harte welkom 
op het tenniscomplex aan de Bilder-
dammerweg.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 19 maart

AALSMEER
Overbos 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Overbos 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Voorland 2 14.30 u
Bloemendaal 2 - Aalsmeer 4 12.00 u
Diemen 2 - Aalsmeer 5 14.00 u
TOG 2 - Aalsmeer 6 12.30 u
A’veen Vet.1 - Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.30 u

Dames
A’meer DA.1 – Faja Lobi KDS DA.3 14.30 u

R.K.A.V.
RCH 2 - RKAV 2 11.00 u
A’veen Vet.1 - RKAV/Aalsmeer Vet.1. 14.30 u
RKAV Vet.2 – DRC Vet.1 14.30 u

Meisjes
Roda’23 MB.1 - RKAV MB.1 14.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Zuidvogels A1 - J.A.United A1 15.00 u
J.A.United B1 – Stormvogels B2 14.30 u
J.A.United B2 – A’land United B1 14.30 u
Spaarnwoude B2 - J.A.United B3 12.00 u
DSS C2 - J.A.United C2 14.15 u
J.A.United C3 – Zwanenburg C3 11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – DWS D3 13.00 u
J.A.United D2 – Onze Gazellen D2 11.15 u
DSK D2 - J.A.United D3 11.00 u
J.A.United D4 – BSM D2 10.00 u
Ouderkerk D5 - J.A.United D5 10.30 u
Hoofddorp MD.1 - J.A.United D6 11.30 u
J.A.United E1 – Ouderkerk E1 11.00 u
Velsen E1 - J.A.United E2 10.15 u
J.A.United E3  - DIOS E2   9.30 u
J.A.United E4 – RKAVIC E1 11.00 u
J.A.United E5 – Stormvogels E1   9.30 u
J.A.United E7 – DIOS E8   9.30 u
J.A.United E8 – Hillegom E4   9.30 u
Zwanenburg E8 - J.A.United E9   9.00 u
Chabab F1 - J.A.United F1 10.00 u
VVC F4 - J.A.United F2   9.00 u
Hoofddorp F5 - J.A.United F3   9.00 u
J.A.United F4 – Roda’23 F5   9.00 u
Sp.Martinus F3 - J.A.United F5   9.00 u
Legm.vogels F13 - J.A.United F6 11.00 u
Concordia F4 - J.A.United F7   9.00 u
DSS F16 - J.A.United F8 12.15 u
Overbos F9 - J.A.United F9 12.30 u
Legm.vogels F15M - J.A.United F10 12.45 u
J.A.United F11 – SDZ F11  9.00 u
Nw.Sloten F6 - J.A.United F 12 11.30 u

Meisjes
‘t Gooi MC.1 - J.A.United MC.1 12.00 u
Concordia MC.1 - J.A.United MC.2 11.30 u
RKDES MC.1 - J.A.United MC.3 11.00 u
J.A.United MD.1 – Zw’burg MD.3 11.15 u
DSS ME.4 - J.A.United ME.1  9.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Roda’23 D3 - RKDES D1 10.45 u
Vogelenzang D1 - RKDES D2 10.30 u
RKDES D3 – KDO D2   9.30 u
RKDES D4 – Zwanenburg D6   9.30 u
Legm.vogels F3 - RKDES F1 11.00 u
KDO F1 - RKDES F2 11.00 u
RKDES F3 – Bl.Wit F3   9.30 u

Arsenal F 11 - RKDES F4   9.00 u
RKDES F5 – KDO F3 11.00 u
RKDES F6 – Portugal Amsterdam F1   9.30 u
RKDES F7 – Roda’23 F1 11.00 u
RKDES F8 – DWV F7 11.00 u
TABA F6 - RKDES F9   9.00 u
ZSGO/WMS F4 – RKDES F10   9.00 u

Dames en meisjes
Zuidoost United DA.1 - RKDES DA.1 15.00 u
RKDES MA.1 – Odin’59 MA.1 11.00 u
Limmen MB.1 - RKDES MB.1 14.30 u
RKDES MC.1 – J.A.United MC.3 11.00 u
Kadoelen MD.1 - RKDES MD.1   9.00 u
Buitenveldert ME.2 – RKDES ME.1 10.00 u

S.C.W.
SCW 1  - VVA/Spartaan 1 14.30 u
SCW 2 – Volendam 8 12.00 u
SCW 3 – Odin’59 10 11.30 u
SCW Vet.2 – ZSGO/WMS vet.2 15.00 u
Arsenal Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u
SCW Vet.4 – Kon.HFC Vet.3 14.30 u

Junioren
NVC A1 - SCW A1 14.45 u
DIO B2 - SCW B1 11.30 u
VEW B2 – SCW B2 10.30 u
Zandvoort C2 - SCW C1 10.30 u

Pupillen
Hoofddorp D2 - SCW D1 10.00 u
Nw.Sloten D5 - SCW D2   9.30 u
SCW E1 – Zeeburgia E4   9.00 u
Alliance’22 E5 - SCW E2 14.30 u
Overbos E 12 - SCW E3 12.15 u
SCW F1 – VVC F6 10.00 u
Alliance’22 F7 - SCW F2 13.15 u
SCW F3 – Zwanenburg F4   9.00 u
SCW F4 – De Meer F6   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Odysseus’91 DA.5 12.45 u
SCW MC.1 – Alliance’22 MC.1 11.15 u
SCW MD.1 – Alliance’22 MD.1   9.00 u
SCW ME.1 – VVC ME.1   9.00 u
DSS F20M - SCW MF.1 12.15 u

Zondag 20 maart

R.K.A.V.
Velsenoord 1 - RKAV 1 14.00 u
RKDES 4 - RKAV 2 12.00 u
RKAV 3 – Sp.Martinus 4 11.30 u
JOS/Watergr.meer 6 - RKAV 4 14.30 u
KLM 2 - RKAV 5 14.30 u
Fortius 5 - RKAV 6 14.00 u

Dames
Zaanlandia DA.1 - RKAV DA.1 12.00 u

R.K.D.E.S.
HBC 1 - RKDES 1 14.00 u
United/DAVO 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 4 – RKAV 2 12.00 u
Overamstel 3 - RKDES 5 14.30 u
Nautilus 4 - RKDES 7 14.00 u

Junioren
RKDES A1  - Sp.Martinus A1 12.00 u
Geuzen’M.meer A2 - RKDES A2 12.00 u
RKDES B1 – Fortuna W’veer B1 10.00 u
TABA B2 - RKDES B 14.30 u
Pancratius C1 - RKDES C1   9.30 u
RKDES C2 – Overbos C5 10.00 u

Waterpolocompetitie
Oceanus O13a blijft winnen!
Aalsmeer - De jongens en meiden 
van O13a moesten afgelopen za-
terdag in Amsterdam spelen tegen 
DJK/ZAR Erwin Sommeling viel in 
als coach en hoopte zijn team naar 
een overwinning te leiden. Inge-
zwommen, keeper in geschoten, na-
gels geknipt, peptalk van de coach 
en de wedstrijd kon beginnen. Het 
eerste partje ging wat stroef, maar 
toch een 0-2 stand  voor Oceanus. 
Het tweede partje liep een stuk be-
ter. Eindelijk kwamen er de combi-
naties en was Oceanus veel feller. 
Ook verdedigend ging het wat fana-
tieker zodat er een paar p-tjes vie-
len. Maar de tussenstand na het 
tweede partje was 0-9 voor Ocea-
nus. Het derde partje liet DJK 3 spe-
lers achter wat het lastiger moest 
maken voor Oceanus, maar niets 
was minder waar. Oceanus liet 

zich niet van de wijs brengen en al 
zwemmend liep O13 A uit naar 1-15. 
Er waren ook diverse snelle combi-
naties en directe harde schoten op 
doel waar DJK geen antwoord op 
had. Het  vierde  partje was Ocea-
nus wat minder geconcentreerd, 
waardoor DJK enkele kansen kreeg. 
Maar uiteindelijk pakte Oceanus 
ruim de winst met 3-18. Prima resul-
taat weer. Doelpunten:Bart Somme-
ling 7x, Yves-Maurice Vork 7x, An-
nebel Hendrix 2x, Daan Sommeling 
en Mike van Weerdenburg ieder 1x. 
O13A speelt aankomende zaterdag 
19 maart thuis in zwembad De Wa-
terlelie om 16.30uur tegen ZPCH, 
een lastige en zware tegenstan-
der voor Oceanus. De twee ploe-
gen strijden beide voor de tweede 
plaats. Het wordt vast een hele leu-
ke wedstrijd om te zien.

Han wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, joke-
ren, rummicuppen en ook biljarten 
staan op het programma. Op  don-

derdag 10 maart is het klaverjassen 
gewonnen door Han Raadschelders 
met 5104 punten, gevolgd door Ger-
rit van der Geest met 5057 punten 
en Willem Buskermolen met 5013   
punten. Bij het jokeren de hoog-
ste eer voor Gerard de Wit met 108  
punten, op plaats twee Janny Lub-
bert met 162  punten. 

