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Geen krant 
OntVanGen?
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www.verbeekadvies.nl

Ook voor banen 
in de techniek 
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Antenna zijn!

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 - 380580
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NU alléén bij Ridder & Co:
X-tra kans op JAAR LANG GRATIS STAATSLOTEN!

Wethouder over fusieplan: “Redelijk historisch”

RKAV, VVA en JAU willen 
één voetbalvereniging!
Aalsmeer - RKAV en VVA willen en 
gaan fuseren! De twee Aalsmeerse 
voetbalverenigingen gaan de krach-
ten bundelen. Wie een kleine tien 
jaar geleden dit alleen al als idee 
geopperd zou hebben, zou vol on-
geloof aangekeken zijn. Maar, het 
is waar. “Redelijk historisch”, aldus 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven tijdens een bijeenkomst afgelo-
pen maandag 12 maart in het ge-
meentehuis. Met het samenvoegen 
van de jeugdafdelingen van de bei-
de verenigingen tot Jong Aalsmeer 
United is min of min de deur op een 
redelijke kier gezet. Vlak daarna is 
namelijk ook gesproken om de se-
nioren elftallen bij elkaar te voegen. 
Nu gaan RKAV, VVA en JAU gedrie-
en op in één vereniging en dit fusie-
plan heeft de volledige goedkeuring 
van het college van burgemees-
ter en wethouders. De verenigingen 
hebben zelf bij de bestuurders aan-
gegeven één club te willen worden. 
De voetbal gaat naar één complex 
en de voorkeur gaat uit naar de vel-
den van RKAV aan de Beethoven-
laan. RKAV beschikt nu over 4,5 vel-
den, waarvan 1 van kunststof. VVA 
aan de Dreef heeft geen kunststof-
veld. Berekend is dat beide vereni-
gingen genoeg hebben aan 6,5 vel-
den, waarvan 2 van kunststof. De 
uitbreiding gaat richting Legmeer-
dijk waarvoor reeds de eerste ge-
sprekken zijn geweest met de eige-
naar van de hier gevestigde kweke-
rij. “Met 6,5 velden kan de vereni-
ging zelfs nog tien procent groeien”, 
aldus VVA-voorzitter Cor Geleijn. 
Bekend is reeds ook dat zowel uit-
breiding van de kantine als de be-
stuurskamer nodig is en het com-
plex moet gaan beschikken over 24 
kleedkamers. 

Achterban informeren
Eerst nu gaan alle partijen de ach-
terban informeren. De gemeente-

raad moet groen licht geven, maar 
de wethouder acht de kans klein dat 
de fracties nee zullen zeggen. “De-
ze politieke wens is al eens bespro-
ken.“ De clubs gaan eind maart om 
tafel met hun leden, maar verwach-
ten eveneens een positief geluid. Als 
dit alles rond is, gaan de plannen 
verder in details uitgewerkt worden, 
inclusief de fi nanciële consequen-
ties. Over hoeveel geld met de fusie 
gemoeid is, kon wethouder Gertjan 
van der Hoeven vooralsnog slechts 
een slag om de arm geven. “Enke-
le miljoenen, maar het gaat ook be-
sparingen opleveren.“ En winst van 
de verkoop van de gronden van 
VVA. Deze herinvulling is overigens 
nog volkomen blanco. Wel moet re-
kening gehouden worden dat de 
Aalsmeerbaan van Schiphol deels 
over het terrein loopt waardoor wo-
ningbouw niet overal toegestaan is. 

Betere doorstroom
Cor Geleijn over de fusie: “Het zou 
een gemiste kans zijn nu niet door 
te zetten. Over tien jaar weet nie-
mand meer dat Aalsmeer twee voet-
balverenigingen had.” Voorzitter Rob 
Spring in ‘t Veld van RKAV vult aan: 
“We beseffen dat het eigenlijk niet 
anders meer kan.“ In deze doelt hij 
met name op de uitstroom van le-
den na hun achttiende jaar. Tot die 
tijd voetballen de jongens en mei-
den bij JAU, daarna moeten ze kie-
zen voor of RKAV of VVA. Dat geeft 
nogal eens verwarring en, erger, le-
den die stoppen met voetballen. 
Door de fusie kan de vereniging 
een betere doorstroom bieden. “Met 
één club kan de jeugd zich ook be-
ter identifi ceren. Gaat men kijken 
naar elkaar. Het is meer jouw club”, 
legt voorzitter Jan Groen van Jong 
Aalsmeer United verder uit. Over de 
naam van de gefuseerde club heb-
ben alle drie misschien wel al na-
gedacht, maar uitspraken worden 

hierover nog niet gedaan. “Het al-
lerbeste is om er een goedlopende 
vereniging van te maken”, aldus het 
tactische antwoord van de voorman 
van VVA. Een grote vereniging wordt 
het in ieder geval wel. JAU heeft on-
geveer 500 jeugdleden en betreedt 
wekelijks met 42 elftallen de velden. 
VVA en RKAV hebben beide rond de 
260 leden, totaal gaat de gefuseer-
de voetbalvereniging dus uit meer 
dan 1.000 leden bestaan, waarvan 
de teams zowel zaterdag als zondag 
competitiewedstrijden tegen clubs 
uit de regio gaan spelen. Wanneer 
de club precies als één naar bui-
ten kan treden, ligt vooralsnog aan 
de voortgang van de procedures. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven denkt dat het moeilijk wordt het 
seizoen 2013/2014 te halen op het 
nieuwe, aangepaste complex. “Of 
een jaar half om half moet geaccep-
teerd worden. We gaan er in ieder 
geval vol tegen aan!” 

Door Jacqueline Kristelijn

Het was afgelopen maandag 12 maart een bijzondere dag voor, van links naar rechts, wethouder Gertjan van der Hoe-
ven, JAU-voorzitter Jan Groen, voorzitter Cor Geleijn van VVA en RKAV-voorman Rob Spring in ‘t Veld.

Op reis met de pramenrace!
Aalsmeer - De jaarlijkse feest-
avond van SPIE, de organisatie van 
de pramenrace, stond afgelopen 
vrijdag 9 maart op het program-
ma. Het was behoorlijk druk in The 
Beach waar gezellig werd gekletst, 
teams herinneringen ophaalden van 
de afgelopen tocht der tochten en 
natuurlijk waren alle aanwezigen 
vol in afwachting, want de thema’s 
van de juniorrace in juni en de pra-
menrace in september werden be-
kend gemaakt. Aan de hand van de 
uitnodiging hadden de deelnemers 
al iets van de thema’s kunnen ver-
moeden. De vrijkaart was voorzien 
van een kofferlabel, vlaggen van 
andere landen en tropische dieren. 
Maar, dat is achteraf. Bij het betre-
den van de veilingzaal voor het offi -
ciële gedeelte werd alleen nog maar 
gespeculeerd over de thema’s. Zo-
wel de juniorrace als de pramen-
race staan in het teken van reizen. 
De deelnemers aan de juniorrace 
mogen aan de slag met het the-
ma ’Ik ga op reis...’ Een thema waar 
ruim de fantasie op los gelaten kan 
worden. De praam kan omgetoverd 
worden in een vliegtuig of een auto 
en de kids kunnen zich bijvoorbeeld 
laten inspireren door klederdrach-
ten uit Nederland of andere landen. 
Overigens is het bestuur van de ju-
niorrace nog op zoek naar pramen 
en captains. De scholen zijn allen 
weer aangeschreven voor deelname 
en een praam behoort niet tot eer-
ste schoolbenodigdheden. Aanmel-
den kan via de site. Voor het eerst 
zijn de beide thema’s van de races 