Landelijke schaakcompetitie
AAS 1 blijft aan de leiding
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft de zevende 
ronde de zesde overwinning van het 
seizoen geboekt door met 4,5 – 3,5 
te winnen van het tweede team van 
De Eenhoorn. Dit team uit Hoorn 
staat op de een-na-laatste plaats in 
de groep, maar deze wedstrijd bleef 
tot de laatste partij spannend. Daar-
in haalde Paul Schrama de overwin-
ning binnen. De Eenhoorn kwam 
op voorsprong doordat AJ Keessen 
zich op het eerste bord nogal ver-
gistte. Jeffrey van Vliet scoorde de 
gelijkmaker. 
Vanuit de opening behield hij lang 
een klein initiatief, hetgeen uitein-
delijk resulteerde in complicaties 
die gunstig voor Jeffrey waren. Met 
wat handige zetjes trok hij aan het 
langste eind. Dennis van Vliet kwam 
ook mooi uit de opening en won de 
partij over de zwarte velden. Bob 
Feis leek een voordeeltje uit de ope-
ning gehaald te hebben, maar de 
zwarte stelling was erg solide. Bob 
moest zijn dame geven voor toren 
en paard, maar zonder coördina-
tie was het makkelijk voor de zwar-
te dame om de winst binnen te ha-
len. Henk Noordhoek had met zijn 
lopers flinke druk op de witte da-
mevleugel, maar zijn jonge tegen-
stander gaf geen krimp. Het mate-
riaal werd erg uitgedund en met al-
le hangende stukken kon geen van 
beide de zetherhaling op een han-
dige manier vermijden: remise der-
halve. De Eenhoorn kwam daar-

na op voorsprong. Marco de Groot 
kon (ondanks flink tijdgebruik) geen 
aanknopingspunten vinden om aan 
te vallen in de witte stelling. Jas-
per van Eijk ging langs afgronden, 
maar had het geluk dat zijn oppo-
nent voor het winnen van de kwali-
teit ging in plaats van een zeer sterk 
paard op d4. Met twee stevige vrij-
pionnen in het centrum stond Jas-
per gewoon beter en bereikte hij 
een eindspel met een stuk meer. 
Met wat nauwkeurige zetten bracht 
Jasper de gelijkmaker op het bord. 
En toen was het wachten op Paul 
Schrama, die een eindspel had be-
reikt met een pluspion. Met gepoin-
teerd spel bleef Paul de beste pa-
pieren houden en het toreneindspel 
was wel aan hem besteed.De direc-
te tegenstanders van AAS (Kenne-
mer Combinatie 2 en Amersfoort) 
wonnen ook, dus AAS 1 heeft nog 
steeds 1 matchpunt voor op KC2 en 
2 op Amersfoort. Dit laatste team is 
de tegenstander in de volgende ron-
de, deze match zal voor een groot 
deel beslissen wie kampioen gaat 
worden in klasse 2C van de lande-
lijke schaakcompetitie. Schaakclub 
AAS schaakt van begin september 
tot eind mei op de vrijdagavond in 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Training en les wordt gege-
ven van 19.00 tot 20.00 uur, daar-
na volgt de competitie tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: 0297-324459 
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Zaalkorfbal
VZOD 1 sluit competitie af 
met ruime zege op Argus
Kudelstaart - De laatste zaalcom-
petitiewedstrijd van VZOD 1 werd 
afgelopen zaterdag gespeeld tegen 
hekkensluiter Argus in Weesp. Een 
makkelijke overwinning, die al in 
de eerste helft werd beslist. VZOD 
1 sluit hiermee de zaalcompetitie 
als middenmoter af en kan zich nu 
weer gaan richten op de veldcom-
petitie. Voor de VZOD-formatie van 
Klaas Bosman stond er, gezien de 
positie in de ranglijst, niets meer op 
het spel. Er kon vrijuit gespeeld wor-
den en dat gebeurde dan ook. Vrij 
snel zorgde Josine Verburg voor de 
eerste twee doelpunten met de 0-1 
onder de korf en de 0-2 uit een af-
standschot na een vrije bal. Eline 
Ruessink volgde met een afstand-
schot en zette daarmee de 0-3 op 
het scorebord. Pas toen kwam het 
weerwoord van Argus middels een 
afstandschot, 1-3. Er waren op dat 
moment pas 10 minuten verstreken. 
De volgende 10 minuten volgden de 
doelpunten elkaar alleen nog maar 
sneller op. Bart Verheul en Michel-
le van Leeuwen tekenden voor de 
1-4 en 1-5 via doelpunten onder 
de korf en van afstand. Een kleine 
speldenprik van Argus zorgde voor 
een onderbreking in de doelpunten-
reeks van de Kudelstaarters, 2-5. De 
doelpuntenmachine van VZOD ging 
daarna vrolijk verder met drie af-
standschoten van Eline Ruessink en 
Bart Verheul (2x) met een 2-8 stand 
als resultaat. Argus zette daar met 
een afstandschot (3-8) nog wel iets 
tegenover, maar Willem Mast ging 
daar met zijn rake afstandschot ge-
lijk weer over heen, 3-9. Er waren 
bij deze stand nog maar 20 minu-
ten gespeeld. Acht doelpunten wa-
ren er gevallen tussen de tiende en 
de twintigste minuut. Als VZOD dit 
tempo vast zou houden, zou dat een 
monsterscore betekenen. De Ku-
delstaarters lieten de teugels vanaf 
dat moment echter een beetje vie-
ren. Het gevolg daarvan was dat de 
voorsprong van 6 doelpunten niet 
verder meer werd uitgebouwd. De 
wedstrijd was toen al duidelijk ge-
speeld en VZOD speelde vanaf dat 
moment puur op het behoud van 
de voorsprong. Doelpunten van 
VZOD en Argus wisselden elkaar 
af tot aan de rust die met een 6-12 
stand werd ingegaan. De doelpun-
ten van VZOD werden daarbij ge-
maakt door Michelle van Leeuwen 
via een omdraaibal (3-10),  Eric 
Spaargaren onder de korf (5-11) en 
Josine Verburg van afstand (5-12). 
De tweede helft waren de scherpe 
kantjes bij beide ploegen er duide-
lijk af. Een drietal  strafworpen wer-

den op rij gemist, 1 door VZOD en 2 
door Argus. Pas na 8 minuten spe-
len in de tweede helft viel het eerste 
doelpunt in het voordeel van Argus, 
7-12. Het duurde nog eens 6 minu-
ten voor het volgende doelpunt pas 
viel, ook weer in het voordeel van 
Argus, 8-12. VZOD moest oppassen 
dat de zo zorgvuldig opgebouwde 
voorsprong niet werd prijsgegeven 
en beantwoordde dit dan ook met 2 
doelpunten. In de 16e minuut zorg-
de Frank v.d. Berg met een fraaie 
doorloopbal voor de 8-13, direct ge-
volgd door een doelpunt van Josine 
Verburg onder de korf, 8-14. Doel-
punten van Argus en VZOD wis-
selden elkaar beurtelings af. Na de 
9-14 en 10-14 scoorden Anika van 
Os en Bart Verheul van afstand weer 
voor VZOD, 10-16. Beide ploegen 
zouden daarna nog 2 keer scoren. 
Voor VZOD waren dat Eric Spaarga-
ren via een doorloopbal (11-17) en 
Michelle van Leeuwen (11-18). De 
eindstand werd zo dus bepaald op 
12-18. Een degelijke overwinning  
en een mooie afsluiting van de zaal-
competitie. De uitslagen van de an-
dere VZOD-teams: Zkc ‘31 3-VZOD 
2 16-11, VZOD 3-Velocitas 4 13-13, 
Atlantis A2-VZOD A1 8-17, VZOD 
B1-Furore B1 2-12, Haarlem C1-
VZOD C1 13-7, VZOD C2-De Vin-
ken C4 6-5, VZOD D2-Oranje Nas-
sau D1 7-3, VZOD E1-Thor E1 0-6, 
VZOD E2-Reflex E1 1-6, VZOD F1-
Zaandam Zuid F1 5-14.

Josine Verburg scoorde vijf keer voor 
VZOD.