aan elkaar gekoppeld. Ook de deel-
nemers aan de ’grote’ pramenrace 
mogen op reis: ’De wereld rond met 
150 pramen’. Er werd achter de oren 
gekrabd, maar volgens het bestuur 
van SPIE is dit thema heel veelzij-
dig en kan het een kleurige twee-
de zaterdag in september opleve-
ren. Paarse krokodillen, olifanten 
en tijgers kunnen plaatsnemen in 
de praam. Maar ook Bosjesman-
nen, indianen, melkmeisjes, Engelse 
bobby’s, gondelvaarders uit Venetië 
en braadworst etende Duitsers mo-
gen aan de start verschijnen! 

SPIE-orde voor Kees
De bekendmaking werd beslo-
ten met nog een offi cieel moment. 
De SPIE-orde is uitgereikt en de-
ze wordt jaarlijks overhandigd aan 
een persoon of groep, die zich bij-
zonder verdienstelijk maakt of heeft 
gemaakt voor de pramenrace. Kees 
Markman dus, de man die altijd de 
muziek verzorgt tijdens de feest-
avond en onlangs, tijdens zijn vijf-
tigste verjaardag, nog is geridderd 
met de orde van de gouden draaita-
fels. Uiteraard was de bekende dj uit 
Aalsmeer ook verguld met de orde 
van de pramenrace. Het bleef nog 
lang gezellig in The Beach, waar 
de teams al (stiekem) de eerste be-
sprekingen hielden over de thema’s. 
Veel inwoners en liefhebbers van de 
pramenrace kijken vast nu reeds uit 
naar de inventiviteit van alle deelne-
mers op de tweede zaterdag in sep-
tember. Aalsmeer wordt één dag 
een wereldstad!

Man bijt agent 
in vinger
Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart 
om negen uur in de ochtend zijn 
agenten naar aanleiding van een 
melding van een buurtbewoner naar 
de Machineweg gereden. Een inwo-
ner bleek vreemd gedrag te verto-
nen. De politie wilde de man aan-
houden wegens wildplassen, maar 
de man was het hier niet mee eens. 
Een agent werd door hem in een vin-
ger gebeten. Uiteindelijk kon de man 
toch ingesloten worden. Het oordeel 
van een psychiater is gevraagd.

Mishandeling 
met boksbeugel
Aalsmeer - Op zondag 11 maart 
rond half vier in de middag is een 
12-jarige inwoonster van Aalsmeer 
mishandeld door een leeftijds-
genootje. Er ontstond een gro-
te groep rond het tweetal. Het ene 
deel moedigde de vechtersbaas 
aan, anderen probeerden de 12-ja-
rige te beschermen. De medestan-
ders konden niet voorkomen dat de 
Aalsmeerse nog een tweede klap 
moest incasseren. De vechtersbaas 
bleek te hebben geslagen met een 
boksbeugel. Het wijkrecherche-
team doet onderzoek.

Winkeldief
Aalsmeer - Op donderdag 8 maart 
is in de Ophelialaan een winkeldief 
op heterdaad betrapt. Een 24-jarige 
man uit Wateringen wilde de winkel 
verlaten zonder te betalen voor een 
pak dvd’s. De diefstal werd gezien 
en de man is in de kraag gevat. De 
24-jarige is overgedragen aan de 
politie. Hij kan rekenen op een for-
se boete.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

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

KERKDIENSTEN Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. mw. M. 
Buijs-Ballast uit Amersfoort.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondat 10.30u. eucharistievering, 
vg. H. Post mmv Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 12 maart 20u. evang. 
Kees Goedhart.

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. 

Zondag 18 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. Tevens 
crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst 10u. 
Spreker Gor Khatchikyan. Speciale 
dienst voor kinderen.
 
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst, 
ds. Liesbet Geijlvoet mmv kerkkoor. 
Extra collecte voor jeugdfonds.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst om 19u. br. S. de Graaf uit Al-
phen aan de Rijn.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Pope-
ring. Tevens kinderdienst.
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met ds A.J. Fraan-
je uit Drachten. Organist Th. Griek-
spoor. 
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oost-
einderweg. Zondag 10u. dienst.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag diensten om 10u. en 
18.30u. met ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bijeen-
komst voor kinderen. Zondag 10u. 
samenkomst. Spreker Martijn Piet.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller en 
16.30u. dienst met ds. T.A. Viezee uit 
Krommenie.

RK Karmelparochie
Vrijdag 10u. zorgcentrum Aelsmeer 
dienst olv parochianen. Zaterdag 
om 17u. in Kloosterhof woordcom-
munieviering, vg. N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk dienst 
olv parochianen. Om 14u. Karmel-
kerk Poolse dienst met vg Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst ds. F. Praams-
ma. Om 10u. tevens kinderkerk. Om 
19.30u. zangavond.

100 Jaar vrijwilligerswerk 
bij gastendag Rode Kruis
Aalsmeer - De huldiging van drie 
vrijwilligers, die samen al ruim 100 
jaar vrijwilligerswerk doen vormde 
één van de hoogtepunten van de jaar-
lijkse gastendag van het Rode Kruis 
Aalsmeer die afgelopen zaterdag 10 
maart in gebouw Irene plaatsvond. 
Rond 10.00 uur arriveerden de eerste 
gasten in gebouw Irene waar zij door 
leden van de Rotary- en Lion’s club 
gebracht werden of zelfstandig kwa-
men lopen uit het Zorgcentrum of hun 
woning in de buurt. 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 de drie 
vrijwilligsters, die ieder tientallen jaren 
vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis 
doen, te huldigen. De jubilarissen Jan-
ny Wey (20 jaar), Mini Zandvliet (40 
jaar) en Til Beijnvoort (ook 40 jaar), 
werden toegesproken door de voor-
zitter Dick Overkleeft. Hij memoreerde 
het belang van deze vrijwilligersters, 
die zich al zo lang en immer enthou-
siast inzetten voor huisbezoek, tele-
fooncirkel, vervoer van minder mobie-
le gasten en de ondersteuning van de 
Welfare sozen. Na de overhandiging 
van het speldje voor 20, respectieve-
lijk 40 jaar trouwe dienst en de oor-
konde kregen zij een mooie bos bloe-
men overhandigd en klonk er luid ap-
plaus van alle aanwezigen. Nog voor 
de lunch was er even tijd om een spel-
letje bingo te doen. De bingo-masters 
deze keer waren Cees Noordhoek en 
de oud-oud voorzitter Nico van der 
Maat. Het was voor deze heren wat 
lastig om de nummertjes op de kleine 

bingoballetjes te lezen maar uiteinde-
lijke lukte het en kwam de eerste bin-
go-gelukkige haar prijs ophalen. En 
omdat er werd doorgespeeld totdat 
iedereen een prijs zou hebben werd 
het steeds spannender. Pas toen het 
cijfer 54 werd opgelezen en iedereen 
ook prijs had keerde de rust in de zaal 
weer terug. Na de lunch was het tijd 
voor een optreden van het koor Denk 
aan de Buren. Dit eerste en enige, 
echte smartlappenkoor van Aalsmeer 
liet onder de enthousiaste leiding van 
dirigent Frans Koers en met muzika-
le begeleiding door Ally Maarse (pi-
anist), Cor Trommel (accordeonist) en 
Louise Prins (accordeoniste) een sca-
la van bekende liederen horen, varië-
rend van vrolijk tot droefheid. De lied-
jes werden natuurlijk luidkeels mee-
gezongen.Voordat men weer werd op-
gehaald of zelfstandig naar huis toog, 
kregen de gasten een voorjaarsplant-
je mee en velen bedankten het Rode 
Kruis voor de hele fijne en mooie dag 
die ze gehad hadden. 

Schilderen in 
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 21 maart 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor inloop en ontmoe-
ting bij de Oost-Inn in De Mikado 
aan de Cathariana Amalialaan. Van 
12.00 tot 13.00 uur mag aangescho-
ven worden voor een overheerlijke 
lunch, met altijd iets extra’s erbij. En 
‘s avonds is er van 19.30 tot 21.30 
uur een workshop schilderen met 
acrylverf. Als voorbeeld wordt een 
stilleven gebruikt. Iedereen is weer 
hartelijk welkom. 

Info-avond voor 
mantelzorgers
Aalsmeer - Combineert u uw baan 
met het zorgen voor een familielid of 
naaste? Dan bent u van harte wel-
kom op de informatieavond van het 
Mantelzorg Steunpunt op dinsdag 
27 maart in de Oude Veiling in de 
Marktstraat. 
Tijdens deze informatieavond wor-
den de aanwezigen geïnformeerd 
over de regelingen die van toe-
passing zijn voor mantelzorgers en 
geeft de mantelzorgmakelaar tips 
om werk en zorg zo goed moge-
lijk te combineren. De bijeenkomst 
is van 19.30 tot 21.30 uur en is gra-
tis toegankelijk. Aanmelden is niet 
nodig.

Vrijwilligers langs de deur
Start collecteweek Simavi
Aalsmeer - Ontwikkelingsorganisa-
tie Simavi start binnenkort met haar 
landelijke collecte. In de week van 18 
tot en met 24 maart gaan ruim 16.000 
duizend vrijwilligers langs de deuren. 
Simavi zet zich in voor veilig drinkwa-
ter, goede hygiëne en veilige zwan-
gerschappen in de armste gebieden 
van de wereld. Centraal in het werk 
van Simavi staan moeders. Zij spe-
len een sleutelrol binnen het gezin en 
binnen de gemeenschap. Samen met 
moeders werken aan gezondheid. Dit 
jaar besteedt Simavi bijzondere aan-
dacht aan de wereldwijde water- en 
sanitatiecrisis. Nog steeds hebben 
bijna 1 miljard mensen geen veilig 
drinkwater en ruim 2,5 miljard men-
sen geen wc. Door gebrek aan scho-
ne wc’s raakt drinkwater vervuild 
waardoor besmettelijke ziektes zich 
gemakkelijk verspreiden. Jaarlijks 
overlijden anderhalf miljoen kinderen 
onder de vijf jaar, 4.000 kinderen per 

dag aan de gevolgen van ziektes als 
cholera en diarree. Simavi heeft een 
bijzonder project in de sloppenwijken 
van Kenia dat een goedkope en hygi-
enische oplossing biedt voor het ge-
brek aan wc’s daar: het biologisch af-
breekbare toiletzakje Peepoo.

Leerlingenactie
Naast de collecte, organiseert Sima-
vi de komende weken nog meer ac-
tiviteiten. Ruim 12.000 duizend leer-
lingen doen 21 maart mee aan de 
jaarlijkse actie Wandelen voor Water. 
De kinderen lopen zes uur met 6 li-
ter water en zamelen daarmee geld 
in voor waterprojecten van Simavi. 
De leerlingen leren tijdens dit eve-
nement over het belang van veilig 
drinkwater en hygiëne. Steun Sima-
vi en geef aan de collectant. Een fi-
nanciële bijdrage overmaken kan op 
giro 300100 ten name van Simavi in 
Haarlem.

Bijeenkomst ‘niet pluis gevoel’
Aalsmeer - Vrijdagochtend 16 maart 
is er weer een informatiebijeen-
komst over dementie in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat. Ontmoetings-
groep Aalsmeer, onderdeel van zorg-
centrum Aelsmeer, en het mantelzorg 
steunpunt organiseren deze bijeen-
komsten vier keer per jaar. De bijeen-
komsten hebben een laagdrempe-
lig karakter en zijn voor iedereen toe-
gankelijk. Het is de bedoeling dat de 
sfeer ontspannen is en dat iedereen 
de mogelijkheid heeft zich uit te spre-
ken of vragen te stellen. Deze och-
tend wordt aandacht besteed aan het 
zogenaamde niet pluis gevoel. Men 
pleit ervoor dat dementie in een zo 
vroeg mogelijk stadium wordt vast-
gesteld. Het is van belang dat men-
sen op het moment dat zij signaleren 
dat er iets niet klopt de diagnostische 
fase ingaan. Vanaf het moment dat 
de diagnose dementie gesteld is, kan 
een casemanager hulp bieden. Tine-
ke de Wit is casemanager in de regio 
Aalsmeer en Uithoorn. Zij is een onaf-
hankelijk en vaste, professionele be-
geleider voor mensen met dementie 
en hun naasten, vanaf diagnose tot 

het overlijden of enkele maanden na 
verpleeghuisopname. Als casemana-
ger informeert en begeleidt ze men-
sen, denkt ze mee, adviseert ze , re-
gelt ze zorg en helpt ze keuzes te 
maken. Ellen Millenaar, coördinator 
van de ontmoetingsgroep voor men-
sen met dementie en hun naasten, 
heeft veel contact met Tineke en zal 
haar van 10.15 tot 10.45 uur intervie-
wen. Ook zal zij Henny Westland vra-
gen stellen over het zogenaamde niet 
pluis gevoel en het belang van een 
vroege diagnose. Na de pauze vanaf 
11.00 uur krijgen alle aanwezigen de 
gelegenheid om vragen te stellen. De 
bijeenkomst is voor iedereen toegan-
kelijk, mantelzorgers van mensen met 
dementie maar ook mensen die zich 
zorgen maken over dementie, geïnte-
resseerden en ook professionals zijn 
van harte welkom. In verband met de 
voorbereiding van de zaal is vooraf 
aanmelden wenselijk. Voor informa-
tie en aanmelding kan men contact 
opnemen met coördinator Ellen Mil-
lenaar van de ontmoetingsgroep via 
06-22468574 of via emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl.