Voetbalwedstrijd tegen NFC
Kudelstaart - Na de teleurstellende 
3-0 nederlaag bij DWS vorige week, 
wachtte afgelopen zondag weer een 
tegenstander die als één van de be-
tere te boek staat: het Amstelveense 
NFC. Uit werd het in een prima wed-
strijd 2-2, dus het beloofde het wat 
op sportpark Calslagen. 
RKDES begon weer met Sander 
Boshuisen in het centrum van de 
verdediging en Mounhir Ghannoen 
en Roald Pothuizen de twee spit-
sen, zodat Edwin van Maris wat te-
rug zakte naar het middenveld. 
NFC nam een licht veld overwicht 
wat twee grote kansen opleverde, 
maar de sluitpost van de Afas/van 
Berkel brigade, Ivo Peters, tikte het 
schot over zijn doel. En hij was ook 
de aangever van het eerste doel-
punt van RKDES. Bij een verre uit-
trap kwam de bal bij Roald Pothui-
zen, die niet erg lang nadacht en 
met links knap binnen schoot: 1-0. 
De eerste helft was verder verre van 
mooi, maar wel spannend en het 
bleef 1-0 voor DES. Het eerste ge-
deelte van de tweede helft kon de 
wedstrijd nog alle kanten op. Soms 
hing de 2-0 in de lucht, dan weer 

de 1-1. Langzaam aan werd RKDES 
sterker, het leek wel of er meer ver-
trouwen in eigen kunnen kwam. De 
aanvallen werden gevaarlijker, het 
veldspel ging met sprongen voor-
uit. Richard de Vries schoot vrij voor 
de keeper op de vuisten van de pri-
ma sluitpost van NFC, wat even later 
Mounhir Ghannoen nogmaals deed, 
Roald Pothuizen schoot uit kansrij-
ke positie naast, dus het bleef span-
nend. Pas 5 minuten voor tijd wist 
de plaatselijke FC zich definitief los 
te maken van NFC. Edwin van Ma-
ris omzeilde de buitenspelval en 
schoof de bal onder de keeper door 
in de goal: 2-0. Geen fraaie wed-
strijd, maar wel verdiend gewonnen 
door RKDES. Zondag spelen de Ku-
delstaarters uitwedstrijd tegen HBC. 
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Ivo Peters, Robin Spaarga-
ren, Robin vd Steeg, Sander Bos-
huisen, Mischa van der Scheur, Ri-
chard de Vries(75 Ivo Peters), Najib 
Taki, Mounhir Ghannoen (83Koen 
Lentjes), Edwin de Vries, Roald Pot-
huizen, Robert van Loon

Eppo

Diploma’ s voor jeugdschaatsers
Aalsmeer - Het hele winterseizoen 
zijn er iedere zaterdagochtend twee 
bussen met kinderen in de leef-
tijd van circa 7 tot en met 11 jaar 
uit Aalsmeer naar de Jaap Eden-
baan gereden om spelenderwijs 
het schaatsen te leren. Verschillen-
de activiteiten zijn in dit seizoen ge-
organiseerd zoals het sinterklaas-
feest, de elfstedentocht, afstand-
schaatsen en de start, rem en sla-
lomproef. De Jaap Edenbaan in Am-
sterdam is de enige open ijsbaan 
in Nederland, maar dat maakt het 
schaatsen des te avontuurlijker, er is 
slechts éénmaal met regen en één-
maal met sneeuwval gereden. Afge-
lopen zaterdag 12 maart was alweer 
de laatste schaatsdag en hebben de 
kinderen van het Jeugdschaatsen 
Aalsmeer onder aanmoediging van 
vele belangstellenden de verplichte 
ronden gereden voor hun KNSB-di-
ploma. In kantine De Skeeve Skaes 
van de ijsbaan werden deze diplo-
ma’s uitgereikt en kregen de kin-
deren een drankje en hapje. De lei-
ders/sters werden door de Federatie 
van Aalsmeerse IJsclubs in de bloe-
metjes gezet, ook ontvingen zij vele 
attenties van de ouders. Extra aan-
dacht was er voor Marijke Maarse, 
die bedankt werd voor haar 25-ja-
rige inzet bij het Aalsmeerse jeugd-
schaatsen. Zij, de overige zeven lei-
ders/sters en de vaste invalkrach-
ten Kees Commandeur en Jac Wey, 
hebben er voor het volgend seizoen 
ook weer zin in. Astrid Meyerink 
reikte aan haar groep 7 de volgen-
de diploma’s uit: Een Schaatsproef 
voor Anouk Dekkers, Marnix Dirks, 
Melissa Hoogeveen, Julia Hoekstra, 
Tijn Piet, Semrico v.d.Steeg en Anna 
v.d.Zwan. Het A-diploma was voor 
Collin Glebbeek, Ramon v.d.Meer 
en Nick Meijer.
Annette Kramer en Jack Wey, de lei-
ders van groep 6, deelden uit: Een 
Schaatsproef aan Nicolle Alderden, 
Chinook Blijleven, Debora Buijs, Fio-
na Hoekstra, Ilse Klarenbeek en Jos-
hua de Weijer. Het A-diploma aan 
Gavin Bartels, Stijn den Haan, La-
ra Hamstra, Mike Hoogeveen, Rian-
ne Overwater, Niels Peters, Ramon 

Stam en Larissa Veelders. Renske 
Maarse gaf haar groep 5: Een A-
diploma aan Laura Commandeur, 
Fleur Meijer, Stijn Visser en Justin 
van Vliet. Een B-diploma aan Jet van 
Beek, Marit Dee, Neeltje van Leeu-
wen, Willemijn van Leeuwen, Olivier 
Maclachlan, Jeroen Rogmans, Bas-
tiaan Spaargaren, Lynn Turkenburg, 
Naomi Visser en Thirza Vrooland. 
Marijke Maarse gaf haar groep 4: 
Een B-diploma aan Famke Ammer-
laan, Donnatella Antoniadis, Fran-
ka van Geene, Sophie Jaspers, Fre-
derique de Jong, Liset Middelkoop, 
Kes Oppelaar, Yrsa Rademaker en 
Jelle Visser. Een C-diploma aan Brit 
Buys, Max Raulf, Minne Sekuur en 
Jim Tates. Leendert Molenaar reik-
te aan zijn groep 3 allemaal het C-
diploma uit: Jeremy Bosman, Li-
sa v.d.Graaf, Suzan ten Hoeve, Lars 
Hoogveld, Jasmijn v.d.Hoorn, Yordan 
Jensen, Martijn Kievit, Noa Mid-
delkoop, Emma de Ridder, Reneé 
v.d. Schaft, Bram v.d.Schilden, Jor-
di Vlieland, Stefan v.d.Wal en Brian 
v.Winckelmann. Gijs van Beek deel-
de zijn groep 2 uit:
Een C-diploma aan Anouk v.d.Berg, 
Puk Kempkes, Merel Piet, Jim van 
Wieringen en Lotte v.d. Zwan. Een 
D-diploma aan Suzan Commandeur, 
Wessel Heil, Nienke Oosting, Frede-
rique Pinas, Amber Rademaker en 
Marit Vollmuller. Bart Keyzer deelde 
aan groep 1, de hoogste groep, de 
volgende diploma’s uit: Een C-diplo-
ma aan Marco v.d.Wal. Een D-diplo-
ma aan Tess v.Ackooy, Tom de Niet, 
Lotte Röling, Susan v.d.Toorn en Eli-
se Visser.
Een E-diploma aan Marcella Ad-
jape, Björn v.d.Berg, Joy Hoving, Jel-
le v.d.Schaft en Elisa Spaargaren. 
Het nieuwe schaatsseizoen start in 
oktober 2011, inschrijving kan vanaf 
heden bij Marijke Maarse, tel. 0297-
325635. De kinderen die dit jaar al 
mee gingen en die wat leeftijd be-
treft nog in aanmerking komen voor 
het volgend seizoen worden eind 
augustus opgebeld. 
Voor verder informatie en foto’s van 
afgelopen seizoen website:
www.jeugdschaatsenaalsmeer.nl.

Handbal
Meiden Rkdes B1 kampioen?
Kudelstaart - De handbalmeiden 
van RKdes B1 hebben een fantas-
tisch jaar achter de rug. Aanstaande 
zondag 20 maart kunnen ze het sei-
zoen helemaal goed afsluiten door 
te winnen tegen WestSite. Bij winst 
is Rkdes kampioen van de poule! 
RKdes staat op dit moment gedeeld 
eerste met WestSite. 