Leger des Heils 
bij koffieochtend
Aalsmeer - Dinsdag 20 maart is er 
weer een koffieochtend voor vrouwen 
in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 
De ochtend begint om tien uur, maar 
vanaf half tien staat de koffie klaar. 
De dames Beatrix de Vries en Jan-
ny Terlouw komen op bezoek. Ze heb-
ben beiden vele jaren bij het Leger des 
Heils gewerkt in Amsterdam. Hun on-
derwerp is: Dienstbaarheid. Iedere be-
langstellende is van harte welkom. De 
toegang is gratis.

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

 

Vermist:
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecas-

treerd.
- Karperstraat, Nieuw-Oosteinde: Lapjespoes, 9 jaar. Wit gezicht, beet-

je rood op neus, zwart met rood bovenop haar kop. Wazig rechteroog 
vanwege beschadigd hoornvlies. Ze heet Lilo.

- Ophelialaan: Zwarte langharige poes met groene ogen. Zij heeft een 
chip. Is 5 jaar oud en heet Lot.

- Ophelialaan, hoek Sportlaan: Cyperse kater met donkere rug en don-
ker groene ogen. Hij heet Tommy en is 10 jaar oud.

- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden 
dieren als u uw huisdier vermist.

Gevonden:
- Uiterweg, ter hoogte van nummer 379: Zwart, grijze cyperse onge-

castreerde kater met half zwarte staart
- Hoofdweg, ter hoogte van de Voltastraat: Middelgroot konijn, beige 

met wat flauwe dwarsstrepen.
- Julialaan: Konijn. De kleur is roestbruin.
- Hoofdweg: Rode poes met witte bef en sokjes.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag16 
maart is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
De speelavond begint om 20.00 uur, 
vanaf 19.30 uur staan koffie en thee 
klaar. 
De winnaar van het klaverjassen van 
vrijdag 9 maart wist wel een bijzon-
der aantal punten bijeen te kaarten. 
Precies 5000 voor Mia Huijkman! 

Op twee is Ans Doeswijk geëin-
digd met 4958 punten en op drie 
Siem Burgers met 4893 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Grada 
Groeneveldt met 3147 punten. 

Fraaie perkjes aan Stationsweg
Aalsmeer - De hoek van het Stati-
onsweg voor het oude postkantoor 
is grondig aangepakt. Eerst is hier 
een nieuwe halte met bushokje en 
aangepaste trottoirband gemaakt 
en afgelopen week is de stoep voor 
het gebouw onder handen geno-
men. 
De enige bloembak met zitmogelijk-
heid is vervangen door fraaie, lage 
perkjes over de gehele lengte van 
het pand. De op de hoek staande 

boom is in het plan meegenomen 
en bemand vooralsnog moederziel 
alleen een perkje. Binnenkort volgt 
vast een fleurige aankleding. Tijd 
vond de gemeente het gelukkig ook 
om het vizier te richten op de weg, 
want dit gedeelte van de Stations-
weg begon steeds slechter te wor-
den. Het was oppassen voor de ga-
ten en scheuren! Afgelopen woens-
dagmorgen is met stukken nieuw 
asfalt de weg weer ‘glad’ gemaakt!
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Muziek/Cabaret/Toneel
Vrijdag 16 maart:
* Comedy ‘Bessen’ van Jos Brink in 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* Praamavond in café de Praam, 
Zijdstraat met DJ vanaf 22u.
* Drie jonge rockbands live in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 17 maart:
* Voorjaarsconcert muziekvereni-
ging Flora in burgerzaal, gemeen-
tehuis vanaf 20u. Zaal open 19.30u.
* Cabaret ‘Doen en Laten’ met Emi-
lio Guzman in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Feest in café de Praam, Zijdstraat 
met bekende DJ vanaf 22u.
* Back In Time in lentesfeer in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
* Rock van Trailer Trash Tremblers in 
The Shack, Schipholdijk 253, Oude 
Meer vanaf 21.30u.
Zondag 18 maart:
* Kleinkunst met Niels van der Gulik 
in Oude Veiling vanaf 15.30u.
* Concert Jachthoornkorps in club-
huis Bilderdammerweg 116 v/a 14u.
Vrijdag 23 maart:
* Soulfeest met Soul Sisters in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 24 maart:
* Indoor-bandjesavond in 7 Street, 
Crown Centre, Van Cleeffkade met 
DJ Kees Markman, zanger Wesley 
Klein en bands Alive en Jij v/a 20u.
* Laura Fygi met bigband in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Fakurafest met live 4 beukende 
bands in N201, Zwarteweg v/a 20u.
* De Vriendschap, 30+ café in de 
Praam, Zijdstraat open met dj.
* Concert 10 jaar De Marconisten in 
Spant, Leimuiden v/a 20.15u.
* Rijzenspelers brengen ‘Bedgehei-
men’ in De Reede, Rijsenhout v/a 
20u. Ook 30 en 31 maart.
Zondag 25 maart:
* Jeugdvoorstelling Bende van 
de Korenwolf in Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang: 14u.

Exposities
Zaterdag 17 maart:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
Vanaf 15 maart:
* Frits Vogel 80 jaar, recent werk uit 
Bali, in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open donderdag tot en met 
zondag 14-17u. Zaterdag 17 maart 
opening door gastcurator Joost Hof-
fscholte om 16u.
* Sprookjesportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 17 maart:
* Expositie schilderijen en glaswerk 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Open zaterdag en zondag da-
gen 13 tot 17u. 
Tot en met 31 maart:
* Foto- en gedichtententoonstel-
ling in bibliotheek Marktstraat en 

Boekhuis, Zijdstraat. Thema: Vriend-
schap.
Tot eind april:
* Expositie Aalsmeers Schilders Ge-
nootschap in gangen zorgcentrum 
Kloosterhof, Clematisstraat.

Diversen.
Donderdag 15 maart:
* Klaverjassen BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 16 maart:
* Schrijfster Anne Enquist in Oude 
Veiling, Marktstraat, 20.15-22u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Zegelkids van postzegelvereni-
ging bijeen in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat van 19 tot 20.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u. 
Zaterdag 17 maart:
* Kinder- en speelgoedbeurs in Bin-
dingzaal, Zijdstraat, 10.30-15u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Presentatie kunstproject Tijdreizen 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad. Aanvang: 14u.
* Open dag activiteitencentrum He-
liomare, Zwarteweg 98, 10-15u.
Maandag 19 maart:
* Koppelkaarten BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 273 v/a 20u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Dinsdag 20 maart:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Koffieochtend voor vrouwen in Ire-
ne, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 21 maart:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Voorjaarskien buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 22 maart:
* Ouderensoos Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Thema-middag OVAK over AED in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 14u.
* Spelavond in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 18u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Klaverjassen BV De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
Zaterdag 24 maart:
* Kledingbeurs in Dorpshuis Ku-
delstaart. Verkoop: 12-14.30u.
* Boomplantdag De Bovenlanden op 
land van Spaargaren in Oost. Aan-
melden: 327577 of 320713.
Zondag 25 maart:
* Vertelkring De Schatkist in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 14.30u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 3,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

HEBBEDINGETJE:

€ 10,80

AANRADER:

Muziekboek ‘Best of Adèle’
(voor zang, piano
en gitaar) € 26,65en gitaar)

NIEUW:

Mini-mondharmonica
sleutelhanger
‘Hohner’

Klassieke gitaar
‘Motion’ (zwart)

Drumstokken
‘Agner’ set

‘Hohner’

Klassieke gitaar
AANBIEDING:

€ 84,00

Oud-burgemeester Joost Hoffscholte met een schilderij van Frits Vogel.

Zaterdagmiddag in Oude Raadhuis
Frits Vogel bij opening van 
zijn expositie in Aalsmeer
Aalsmeer - De kamers van het Ou-
de Raadhuis krijgen dit vroege voor-
jaar een exotisch sfeer. Ruim twin-
tig schilderijen van Frits Vogel ge-
ven de ruimte kleur en allure! Oud 
burgemeester Joost Hoffscholte 
ging met plezier in op het verzoek 
van stichting KCA om als gastcu-
rator een tentoonstelling samen te 
stellen. Artistieke expressie in de 
derde levensfase werd het filoso-
fisch uitgangspunt. De keuze viel 
op het werk van Frits Vogel waar-
in die expressie krachtig aanwezig 
is. De gastcurator volgt de kunste-
naar al lange tijd en is vertrouwd 
met de ontwikkelingen in zijn leven 
en werk. De tentoonstelling is geen 
terugblik, maar legt juist de nadruk 
op het werk van nu. De ouder wor-
dende schilder is elke dag weer ge-
boeid door de mystieke sfeer en het 
licht van zijn nieuwe tropische om-
geving op Bali. De nu tachtig jari-
ge kunstenaar trok drie jaar gele-
den naar het eiland waar hij nie-
mand kende, maar waar de natuur 
hem zoveel inspiratie bood. De goud 
gele zon, de palmbomen en het wa-
ter zijn de belangrijkste motieven in 

een reeks expressionistische schil-
derijen. Uitbundige contouren en 
gloedvolle kleuren, zo karakteris-
tiek voor de schilderijen van Vogel, 
suggereren dat het leven op Bali be-
toverend is. In stevige verflagen en 
kleurcontrasten legt hij zijn droom-
landschap vast. Frits Vogel, komt 
aanstaande zaterdag voor even te-
rug naar Aalsmeer en zal vooral la-
ten zien dat de horizon de essentie 
is in zijn bestaan. De nieuwe expo-
sitie ‘Frits Vogel 80 jaar’ in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat wordt 
aanstaande zaterdag om 16.00 uur 
geopend door gastcurator Joost 
Hoffscholte in bijzijn van de kunste-
naar en de oud corso-ontwerper. De 
kleurrijke doeken van én de komst 
van Frits Vogel geven zaterdag een 
feestelijke lentestemming aan het 
Oude Raadhuis. Namens Stichting 
KCA bent u van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn. De exposi-
tie is vervolgens tot en met 29 april 
te bewonderen. Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat is iedere donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur te bezoeken.
KCA, Annefie van Itterzon

Wijziging in band-programmering
Drie rockbands in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 16 
maart spelen niet zomaar drie jon-
ge rock bands in de N201. Whit-
ley & The Hot Males, Surfing Allo-
wed en The Hunt gaan het podi-
um betreden. De komende peri-
ode gaat er overigens wel het een 
en ander veranderen in het band-
programma. Zoals sommige al ge-
merkt hebben, wordt het wekelijkse 
band-programma niet meer voort-
gezet. Met ingang van aankomende 
vrijdag zullen één keer per maand 
drie lokale bands komen spelen in 
het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg. De overige invulling van het 
vrijdagprogramma is nog in ontwik-
keling, maar daarover volgt binnen-
kort meer! The Hunt is een vierkop-
pige band uit Utrecht die hun mu-
ziek omschrijven als noiserock en 
garagerock. De band is opgericht 

voor een schoolproject. Surfing Al-
lowed is een band uit Mijdrecht en 
Wilnis die eind 2010 is opgericht. De 
groep speelt zelfgeschreven num-
mers, voornamelijk in het rock gen-
re, maar er zijn hier en daar pop en 
blues invloeden aanwezig. Gefor-
meerd in 2009 op de Herman Brood 
Academie is de band Whitley & The 
Hot Males. Onder het motto ‘sex 
sells’ speelt deze band sexy rock 
’n’ roll. Deze formule blijkt te wer-
ken. Vrij recent heeft de band de 
publieksprijs van Nieuwegein en de 
Kleine Prijs Yumbo in Bunnik ge-
wonnen. Er zijn kortingskaarten te 
krijgen via de bands. De entree is 
dan geen 6, maar slechts 3 euro per 
persoon. Kom ook kijken, luisteren 
en dansen vrijdag in de N201, Zwar-
teweg. De zaal is open vanaf 21.00 
uur. 

Zaterdag in de burgerzaal
Voorjaarsconcert ‘Flora’
Aalsmeer - Zaterdag 17 maart 
geeft muziekvereniging Flora on-
der leiding van Dick-Jan Veerbeek 
haar jaarlijkse concert in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Het the-
ma is dit jaar ‘muziekvereniging Flo-
ra speelt’. De muziekstukken die ge-
speeld worden varieren van con-
coursstuk, muziek naar aanleiding 
van natuur geweld tot popmuziek. 
Zo kunnen bezoekers luisteren naar 
‘t Ministerie van Fanfare’ van Ja-
cob de Haan, één van de stukken 
die Flora zal spelen tijdens het con-
cours op 10 november in Zaandam. 
Een muziekstuk over hoe het zou 
zijn als er een ministerie van blaas-
muziek zou zijn, zou zo’n ministe-
rie groepsgevoel kunnen geven en 
de burgers amusement, trots, kracht 
en geluk kunnen brengen? ‘The Po-
wer of the Megatsunamie’ van com-
ponist Carl Wittrock schetst een ge-

wone dag, die ongewoon zal ein-
digen ten gevolge van een enorme 
vloedgolf. Het natuurgeweld van rol-
lende golven wordt afgesloten met 
een majestueuze ode aan de natuur. 
Ook op het programma staan ‘Bro-
ken Vow’ van Lara Fabian met Iida 
en Saskia als solistes op altsaxo-
foon en ‘Michael Jackson: The King 
op Pop’. Het jeugdorkest van Flora, 
onder leiding van Dick-Jan, laat na-
tuurlijk ook van zich horen. Onder 
andere met ‘The Valkyries’ van Ivo 
Kouwenhoven, een muziekstuk over 
strijdgodinnen uit de Noorse mytho-
logie, ‘Highlights from Harry Potter’ 
en het alom bekende ‘Leef nu het 
Kan’. Het concert begint zaterdag 
om 20.00 uur, de zaal is open van-
af 19.30 uur. De toegangsprijs be-
draagt 7 euro, kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis naar binnen, evenals 
donateurs. 