Wie een leuke wedstrijd vol met 
technische hoogstandjes wil zien, 
wordt uitgenodigd door de meiden 
van het B-team om deze wedstrijd 
bij te komen wonen. 
De wedstrijd zondag begint om 
10.40 uur en is in de Proosdijhal in 
Kudelstaart. Wees wel op tijd, want 
vol is vol.
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Voetbalwedstrijd tegen Monnickendam 
Aalsmeer van koude kermis thuis
Aalsmeer - Toen Aalsmeer op weg 
ging naar Monnickendam om het 
op te nemen tegen de plaatselijke 
vereniging begon net de kermis bij 
het Aalsmeer terrein op gang te ko-
men. Maar tegen Monnickendam 
was de kermis gauw over. In een 
slechte wedstrijd waarin Aalsmeer 
zich geen kansen creëerde was de 
1–0 nederlaag nog aan de kleine 
kant. Het team bakte er niets van. 
Een voorhoede, die totaal uit vorm 
was, en een middenlinie die niet be-
stond. Dus vlogen de ballen over al-
les en iedereen en hadden Ad Per-
sijn en Kees Veerkamp van Monnic-
kendam een heerlijke middag. Zo-
wel koppend als langs de grond wa-
ren zij heer en meester en voorin 
hadden zij Robin Schaaf, die de ge-
hele Aalsmeer defensie een moeilij-
ke middag bezorgde. Ook de goed 
fluitende Jan den Hartigh had het 
best naar zijn zin op deze lentemid-
dag. Aalsmeer had vanaf de eerste 
minuut niets te vertellen tegen een 
leuk combinerend Monnickendam. 
Het was dat men de kansen die er 
kwamen niet wist te benutten, want 
eenmaal in de 16 meter stokte het 
aanvalsspel van Monnickendam. De 
eerste grote kans voor Monnicken-
dam kwam in de 14e minuut. Maar 
het  schot van Robin Schaaf (de uit-
blinker) werd geblokt door Sergio 
Pregers. Peter v.d. Dussen verving in 
de 25e minuut de geblesseerde Bu-
rak Sitil. 
Achterin bij Aalsmeer wist men dit 
gemis niet op te vangen en was het 
wachten op een doelpunt van Mon-
nickendam. Deze wisten zich geen 
raad met de geboden kansen. Eén 
kansje creëerde Aalsmeer  zich in 
de eerste helft. In de 35e minuut 
kwam Ilker Yildiz vrij voor keeper 
Claudio Ruzzini, die de inzet stop-

te. Martijn Molleman was nog dicht 
bij een doelpunt in de 40e minuut, 
maar zijn schot belandde in het zij-
net. Aalsmeer haalde met kunst en 
vliegwerk de rust en iedereen was 
het erover eens dat men blij zou 
moeten zijn met één punt aan het 
eind van de rit. 
Aalsmeer was nog maar koud aan 
de tweede helft begonnen of de 
bal lag al in het netje. De totale 
Aalsmeer verdediging stond toe te 
kijken hoe Robin Schaaf vanaf de 
achterlijn de bal keurig binnenkop-
te, 1–0. In plaats dat Monnickendam 
doordrukte groef men zich in op ei-
gen helft en kon Aalsmeer zowaar 
aan aanvallen toekomen. Een kansje 
van Salih Yildiz belandde in het zij-
net. Optisch was Aalsmeer sterker, 
maar een doelpunt heeft er nooit 
in gezeten. De counters van Mon-
nickendam waren veel gevaarlijker. 
Een grote kans voor Robin Schaaf 
vrij voor Sander Bakker werd niet 
benut. De doelman voorkwam een 
zeker doelpunt. Uit een kopduel in 
de 75e minuut moesten Dirk Jan v.d. 
Meer van Aalsmeer en Robin Schaaf 
van Monnickendam met hoofdwon-
den het veld verlaten. Invaller werd 
de nog geblesseerde Harmen Colijn, 
die in die 15 minuten nog de beste 
Aalsmeer speler werd. Thomas Har-
te was in de 79e minuut nog dicht 
bij een doelpunt, maar zijn schot 
ging rakelings over. Aalsmeer pro-
beerde met een wanhoops offensief 
nog een gelijkspel te behalen, maar 
er kwam niets uit. Het bleef dus bij 
de 1–0 en was Monnickendam de 
verdiende winnaar. Aalsmeer heeft 
komende zaterdag 19 maart tegen 
Overbos aan de Dreef iets recht te 
zetten. Aanvang 14.30 uur.  

Jack van Muijden

Ouderensoos 
BV Oostend
Aalsmeer - Weer een speelmid-
dag houdt de 55+ club van buurt-
vereniging Oostend op dondermid-
dag 24 maart in Het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. De aanvang is 
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. 
Eerst kunnen de kaarters genieten 
van een bakkie koffie of thee. Voor 
verdere informatie kan gekeken 
worden op de vernieuwde website 
www.bvoostend.nl. Het klaverjassen 
tijdens de vorige speelavond is ge-
wonnen door de heer van der Sluis 
met 5313 punten, gevolgd door de 
dames Van Veen en Van Tol met 
5270 en 5105 punten. Bij het rum-
micuppen behaalde mevrouw Kuin 
de hoogste eer en werd plek twee 
bezet door mevrouw de Vries.

Kaartavond bij 
Supporters 
Aalsmeer - Vrijdagavond 18 maart 
organiseert de Supporters Vereni-
ging  Kudelstaart een klaverjas-
avond  waarbij mooie prijzen zijn te 
winnen, onder andere rollades, di-
verse soorten vlees, wijn en nog ve-
le andere lekkere prijzen. Drie maal 
worden de kaarten geschud. Tussen 
het tweede spel en het derde spel 
worden loten verkocht voor de gro-
te loterij waarvoor deze avond op-
nieuw volop fantastische prijzen op 
de tafel staan uit gestald. De kaart-
avond is in het Dorpshuis en begint 
om 20.00 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 eu-
ro per persoon. Kom gerust met 
familie,vrienden, clubgenoten en 
buren!

Voetbal
Toch (weer) gelijk spel 
RKAV tegen Bloemendaal
Aalsmeer - Zonder Alexander Goes, 
Barry Springintveld, de geblesseer-
de Robert Jansen en de geschorste 
trainer moest RKAV het afgelopen 
zondag opnemen tegen Bloemen-
daal. Er was ontzettend veel bal ver-
lies in het begin, maar dat was aan 
beide kanten het geval. Bloemen-
daal wist ook geen raad met de ge-
boden kansen. Beide teams moes-
ten blij zijn met een gelijk eindre-
sultaat. Bij Bloemendaal was het 
vooral de nummer acht, Ozan Go-
cen, die voor veel onrust zorgde in 
de gelederen van RKAV. De eerste 
kans voor RKAV kwam in de zes-
tiende minuut. Robert van Leeuwen 
kreeg in het strafschopgebied de 
mogelijkheid om de doelman Bas-
tiaan Jan van Velsen van Bloemen-
daal met een perfecte kopbal te ver-
rassen, maar deze kans ging verlo-
ren. Jammer, want veel mogelijkhe-
den werden niet weggegeven door 
de bezoekers. Bloemendaal pro-
beerde het veelal door de num-
mer vijf, Joost Hofker, en Ozan Go-
zen, maar deze konden het verde-
digingsblok van RKAV niet ontrege-
len. Mede weer door het goede spel 
van Steven Boere en Rody Sprin-
gintveld bleef de bril stand gehand-
haafd. Antoine Groot en Timo Pe-
ters zorgden ervoor dat RKAV toch 
de nodige druk kon uitvoeren in het 
Bloemendaal gebied. Maar de echte 
kans kwam voor Mishon Bucuklar in 
de veertigste minuut. In een gevecht 
om de bal in het strafschopgebied 
was hij het die de bal wist te be-
machtigen en met een doelgerich-
te trap de doelman van Bloemen-
daal wist te verschalken: 1-0. Tot de 
rust bleef deze stand gehandhaafd. 
De tweede helft gaf een zeer aan-

vallend Bloemendaal te zien. De ra-
zend snelle buitenspelers gaven de 
verdedigers van de thuisclub han-
den vol werk. Van Halm en zijn man-
nen konden vol aan de bak. Met Bas 
den Daas en de alom aanwezige Eric 
Jansen konden ze de aanvallen van 
Bloemendaal voorlopig nog wel de 
baas. In de zeventigste minuut was 
het de veel opkomende Timo Peters, 
die RKAV haast nog op 2-0 zette. 
Zijn als voorzet bedoelde inzet ver-
dween maar rakelings over het vij-
andelijk doel. Robert van Leeuwen 
presteerde het om vanaf vier meter 
de bal huizenhoog over te schieten, 
dit waren toch de kansen waar je 
het moet van hebben. Met nog tien 
minuten te spelen wist RKAV dat de 
winst heel dicht bij kwam. Er werd 
ontzettend hard gewerkt, mooi was 
het allemaal niet, maar men ging er-
voor. Acht minuten voor tijd sloeg 
het noodlot toe. Een niet al te har-
de inzet van Joost Hofker, kreeg Van 
Halm niet onder controle en de te-
rug springende bal werd vervolgens 
achter hem gedeponeerd: 1-1. Weer 
een gelijk spel, maar RKAV heeft er 
voor gevochten! RKAV speelde met 
de volgende spelers: Stephan van 
Halm, Steven Boere, Rody Spingint-
vels, Eric Jansen, Bas den Daas, An-
toine Groot, Fabian Waayman, Ti-
mo Peters, Sebastiaan van de Hoort, 
Robert van Leeuwen, Mischon Bu-
cuklar. En met de invallers; Martien 
van Tol, Mohamed el Ahmadi, Robin 
Krijgsman en de reserve doelman 
Tom Schrama. 
Zondag 20 maart wacht de uitwed-
strijd tegen Velsenoord, aanvang 
14.00 uur.

Theo Nagtegaal

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Piller Sport klimt naar plaats drie!
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompeti-
tie van de ZABO Aalsmeer werd af-
gelopen zaterdag 12 maart voort-
gezet met de dertiende speelronde 
van het huidige seizoen 2010/2011. 
De vijf wedstrijden vonden plaats in 
hal 2 van sporthal de Bloemhof en 
de uitslagen waren ditmaal als volgt: 
Sportcafé de Midi’s tegen Accon 
15-4. LEMO tegen Amsec Beveili-
ging 6-9. Sporting Uithoorn tegen 
LEMO-Gaat-Los 14-4. Schijf Grond-
boringen tegen Piller Sport 2-4 en 
Bosman tegen Café Johnny’s 3-5. 
Door de zege van Sportcafé de Mi-
di’s en het verlies van Schijf Grond-
boringen is het verschil tussen de 
koploper en de nummer 2 opge-
lopen tot tien punten. Met nog vijf 
speelavonden op de wedstrijdkalen-
der lijkt het er overduidelijk op dat 
Sportcafé de Midi’s vroegtijdig kam-
pioen gaat worden van de ZABO. In 
tegenstelling tot vorig seizoen is er 
dit jaar dus géén sprake van gro-

te spanning omtrent de ZABO-ti-
tel. Toch blijft de competitie leuk en 
boeiend. Neem nu bijvoorbeeld de 
strijd om de derde plaats, hiervoor 
komen op het eerste gezicht, maar 
liefst zes ploegen in aanmerking. 
Momenteel staat Piller Sport op de 
derde plaats na de winst op Schijf 
Grondboringen van afgelopen za-
terdagavond. De Kudelstaarters die 
het seizoen zo moeizaam waren be-
gonnen met 0 uit 4, staan inmiddels 
in de top 3 van de ZABO-competi-
tie. 
Stand na ronde 13: Sportcafé de 
Midi’s 13-36, Schijf Grondboringen 
13-26, Piller Sport 13-21, Accon 13-
20, LEMO 13-19, Bosman 13-18, 
Amsec Beveiliging 13-17, Café John-
ny’s 13-16, Sporting Uithoorn 13-13, 
LEMO-Gaat-Los 13-4. De veertien-
de speelronde van de ZABO volgt 
op zaterdag 26 maart en er wordt 
wederom gespeeld in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg.

Handbal Fiqas Aalsmeer
Zaterdag vervolg nacompetitie 
Aalsmeer - Na een vrij weekend – 
in verband met een wedstrijd van het 
Nederlands Herenteam – gaat voor 
de mannen van FIQAS Aalsmeer 
aanstaande zaterdag 19 maart de 
strijd in de nacompetitie weer ver-
der. Op het programma staat een 
uitwedstrijd bij Quintus in Kwints-
heul. Evenals de Aalsmeerders (die 
in de eerste ronde van Limburg Li-
ons wisten te winnen) won ook 
Quintus de eerste nacompetitiewed-
strijd (uit bij Hurry Up) en daardoor 
staat de ploeg nu op een gedeel-
de tweede plaats. FIQAS Aalsmeer 
staat vijfde. Maar, de verschillen zijn 
klein en dus wordt een spannende 
wedstrijd verwacht. De laatste keer 
in Kwintsheul was FIQAS Aalsmeer 
al dicht bij een overwinning, maar 
toen ging er in slotfase nog te veel 
mis. Misschien gaat dat nu beter en 
kunnen de mannen verder stijgen 
op de ranglijst. Aanvang wedstrijd: 
20.15 uur en de ploeg kan wel wat 
supporters gebruiken: mis het niet! 
Volgende week, zaterdag 26 maart, 
speelt FIQAS thuis in De Bloemhof 
tegen koploper Kras/Volendam. De-
ze wedstrijd begint om 20.30 uur.

Spannende wedstrijd dames
De dames van FIQAS Aalsmeer 
speelden afgelopen zaterdag 12 
maart een thuiswedstrijd tegen het 
tweede team van Quintus. Omdat 
Quintus 1 een vrij weekend had, 
was de ploeg uit Kwintsheul op volle 
sterkte naar de Bloemhof gekomen, 
waar FIQAS Aalsmeer een paar ba-
sisspeelsters miste (Sharelle Maar-
se, keeperster Bianca Schijf en Tes-
sa de Graaf). De bezoeksters be-
gonnen dan ook beter aan de wed-
strijd en kwamen al snel op 2-4. Na 
tien minuten hadden de Aalsmeer-
se dames de stand echter al weer 
gelijk getrokken en kwamen daarna 
steeds beter in het spel. Er was ge-
waarschuwd voor het grote midden-
blok van Quintus, dat vaak afstands-
schoten weet te blokken. De schut-
ters van FIQAS Aalsmeer moesten 

daar dus ‘omheen’schieten en met 
name Yessica v.d. Kroon en Nicky 
Tier hielden zich prima aan deze op-
dracht. Het leverde een 15-12 voor-
sprong op bij rust. Een terechte tus-
senstand want FIQAS Aalsmeer was 
de beter ploeg. In de tweede helft 
kende Quintus een vliegende start 
en die bracht de teams in even-
wicht: 17-17. Op dat moment begon 
de strijd pas echt. Het publiek kreeg 
een spannende slotfase te zien, 
waarin FIQAS Aalsmeer wel steeds 
op voorsprong kwam, maar Quintus 
keder op keer gelijk wist te maken. 
Keepster Michelle Attema werd de 
heldin van de avond door zeven se-
conden voor tijd een geweldige stop 
te verrichten die de stand op 26-
25 hield en zo FIQAS Aalsmeer de 
overwinning én de twee punten op-
leverde. “De overwinning was dan 
wel minimaal, maar wel terecht”, 
zo analyseerde trainer/coach Men-
no de Klerk na afloop. “We hebben 
de laatste minuten iets te gefor-
ceerd gespeeld, maar dit keer heb-
ben we ook een beetje geluk ge-
had. Het zegt wel iets over hoe klein 
de krachtsverschillen zijn dit sei-
zoen.” Komende zaterdag wacht FI-
QAS Aalsmeer een uitwedstrijd bij 
het al gedegradeerde HCV’90. Een 
ploeg waartegen eerder in het sei-
zoen nog gelijk werd gespeeld, dus 
zeker geen makkelijke wedstrijd.       
    
Dames 4 kampioen! 
Het vierde damesteam van FIQAS 
Aalsmeer is afgelopen zondag 13 
maart kampioen geworden! Al om 
10 uur ‘s ochtends werden in Am-
sterdam de dames van U.S. 3 met 
29-20 verslagen dus we zat het suc-
cesvolle team om 11.00 uur al aan 
de champagne! Komende zon-
dag speelt FIQAS Aalsmeer 4 haar 
laatste competitiewedstrijd in De 
Bloemhof en misschien kan daarna 
ook nog een ongeslagen status ge-
vierd worden. Deze wedstrijd tegen 
WeHaVe 3 begint om 15.25 uur in de 
sporthal aan de Hornweg.  

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 24 
maart houdt buurtvereniging De 
Oude Spoorbaan voor liefhebbers 
een klaverjasavond. 
Vanaf 19.30 uur worden de kaar-
ten verdeeld in gebouw ‘t Anker aan 
de Oosteinderweg 273a. Iedereen is 
welkom. 
Wie weet Irma Mandemaker te ver-
slaan, die tijdens de speelavond 
op 10 maart liefst 7019 punten bij-
een wist te kaarten. Op twee is Ger-
rit van Kempen geëindigd met 6955 
punten en op drie Gijs Zevenhoven 
met 6924 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18 
maart organiseert buurtvereniging 
Hornmeer weer een koppelkaart-
avond in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Om 20.00 uur worden 
de kaarten verdeeld, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Wie weet be-
halen zij net zo veel punten als Miep 
Bloemen op 11 maart, liefst 5993 
punten. Op twee is Klaas van Ber-
kel geëindigd met 5586 punten en 
op drie Frits Zeldenthuis met 5373 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Henk Sichker met 3241 punten.