Gastdj, aprèsski party en 
spelavond in de Praam
Aalsmeer - Café de Praam in de 
Zijdstraat staat deze week weer bol 
van de activiteiten. Aanstaande vrij-
dagavond 16 maart is het weer de 
beurt aan de Aalsmeerse DJ Henk. 
Hij zal zijn gevarieerde muziek ten 
gehore brengen van 22.00 uur tot in 
de kleine uurtjes. De toegang is gra-
tis, maar hou er rekening mee dat er 
id-controle is bij de deur. Het is al 
weer bijna zomer, dus aanstaande 
zaterdagavond sluit de Praam af met 
de laatste aprèsski party van het sei-
zoen. Alle aanwezigen worden ge-
trakteerd op een gratis shooter van 
het huis. De party begint om 23.00 
uur en de DJ is deze avond Geor-
gie. Maar voor het zover is heeft de 
Praam een speciale estafette gast 
DJ voor de middag Niemand minder 
dan Jacco Jongkind komt draaien. 
Jacco is al meer dan 20 jaar betrok-
ken bij café de Praam. Hij zal deze 
middag 20 jaar praam muziek de re-
vue laten paseren. De estafettemid-
dag is van 17.00 tot 20.00 uur. Neem 

de kinderen mee, de kidsboetclub 
is eveneens geopend! Ook organi-
seert de Praam weer een thema-
avond op donderdag. Vorig jaar was 
het de kabouteravond. Dit jaar start 
het café op donderdag 22 maart om 
18.00 uur met een oud Hollandse 
hap en een oergezellige spelavond. 
Dertien teams zullen de strijd aan 
gaan met onder andere spijkerpoe-
pen, levend sjoelen, praamestafette 
en blikgooien! De hoofdprijs is een 
weekendje weg met 6 personen. In-
schrijven kon nog steeds! Dus heb 
je een team van 6 personen, meld je 
dan nu aan via estaz@hotmail.com. 
De Praam garandeert voor 10 euro 
per persoon een topavond inclusief 
drie heerlijke stampotten met worst, 
een bal gehakt en een overheerlijke 
griesmeelpudding met bessensap 
als toetje. Alvast voor in de agenda: 
Op zaterdag 24 maart zal oudge-
diende barman Robbert Jan Vriend 
de bar bedienen in De Vriendschap, 
de 30+ pub van de Praam.

Zaterdag in The Beach
Back In Time: Lentefeest
Aalsmeer - Komende dinsdag be-
gint de astronomische lente van 
2012. Dat is het vroegste begin van 
de lente sinds 1896. De zon staat 
dan precies boven de evenaar. Een 
mooie reden voor een feestje! Aan-
staande zaterdag 17 maart staat 
Back in Time onder andere in het 
teken van de lente. Het grote gou-
we ouwe dansfeest dat elke derde 
zaterdagavond van de maand geor-
ganiseerd wordt in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a is een uit-
stekende gelegenheid voor ieder-
een 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 tachtig en 
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 en 
deze inleveren bij de DJ van dienst. 
Deze pikt de leukste suggesties er 
tussen uit om te draaien! Met de 
verzoeknummerkaart wordt in gro-
te mate de muziek van de avond be-
paald. Vanwege de lente is de en-
tree zaterdag gratis! Je bent van 
harte welkom!

Zondag kleinkunst met 
Niels en talent Michelle
Aalsmeer - Mocht u nooit in de ge-
legenheid zijn geweest een optre-
den van Niels van der Gulik bij te 
wonen, dan is aanstaande zondag 
18 maart de laatste kans. Het klein-
kunstprogramma van Niels heeft de 
laatste twee jaar veel succes ge-
oogst in de Oude Veiling. Met zijn 
professionele 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 scheppen. 
Hij vertolkt liederen van onder an-
dere Toon Hermans, Ramses Shaffy, 
Doe Maar en de Dijk. Elke maand is 
er een gastoptreden wat elke voor-
stelling weer verrassend maakt. Zijn 
laatste programma wil Niels groots 
afsluiten met een nieuw aankomend 

talent: Michelle Nijenhuis. Zij is 17 
jaar en doet de vooropleiding op het 
conservatorium Tilburg. Muziek ma-
ken en schrijven is haar passie. Na 
de musical Lion King bij Pier-K en 
haar reis naar theatergroep Youth 
Creates in Atlanta is Michelle zeker 
van haar zaak: muziek is niet alleen 
een hobby, maar ze wil er ook haar 
beroep van maken. 

Het kleinkunstprogramma met Niels 
van der Gullik en band en talent be-
gint zondag 18 maart om 15.30 uur 
in de Oude Veiling in de Marktstraat. 
De entree bedraagt 9 euro per per-
soon. De organisatie is in handen 
van KCA. Reserveren kan via www.
kunstencultuuraalsmeer.nl of telefo-
nisch via 0297- 368378.

Soul Sisters, op vrijdag 23 maart te zien in Crown Theater. Foto: Kato Tan.

Volgende week 2 swingende concerten

‘Bessen’ in Crown Theater
Aalsmeer - Jos Brink schreef in 
1981 zijn eerste toneelstuk ‘Bessen’. 
Deze komedie is aanstaande vrijdag 
16 maart te zien in Crown Theater 
Aalsmeer. De voorstelling gaat over 
mevrouw Straatman, die na een 
heupoperatie terechtkomt in een 
verzorgingstehuis. Beginnende de-
mentie roept haar steeds vaker te-
rug naar haar verleden in het the-
ater. Door haar dementie lopen de 
werkelijkheid en herinneringen aan 
haar jonge jaren langzaam in elkaar 
over. Troost is voor mevrouw Straat-
man gelukkig altijd te vinden in een 
slokje Bessenjenever. In Bessen 
spelen vier acteurs acht verschillen-
de rollen. Lucie de Lange speelt de 

hoofdrol. Naast haar zijn Kiki Clas-
sen, Vastert van Aardenne en Kai-
ly van Starrenburg te zien. Aanvang 
vrijdag 20.00 uur. Volgend weekend 
in het Crown Theater Aalsmeer: Vrij-
dag 23 maart Soul Sisters en zater-
dag 24 maart Laura Fygi. Alle voor-
stellingen beginnen om 20.00 uur 
in het theater aan de Van Cleeffka-
de. De toegang bedraagt resp. 24,50 
euro, 32,50 euro en 29,50 euro.
Kaarten voor ‘Bessen’, de Soul Sis-
ters en Laura Fygi zijn te bestellen 
via www.crowntheateraalsmeer.nl of 
telefonisch via 0900-1353. Kaarten 
kunnen ook op de avond zelf aan de 
zaal gekocht worden. Vanaf 19.00 
uur staan vrijwilligers hiervoor klaar.