Ritmische gymnastiek
Goud en zilver voor SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 5 maart 
werden de districtswedstrijden Rit-
mische gymnastiek in de catego-
rie A en groepen gehouden in De 
Bloemhof. 
Voor SV Omnia 2000 deden in de 
categorie 3A, Britt Wagenaar en Eli-
se Wanner mee met hun oefenin-
gen bal, lint en knots. De meiden 
draaiden een goede wedstrijd met 
als resultaat een zilveren medail-
le voor Britt en een bronzen me-
daille voor Elise. Ook werd SV Om-
nia 2000 dit jaar vertegenwoordigd 
door maar liefst twee groepen. Om-
nia 1 bestaande uit Britt Wage-
naar, Elise Wanner, Melissa Lager-
burg, Nastasja Rommerts en Ro-
sanne Verburg scoorde hoog. Voor 
beide oefeningen, één met hoepel 

en één met touw, gingen de mei-
den met de gouden medailles naar 
huis. Voor Omnia 2 was het de eer-
ste keer dat zij mee doen aan een 
groepsoefening. Deze groep bestaat 
uit Sanne Koopmans, Juliet Ogani-
sjan, Rosanne Verburg, Dominique 
Roof en Kirsten van Gulik. De mei-
den begonnen goed met hun oefe-
ning hoepel, maar helaas hield hal-
verwege de oefening de muziek er 
mee op. Mede door het publiek en 
hun trainster Ingrid de Rooij pakten 
zij snel de draad weer op en maak-
ten de oefening keurig af. Wat resul-
teerde in een groot applaus van het 
aanwezige publiek. Dat het goed 
ging bleek uit het eindklassement. 
Omnia 2 ging met de zilveren me-
daille naar huis.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 24 
maart organiseert buurtvereniging 
Oostend voor liefhebbers een sjoe-
lavond in ’t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. 

De deuren gaan open vanaf 19.30 
uur en het sjoelen begint om exact 
20.00 uur. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom. De groepswinnaars van 
de vorige sjoelavond zijn: De heer 
D. Boer met 118,0 en de dames E. 
Schuit met 117,3, R. van Zelderen 
met 113,8, A. Bleeker met 112,8  en 
T. de Visser met 100,3  als gemiddel-
de over 15 bakken.

Toestelturnen 2e divisie
Fleur, Maryse en Ilze door 
naar halve finale NK 
Aalsmeer - Zaterdag 12 en zondag  
13 maart werd in Nieuw Vennep ge-
streden om een plaats voor door-
stroming naar de volgende wed-
strijdronde toestelturnen in de ho-
gere divisies. Vanuit Aalsmeer en 
Kudelstaart deden Fleur Brommer, 
Maryse van Balen en Ilze van de 
Geest mee. 
Op zaterdag was het de beurt aan 
Maryse van Balen. Zij turnt junioren, 
niveau 4. Op sprong turnde ze een 
goede overslag hele draai. Daar-
na was brug aan de beurt, dit is het 
toestel waarop Maryse vaak ho-
ge punten scoort. En ook deze dag 
maakte ze het weer helemaal waar 
door met een mooie oefening met 
veel elementen en daardoor een ho-
ge uitgangswaarde een 12.00 te be-
halen. Dit was het derde toestelcijfer 
van de wedstrijd!. Op balk ging het 
helaas minder goed, ze was wat uit 
balans en viel er af. Op vloer turn-
de ze een mooie oefening met ook 
weer een hoge moeilijkheidsgraad. 
Hierdoor behaalde ze een verdien-
de veertiende plaats in een  zwaar 
deelnemersveld. 

Zondag turnde Ilze van de Geest. 
Zij komt dit jaar voor het eerst uit 
voor S.V. PAX- Haarlemmermeer. De 
overstap naar de 2e divisie, niveau 8 
instap, is behoorlijk groot maar het  
gaat haar goed af. Met veel plezier 
turnde zij haar wedstrijd. Op sprong 
deed ze een nette overslag en ook 
op brug deed zij een nette oefening 
met een mooie salto af. De balk be-
gon goed, maar helaas viel ze er af 
met de radslag. Haar vloeroefening  
ging heel goed. Ilze behaalde een 
zeventiende plaats en kan hiermee 
heel trots zijn!  Fleur Brommer zat in 
de laatste wedstrijd op zondag. Zij 
turnt senioren, niveau 3. Zij begon 
op sprong en haalde met haar over-
slag hele draai een 11.90. Dit was 
een goede start van de wedstrijd. 
Op brug turnde zij een nieuw ele-
ment, een handstand op de lage lig-
ger. De balk ging goed, Fleur turn-
de een stabiele oefening en bleef 
er keurig op. Ook op vloer turnde zij 
een nette oefening met mooie se-
ries. Fleur behaalde een negende 
plaats en laat hiermee zien dat zij bij 
de senioren goed kan meekomen.  

Goud voor schaatser Bob 
de Jong uit Kudelstaart
Kudelstaart - Vorig jaar maart tij-
dens de Olympische Spelen in Van-
couver wist schaatser Bob de Jong 
brons te behalen op de 10 kilome-
ter en afgelopen weekend zette de 
Kudelstaarter zich opnieuw in de 
schijnwerpers door goud te winnen 
op zowel de 5 als de 10 kilometer 
tijdens het WK in Inzell. De winnen-
de tijd van Bob de Jong (12.48,20) 
was de snelste tijd ooit in Euro-
pa gereden. De 34 jarige schaatser 
wist op de 10 kilometer zijn groot-
ste concurrent, olympisch kampi-
oen Seung-Hoon Lee uit Zuid-Ko-
rea, ruim voor te blijven. De titel op 
de 10 kilometer voor de Kudelstaar-
ter betekent zijn zeventiende me-
daille op WK-afstanden, zes ervan 

zijn goud. Bob de Jong is zonder 
twijfel een van de succesvolle Ne-
derlandse schaatser. Bij de vrouwen 
is dit natuurlijk Ireen Wüst, maar die 
woont in Heerenveen en heeft nog 
nooit bij ijsclub Nut en Vermaak in 
Leimuiden geschaatst. De club in 
Leimuiden verliest zijn beroemdste 
lid natuurlijk niet uit het oog en zal 
zo goed als, net als vorig jaar, een 
grootste huldiging organiseren. Vo-
rig jaar was burgemeester Pieter Lit-
jens (zie foto) hier ook bij, het gaat 
tot slot toch om een inwoner van 
zijn gemeente. Ireen Wüst en Bob 
de Jong zijn terecht uitgeroepen tot 
schaatsers van het jaar en hebben 
afgelopen maandag de Ard Schenk 
Awards uitgereikt gekregen.
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Fiqas meiden C1 knallen 
in tweede helft en winnen!
Aalsmeer - De Fiqas meiden C1 
hadden afgelopen zaterdag Mon-
nickendam als tegenstander. De 
laatste zaalwedstrijd van het sei-
zoen.  En die wedstrijd wilde de mei-
den  graag winnen om het zaalsei-
zoen goed af te sluiten. De wedstrijd 
begon met snel en fanatiek spel.  Fi-
qas was verrast dat Monnicken-
dam een 2-4 verdediging speelde.  
De meiden hadden daar 1,2,3, geen 
antwoord op. Maar na verloop van 
de wedstrijd ging het steeds beter. 
Monnickendam was wel uitgelopen 
naar 2-4. De aanval van Fiqas ging 
steeds meer bewegen en instar-
ten zonder bal en kregen daardoor 
steeds meer grip op de wedstrijd. 
De rust stand was 5-8 voor Monnic-
kendam. Na een fanatiek tactisch, 
technisch praatje van de coach  gin-

gen de meiden er fel tegenaan in de 
tweede helft. De nadruk lag op be-
wegen en nog eens bewegen en de 
verdediging van de tegenstander 
wankelde. Aalsmeer liep steeds ver-
der uit. Snel en met mooie combi-
naties scoorde Fiqas prachtige doel-
punten. Verdedigend ging het bij Fi-
qas Aalsmeer in de tweede helft ook 
fantastisch. Weinig kansen werden 
weg geven en al waren die er, dan 
stond de keepster er nog die ook 
weer prima keeperswerk afleverde. 
De meiden van Fiqas pakten uitein-
delijk verdiend de winst. Monnic-
kendam werd met 13-10 verslagen. 
De meiden hebben de zaalcompeti-
tie prima afgerond. Nu op naar het 
buitenseizoen. Op 2 april staat de 
eerste wedstrijd op het programma, 
thuis tegen Volendam C2.

Atletiek: AV Aalsmeer

Podium voor Graeme en 
Naomi bij crossfinale 
Aalsmeer - De manege in het Am-
sterdamse bos was afgelopen za-
terdag het decor voor de regionale 
crossfinale waarvoor ook een zes-
tal AV Aalsmeer atleetjes zich had-
den geplaatst. Hoewel plaatsing 
voor die finale al een succes op zich 
is, mocht er bij het uiteindelijke re-
sultaat toch gesproken worden over 
wisselend succes. 
Fraaie prestaties waren er te note-
ren voor Naomi Verhoef en Grae-
me ’t Hoen. Bij de jongens pupil-
len C liep Graeme een sterke wed-
strijd. Als een van de kleinsten van 
het veld was liet hij het kaas niet van 
zijn brood eten en wist de meeste 
van zijn concurrenten achter zich te 
laten. Met een sterk eindschot wist 
hij een fraaie tweede plaats en een 
zilveren medaille voor zich op te ei-
sen. Bij de meisjes pupillen B had 
Naomi Verhoef een matige start, 
maar door een zeer sterk twee-
de deel van de wedstrijd wist ook 

zij een mooie klassering te beha-
len. Met een sterke eindsprint wist 
Naomi nog verschillende concur-
rentes te verschalken en zo naar 
huis te gaan met een derde plaats 
en een bronzen medaille. Bij de jon-
gens junioren C liep Evert Bunscho-
ten een degelijke wedstrijd. Met een 
sterk laatste gedeelte van de wed-
strijd kwam hij tot een drieëntwin-
tigste plaats. Nick Ramdjanamsingh 
(junioren D1) had het duidelijk las-
tig op het pittige parcours en moest 
genoegen nemen met een vijfen-
vijftigste plaats. Datzelfde gold voor 
Wessel Heil en Gregory ’t Hoen bij 
de jongens pupillen A1. In deze ca-
tegorie behoorde Wessel tot de fa-
vorieten, maar helaas had hij niet 
zijn dag en moest hij voortijdig de 
strijd staken. Gregory had ook het 
ook zwaar, wist de wedstrijd keurig 
uit te lopen, maar moest zichzelf te-
vreden stellen met een zesenvijftig-
ste plaats.

Finalisten Scone Ronde Arnoud van der Graaf en Marco Cornellise.

Vrijdag Poel’s Eye in Dorpshuis
Remco Maarse in vorm!
Kudelstaart - Dit weekend strijden 
de beste acht Nederlandse darters 
tegen de acht beste darters van En-
geland tijdens het toernooi van The 
International Masters. Ook bij Poel’s 
Eye word komende vrijdag 18 maart 
weer gedart. Dit gebeurt allemaal 
individueel waarin de één gaat voor 
het winnen en de ander puur voor 
de gezelligheid waarin de mooi-
ste wedstrijden onstaan. Afgelopen 
speelavond was Remco Maarse de 
man in vorm met een enorme ze-
genreeks op niemand minder dan 
Gerard Bak, Tim Maas, René Kruit 
en Danny Zorn. De top 4 van Poel’s 
Eye op dit moment. Helaas liet Rem-
co in de finale wat kansjes liggen 
tegen de uiteindelijke winnaar Tim 
van de Poel, maar hij kan tevreden 
zijn met de tweede plaats. Ook Mi-
chel van Galen heeft zichzelf over-
troffen dit seizoen door knap de hal-
ve finale te halen in de winnaars-
ronde waarin ook hij helaas tekort 
kwam tegen de uiteindelijke win-
naar van de avond Tim van de Poel. 

Ook Arnoud van der Graaf en Rinus 
Jurka hebben een zeer goede speel-
avond ervaren. In de Scone ron-
de was het Arnoud die in de fina-
le wist te winnen van Marco Cornel-
lisse en het was Rinus in de E-ron-
de die de avond afsloot tegen Tjitte 
Miedema. Sinds kort word er weer 
op RTL 7 darten uitgezonden op te-
levisie, hoewel de één het een sport 
vind en de ander niet is en blijft het 
spelletje zeer populair. 

Gooi je zelf ook graag af en toe een 
pijltje en lijkt het je leuk om eens 
een keer bij Poel’s Eye mee te doen? 
Dan kan dat gewoon. Er is geen 
contributie of wat dan ook aan ver-
bonden hoewel sportiviteit en ge-
zelligheid een graag geziene gast 
is. De eerst volgende speelavond is 
morgen alweer, vrijdag 18 maart. Ie-
dereen is welkom, deelname kost 
3,50 euro en inschrijven kan tot 
19.45 uur, mits je ouder dan 15 jaar 
bent. Er wordt gedart in het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg.

Klaverjassen bij 
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 22 maart 
staat weer een heerlijk avond-
je klaverjassen bij buurtvereniging 
Ons Aller Belang op het program-
ma. Kaartliefhebbers zijn van harte 
welkom in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. De zaal is open van-
af 19.30 uur.

Nicky van Leeuwen op podium 
bij NK Afstanden Junioren
Rijsenhout - Tijdens het NK Af-
standen voor Junioren op de Vecht-
sebanen in Utrecht afgelopen 11 
tot en met 13 maart, hebben zowel 
Menno Kramer als Nicky van Leeu-
wen uitstekend gepresteerd. Nic-
ky van Leeuwen behaalde een po-
diumplaats door derde te worden 
en Menno Kramer eindigde op een 
eveneens uitstekende zesde plaats. 
Nicky, uitkomend bij de Junioren B 
en specialist op de midden- en lan-
ge afstanden, kwam op de 3000 me-
ter aan de start en finishte na een 
mooi licht oplopend schema in een 
prima tijd van 4.39.21. Een tijd die 
naar later bleek goed genoeg voor 
het podium met een fraaie onver-
wachte derde plaats. Menno, even-
eens uitkomend bij de Junioren B 
en specialist op de sprintafstanden, 
eindigde op de 500 meter op een 
prima zesde plaats in het klasse-
ment. Menno reed ook nog de 1000 
meter en werd daar met een tijd van 
1.18.27 uiteindelijke 14e in het eind-
klassement.

Marathonschaatsen
Maandagavond 7 maart is het mara-
thonseizoen traditioneel afgesloten 
met het baankampioenschap van 
Haarlem. Van de jeugd tot en met de 
heren werd enthousiast gereden en 
gestreden met veel inbreng van de 
rijders van ijsclub De Blauwe Beu-
gel. Bij de pupillen E en F waren er 
podiumplaatsen voor Tristan Geleijn 
(2e) en Yana Bol (2e). Bij de pupillen 
D en C reden Luuk en Kevin Kooij, 
Greqory ‘t Hoen, Owen Geleijn, Don-

na Vermeulen en Marjolein van der 
Zwaard (6e) mee. In de pupillen B 
marathon werd Erik Kramer met 
overmacht eerste. Vervolgens bij 
de Pupillen A en Junioren C de wat 
minder gelukkige rijders Duuk Ver-
meulen en Milan van der Vlugt, die 
helaas beiden ten val kwamen. In de 
dameswedstrijd een mooie strijd die 
eindigde in een sprint van het ont-
snapte kopgroepje. Crissie de Jeu 
reed prima en eindigde op het po-
dium op de derde plaats. Bij de he-
ren ging de overwinning niet geheel 
onverwacht naar Bart van der Vlugt, 
die de sprint van de kopgroep wist 
te winnen na een volle laatste ronde 
op kop door te trekken. Het seizoen 
werd gezellig afgesloten in de kan-
tine met de prijsuitreiking van al-
le baancompetities en de huldiging 
van de winnaars van het baankam-
pioenschap.

Sisku 4x4 uurs race
Een team van IJsclub De Blauwe 
Beugel, bestaande uit Nico Coenen, 
Michiel Maerten, Mats Stoltenborg 
en Bart van der Vlugt, heeft zondag-
avond 6 maart de derde plaats ver-
overd bij de Sisku 4x4 uurs race in 
Alkmaar. Met een uitzonderlijk hoog 
ronden aantal van 440 werd het ou-
de Sisku record van 439 net verbro-
ken door het ijsclubteam. 
De eerste twee plaatsen gingen 
echter naar de ploegen van de Alk-
maarse IJsclub en Solid Aqua (team 
Botman) die het oude record ver-
pulverden met respectievelijk 453 
en 452 ronden. 

Nicky van Leeuwen (geheel rechts) wist de derde plek te veroveren bij het NK 
Afstanden voor junioren.

Schaakteams SCA 1 en 2 ten 
onder na spannende strijd
Aalsmeer - Voor de laatste uitwed-
strijd van dit seizoen trokken de 
mannen van Schaakclub Aalsmeer 
2 naar Haarlem voor de wedstrijd 
tegen Kennemer Combinatie 6. Het 
stond al snel 0-1 door een mooie 
overwinning van Ferry Weverling. 
Clemens Koster won een toren te-
gen 3 pionnen. Technisch remise zo 
schatte hij in. Toen hij echter een 
paard in de aanbieding deed, was 
het afgelopen. 
Aan bord 8 bouwde Tom van der 
Zee een solide stelling op. Door een 
onnauwkeurige zet sloot hij echter 
zijn eigen toren op en zijn tegen-
stander maakte het keurig af. Ger-
rit Harting trok de stand weer ge-
lijk. Tussenstand: 2-2. Nu was het de 
beurt aan de eerste 4 borden. Kop-
man Erik Korenwinder kwam in de 
Maroczy variant terecht. Hij deed 
steeds de goede zetten. Een fou-
tieve loperzet deed hem echter de 
das om: 3-2. Koen Beentjes kreeg 
een aanval met paarden over zich 
heen, waarvan er 1werd geofferd 
op h3. De dame werd erbij gehaald, 
maar Koen kon de aanval opvangen, 
won zijn stuk terug en schepte zo-
veel dreigingen, dat zijn tegenstan-
der er tenslotte aan bezweek: 3-3. 
Elham Wasei had naar eigen zeg-
gen drie fouten gemaakt en dat wa-
ren er net wat teveel: 4-3. Hans Pot 
tenslotte had een gunstige variant 
van het Konings Indisch bereikt. Het 
ging lang gelijk op, maar aan bei-
de kanten werden in tijdnood niet 
de beste zetten gedaan. Helaas ging 
Hans door zijn vlag. Eindstand KC6- 
SCA2: 5-3. 
Zaterdag delfde ook SCA 1 een 3-5 