Cabaret ‘Doen en Laten’ met 
Emilio Guzman in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 17 maart 
trakteert cultureel café Bacchus 
op het cabaret van Emilio Guzman. 
‘Doen en Laten’ heet zijn program-
ma. Emilio is lid van Comedy train 
sinds juli 2003. Hij ontwikkelt zich 
op het open podium en door achter 
de schermen mee te werken aan de 
programma’s van zijn broer Javier. 
En nu staat hij helemaal klaar om 
ook u voor zicht te winnen. ‘Doen en 
Laten’ is zijn eerste soloprogramma 
en gaat over het doen en laten van 
Emilio Guzman en over datgene wat 
mensen allemaal doen en om welke 
reden dan ook allemaal laten.
Emilio Guzman is een aardige man, 
die liever geen ruzie of conflicten 
wil en graag zou zien dat het met 
alles en iedereen goed gaat. Maar 
dat gaat het nou eenmaal niet al-

tijd. Hij is een slimme jongen, maar 
blijkbaar ook dom genoeg om zich 
hierdoor altijd te laten verrassen. De 
wereld zit nou eenmaal vol spannin-
gen, er heerst onderontwikkeling 
en angst. En het populisme speelt 
hier handig op in. En daar wil Emi-
lio Guzman wel iets over zeggen. Hij 
wil gehoord worden. Niet door sim-
pelweg te scoren met wat mensen 
willen horen, maar te zeggen wat hij 
wil zeggen. 
Kaarten kosten 10 euro per stuk en 
zijn te bestellen via www.cultureel-
cafebacchus.nl en via 0297-342657 
(na 18.00 uur) en, indien nog voor-
radig, op de avond zelf aan de kas-
sa van Bacchus in de Gerberastraat 
te koop. De cabaretavond begint za-
terdag om 21.00 uur, zaal open van-
af 20.15 uur.



Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Legmeerdijk,  het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 152 en 154,  het slopen van de woningen;
- Schweitzerstraat 112,  het plaatsen van een dakkapel;
- Van Cleeffkade 15,  het kappen van 1 els en 1 es.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 maart 2012.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt,  tussen 9.00-11.30 uur,  ter inzage bij de afdeling vergun-
ningen,  handhaving en dienstverlening,  balie 9,  tel. 0297-
387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning,  activiteit bouwen,  van de afgelopen 
2 weken.

Publicatie melding artikel 8.40 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen,  waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Alflora 
Adres : Lakenblekerstraat 24a
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 2 maart 2012

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Horticoop 
Adres : Lakenblekerstraat 24
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 2 maart 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen,  handhaving 
en dienstverlening.

ontWerP 3e Partiële herziening 
uitWerkingsPlan “nieuW-oosteinde 3, deel 1”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij,  overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9a 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,  de ontwerp 3e Partiële Herziening 
Uitwerkingsplan “Nieuw-Oosteinde 3,  deel 1” ter inzage leg-
gen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 16 maart 2012 tot 
en met 26 april 2012. 

Plangebied
De 3e partiële herziening van de uitwerking heeft betrekking 
op de oostelijke rand van de nieuwbouwwijk Nieuw-Oosteinde 
te Aalsmeer en betreft de gronden gelegen tegenover Vlinder-
weg 160 tot en met 208. 

Doelstelling
Het ontwerp uitwerking bestemmingsplan “3e Partiële Her-
ziening Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3,  deel 1” heeft 
betrekking op het project Nieuw-Oosteinde en de geprojec-
teerde woningbouw op de gronden tegenover de Vlinderweg 
in het noordoostelijke deel van Nieuw-Oosteinde. Het doel 
van deze derde herziening is de beoogde herverkaveling van 
dit deel van de wijk planologisch-juridisch mogelijk te ma-
ken. Het geldende bestemmingsplan “Nieuw-Oosteinde” kent 
voor het gebied een uitwerkingsplicht,  waar na uitwerking 
van het bestemmingsplan binnen de uitwerkingsregels wo-
ningbouw is toegestaan. Op 9 maart 2004 heeft het college 
van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan “Nieuw-
Oosteinde 3,  deel 1” vastgesteld. Voor de betreffende gron-
den hebben burgemeester en wethouders op 8 maart 2011 de 
“2e Partiële Herziening Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3,  
deel 1” vastgesteld. Deze herziening is bij uitspraak van de 
Raad van State op 15 februari 2012 onherroepelijk gewor-
den. Uit financieel-economische overwegingen is het gebied 
(opnieuw) herontwikkeld,  waarbij het aantal van maximaal 
20 (half) vrijstaande woningen gelijk is gebleven. Vanwege 
onder meer gewijzigde inzichten met betrekking tot de ori-
entatie van de woningen en de ontsluiting van het gebied,  
past de herontwikkeling niet binnen het geldende uitwer-
kingsplan. De “ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkings-
plan Nieuw-Oosteinde” past binnen de uitwerkingsregels en 
geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de bouw van de 
geprojecteerde 20 (half)vrijstaande woningen. 

Procedure
Het ontwerp van de “3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan 

geldigheid kinderbijschrijving PasPoort 
vervalt met ingang van 26 juni 2012

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig,  
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26 
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvin-
gen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een ei-
gen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen 
reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn 
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,  
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief 
ontvangen,  lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu 
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen 
document nodig heeft. Is dat het geval,  kom dan zo snel 
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén 
eigen reisdocument nodig,  dan wordt u vriendelijk verzocht 
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vra-
gen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. 
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van 
de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en 
www.paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort 
bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen,  dan kunt u 
de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl

definitieve beschikkingen

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

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Buitenspeeldag,  Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat op 

13 juni 2012 van 13.00-18.00 uur;
- Stamboek Zomerbijeenkomst,  Kolenhaven,  op 26-29 juli 

2012;
- Triathlon Aalsmeer,  Hornmeer op 26 augustus 2012 van 

05.00-17.00 uur;
Datum verzending vergunning 15 maart 2012

geWijzigde oPeningstijden balie bouWen en 
vergunningen 

Met ingang van 15 maart 2012 wijzigen de openingstijden 
van de balie bouwen en vergunningen in het gemeentehuis. 
Door het teruglopende aantal inwoners dat gebruik maakt 
van de vrije inloopmogelijkheid aan de balie,  is besloten 
de openingstijden te wijzigen en uitsluitend op afspraak te 
gaan werken. Vanaf 15 maart is de balie elke week geopend 
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer 
van het gemeentehuis,  0297-387575. Meer informatie over 
het omgevingsrecht is te vinden op www.omgevingsloket.nl 
en in de digitale balie op de website van de gemeente,  www.
aalsmeer.nl

Wet algemene bePalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Begoniastraat 68,  het wijzigen van het gebruik;
- Oosteinderweg 459,  het vergroten van de woning.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere Procedure

Een omgevingsvergunning,  met de daarop betrekking hebbende 
stukken,  ligt zes weken na de dag van verzending,  op afspraak 
op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.00 uur,  ter inzage bij 
de afdeling vergunningen,  handhaving en dienstverlening,  balie 
9. 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 in-
dienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
15 maart 2012

Nieuw-Oosteinde 3,  deel 1” ligt met de bijbehorende stukken 
met ingang van 16 maart 2012 tot en met 26 april 2012 ge-
durende zes weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze 
termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 
om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te 
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan burgemees-
ter en wethouders (postbus 253,  1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp uitwerking bestemmings-
plan “3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan Nieuw-Oostein-
de 3,  deel 1’’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met mevr. E. van der 
Klis,  of bij diens afwezigheid,  één van de andere medewerkers 
van het cluster Ruimtelijke Ordening via tel. 0297-387575. 