nederlaag tegen het sterke team 
van HWP Haarlem 2. Lange tijd ging 
de wedstrijd gelijk op. Zo wist Pa-
trick van Lommel een fraaie partij 
te winnen, terwijl Jan Bosman he-
laas de punten aan de tegenstan-
der moest laten. Door remises van 
Joran Donkers en Piet Geertsema 
stond het halverwege 2-2. Rik Könst 
moest vechten voor remise, Vincent 
Jongkind leek het onderspit te del-
ven terwijl Jeroen Cromsigt en El-
ham Wasei goede kans hadden om 
te winnen. Alles was dus nog moge-
lijk. Rik wist knap een half punt vei-
lig te stellen, maar Vincent kon het 
helaas niet bolwerken. 2,5-3,5. Je-
roen vocht tot het bittere eind, maar 
moest ten slotte toch berusten in re-
mise, waardoor alle druk bij Elham 
lag. Hij won een kwaliteit, maar kon 
daarmee niet voorkomen dat de pi-
onnen van de tegenstander naar 
de overkant marcheerden. 3-5 On-
danks deze nederlaag is SCA 1 met 
nog 2 ronden te spelen wel al zeker 
van behoud in de promotieklasse.

NK dames A-junioren 
Zilveren medaille voor Myrthe 
Brommer op 1000 meter 
Kudelstaart - De VZOD schaats-
ster Myrthe Brommer van de baan-
selectie Haarlem is het afgelopen 
weekend in Utrecht bij het Neder-
lands Kampioenschap afstanden bij 
de dames A- junioren op de 500 en 
1000 meter uitgekomen. Op de vrij-
dagavond moest zij haar eerste 500 
meter alleen afleggen in de eerste 
rit. Met een tijd van 42.43 reed ze 
een voor haar doen zeer matige tijd 
en stond hiermee in het tussenklas-
sement op een negende plek. In de 
loop van de avond lukte het een stuk 
beter met een betere ijsvloer, minder 
wind en een tegenstander kwam ze 
tot een mooie tijd van 41.33. Hier-
mee kwam ze op deze afstand tot 
een keurige zesde plek waardoor 
ze in het eindklassement van de 
500 meter op een toch wel wat te-
leurstellende achtste plaats terecht 
kwam. Voor de zaterdagochtend 
stond de 1000 meter op het pro-
gramma. Op deze 1000 meter waren 
de verwachtingen iets minder hoog 
gespannen, maar door de wat min-
dere prestatie van de vrijdagavond 
wilde Myrthe toch iets recht zetten. 
Uit de loting bleek dat zij de laatste 
rit op deze afstand moest rijden. In 
de eerste ritten bleek dat de mees-

te rijdsters het in het laatste rond-
je erg zwaar hadden. Myrthe moest 
het in de laatste rit opnemen te-
gen Bo van der Werf uit Groningen, 
die vorig jaar op het podium stond 
bij de afstandskampioenschappen 
voor junioren. Beide dames kwa-
men zowel bij de eerste als twee-
de doorkomst nagenoeg gelijk door 
in mooie tussentijden en de laatste 
ronde zou de scherprechter zijn. In 
de laatste buitenbocht verwachtte 
Myrthe dat haar tegenstandster on-
derdoor zou komen, maar dat ge-
beurde niet! Met een tijd van 1.22.84 
was Myrthe de enige rijdster die on-
der de 1.23 reed. Na alle ritten kreeg 
jong oranje rijdster Letitia de Jong 
de mogelijkheid haar race over te 
rijden in verband met een valpartij 
van een tegenstandster waardoor zij 
werd gehinderd. Zij reed uiteindelijk 
1 seconde harder dan Myrthe, maar 
een tweede plek op het Nederlands 
Kampioenschappen afstanden voor 
A junioren is een prachtige presta-
tie op deze laatste grote wedstrijd 
van het seizoen! Voor Myrthe volgt 
nu een maand relatieve rust, maar 
hierna gaan de zomertrainingen met 
wielrennen, skeeleren en krachttrai-
ning weer van start. 

Jeugdhandbal
Jongens B2 bijna kampioen 
Aalsmeer - Het was alweer de acht-
ste wedstrijd in deze zaalcompeti-
tie voor de jongens B2 van FIQAS 
Aalsmeer en dit keer was Celeri-
tas de tegenstander in de Bloemhof. 
Ze moesten het dit keer doen zon-
der Brian, maar Roy Stevens uit de 
C1 was zijn vervanger. De jongens 
hadden wel wat startproblemen en 
zo was het eerste doelpunt was voor 
Celeritas. Maar na de 3-3 ging het 
ineens weer erg hard: het werd na-
melijk 14-3 voor FIQAS Aalsmeer en 
eigenlijk was er geen vuiltje aan de 
lucht. Opeens kende de ploeg weer 
een fraaie periode met mooie acties 
en opnieuw een hoofdrol voor kee-
per Lars. In de tweede helft stopte 
hij namelijk drie strafworpen! Ook 
die tweede helft was trouwens van 

een behoorlijk niveau. Het wisselen 
van spelers had geen invloed op de 
wedstrijd. Gijs heeft een tijdje droog 
gestaan, maar was nu weer hele-
maal terug en zes doelpunten wa-
ren het resultaat. Het team bestond 
deze keer uit de spelers Dan, Dani, 
Dawid, Dion, Emiel, Gijs, Lars, Lars, 
Koen, Roy en Ivar en behaalde een 
regelmatige 28-9 overwinning. Al-
weer de 8e zege, dus en 16 punten 
uit 8 wedstrijden. Aanstaande zon-
dag 20 maart staat een wedstrijd op 
het programma tegen Fortisimo in 
Cothen, bij Wijk bij Duurstede. De 
spelers en supporters vertrekken 
om 8.15 uur. De mannen van de B2 
kunnen dan kampioen worden en 
dus zien zij – en de supporters – erg 
uit naar deze partij.

Topzwemmers aan start
Goede prestaties Oceanus 
tijdens prestigieuze Swim Cup
Aalsmeer - Een zestal zwemmers 
van Oceanus wist zich na inschrij-
ving te plaatsen voor de Amster-
dam Swim Cup, een prestigieuze 
wedstrijd met veel Nederlandse en 
ook buitenlandse topzwemmers, zo-
als Femke Heemskerk, Ranomi Kro-
mowidjojo, Inge Dekker, Sebastiaan 
Verschuren en Stefan Nystrand. Al 
op vrijdagochtend begon het toer-
nooi, dus was medewerking van 
school noodzakelijk. 
Dat ging gelukkig zonder proble-
men. Jeffrey Reijnders en Vincent 
Moolhuijsen begonnen met 400 me-
ter vrije slag. Jeffrey  wist zijn NJK 
deelname veilig te stellen. Voor Vin-
cent een mooi persoonlijk record in 
4.16.99, tevens goed voor clubre-
cords bij de jongens 17 jaar en he-
ren. Ook op de 100 vrij en 400 wis-
sel scoorde Vincent dubbele clubre-
cords. Zijn 4.52.00 op de 400 wissel 
was goed voor een zesde plaats! Ta-
mara Grove startte op de vrije slag 
en rugslag nummers. De hoogste 
klasseringen waren voor de 400 vrij 
en 200 rug (beide keren 22e), de 
meeste voldoening gaf de tijd op 
de 100 vrij (1.01.01) en de 50 vrij 
(28.64) was goed voor clubrecords 
bij de meisjes 15,16 en 17 jaar en da-
mes. Maxime van den Heuvel start-
te op de 50 vrij, 100 en 200 vlinder 
en 200 wissel. De 200 vlinder lever-
de het grootste persoonlijke record 
op en een clubrecord bij de meisjes 
14 jaar (2.40.74), de andere afstan-

den waren goed voor NJK starts 
en de 100 vlinder (1.09.19) boven-
dien voor vijf clubrecords: meisjes 
14, 15, 16, 17 en dames. Eva van der 
Born mocht voor het eerst aan zo’n 
groot toernooi meedoen. Ze keek 
haar ogen uit en zwom nog nooit zo 
snel op de 50 meter vrije slag. Chan-
tal Grove koos voor de rugslag en 
vlinderslagnummers. De rugslag-
nummers leverden hoge klasserin-
gen op (13e, 14e en 17e), de vlin-
derslagnummers dikke persoonlijke 
records. De 50 vlinder (30.02) was 
goed voor clubrecords bij de meis-
jes 17 jaar en dames.

Persoonlijk en clubrecord voor Maxi-
me van den Heuvel.