Inzage
De ontwerp uitwerking bestemmingsplan met de daarbij beho-
rende stukken,  is in te zien op het gemeentehuis bij afdeling 
Dienstverlening,  balie 5,  Drie Kolommenplein 1,  Aalsmeer. De 
openingstijden van de balies zijn: maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 
uur tot 17.00 uur ( op afspraak). Op woensdag zijn de balies 
open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan 
in te zien op afspraak. De kennisgeving,  het ontwerpplan en 
de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en 
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”).

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 5 ( Week 11)

t/m 15 mrt Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van 
12.00-23.00 uur; Junior Pramenrace 16 juni 
2012 van 12.00-17.00 uur; Bloemencorso op 1 
september 2012 van 09.30-13.00 uur; Pramen-
race 8 september 2012 van 12.00-18.00 uur;

t/m 15 mrt APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de 
nacht van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op 
21 februari 2012 tot 02.00 uur aan Dorpshuis 
Kudelstaat te Kudelstaart;

t/m 16 mrt Verkeersbesluit 2011 / 10456 – M&R;
t/m 21mrt Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk 

afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart 
2012 tussen 07.00-17.00 uur;

t/m 21 mrt Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef 
van 6 t/m 11 maart 2012 van 14.00-24.00 uur; 
en Circusvoorstelling op de Dreef van 20 t/m 23 
oktober 2012 om 13.30 en 16.00 uur; 

t/m 22 mrt Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart - par-
keerterrein Robend”;

t/m 22 mrt Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
t/m 23 mrt Evenementenvergunning: een vlooienmarkt op 

zondag 26 februari 2012 van 10.00-16.30 uur in 
sporthal Bloemhof te Aalsmeer;

t/m 27 mrt APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF ’t 
Schouwse Hof;

t/m 30 mrt Verkeersbesluit 2011 / 15238 - M&R & Verkeers-
besluit 2011 / 15239 - M&R;

t/m 2 apr Kermis op de Wim Kandreef van 4 t/m 9 april 
2012 van 14.00-22.00 uur;

t/m 4 apr Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal 
Paradise,  Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart; 
Pasta Vino,  Weteringstraat 10 te Aalsmeer;

t/m 4 apr Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan 
The Beach,  Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;

t/m 4 apr Terrasvergunning: Sfinx,  Ophelialaan 89 te Aals-
meer;

t/m  5 apr Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’; 
t/m 5 apr Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Heren-

weg’;
t/m 5 apr Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stom-

meer’;
t/m 11 apr Standplaatsvergunning: de verkoop van oliebol-

len in december op het Pompplein;
t/m 12 apr Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17 

maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland 
Huys;

t/m 16 apr Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ning maatschappelijke ondersteuning Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012;

t/m 16 apr Kennisgeving ontwerp beschikking,  Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht,  omgevingsver-
gunning;

t/m 19 apr Evenementenvergunning: het plaatsen van twee 
springkussens en een tap op Koninginnedag in 
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;

t/m 20 apr Verkeersbesluit 2012 / 959 - M&R;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan 

“Nieuw-Oosteinde 3,  deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen: Buitenspeeldag,  

Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat op 13 juni 
2012 van 13.00-18.00 uur; Stamboek Zomerbij-
eenkomst,  Kolenhaven,  op 26-29 juli 2012; Tria-
thlon Aalsmeer,  Hornmeer op 26 augustus 2012 
van 05.00-17.00 uur.

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten,  rijbewijzen,  verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di. en do. van 8.30-14.00 uur op afspraak.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 20 maart en 10 april 2012.

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. Bereik-
baar 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

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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Auto kantelt na aanrijding
Aalsmeer - Op donderdag 8 maart 
om 21.15 uur vond een aanrijding 
plaats op de Aalsmeerderweg. Een 
40-jarige bestuurster van een au-
to draaide op de Kerkweg en reed 
achteruit de Aalsmeerderweg op. 
De aankomende automobilist, een 
54-jarige man uit Badhoevedorp, 

kon niet op tijd remmen en ram-
de de auto van de vrouw. Door de 
klap belandde die auto op z’n kant. 
De 40-jarige, haar zoon van 9 en 
de man uit Badhoevedorp zijn allen 
naar het ziekenhuis vervoerd, maar 
niet met ernstig letsel. De auto’s 
raakten zwaar beschadigd.

Beroving op de kermis
Aalsmeer - Een 15-jarige in 
Aalsmeer wonende Poolse jongen is 
donderdagavond 8 maart op de ker-
mis aan de Dreef beroofd van zijn 
mobiele telefoon. Drie mannen be-
dreigden de jongen toen hij rond 
22.00 uur na het bezoeken van het 
kermisterrein naar zijn fiets liep. Ze 

dwongen het slachtoffer zijn mobiel 
af te staan en gingen er met hun buit 
vandoor. De politie zoekt informatie 
die kan leiden tot het aanhouden 
van de verdachten. De drie droegen 
donkere kleding en een capuchon. 
Wie iets heeft gezien? Bel dan met 
de politie via 0900-8844.

Nieuwe gebruiksovereenkomst 
voor beheer van Watertoren
Aalsmeer - Op donderdag 1 maart 
is de nieuwe gebruiksovereenkomst 
voor het beheer van de waterto-

ren tussen de gemeente Aalsmeer 
en de Stichting Beheer Waterto-
ren Aalsmeer (SBWA) ondertekend. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven 
bekrachtigde namens de gemeen-
te de overeenkomst en namens de 
stichting waren dit Dick de Kuijer 
(voorzitter) en Gert Jan Smith (pen-
ningmeester). 

Veel dank verschuldigd
Gertjan van der Hoeven: “Ik ben 
heel blij dat met deze onderteke-
ning de openstelling van de water-
toren voor het publiek ook de ko-
mende jaren weer in vertrouwde 
handen is.” 
Het beheer van de watertoren lag tot 
voor kort bij de Stichting Aalsmeer 
2000. Het nieuwe bestuur neemt 
het beheer van de watertoren over 
van deze stichting, die de afgelo-
pen vijf jaar het beheer van de wa-
tertoren met volle inzet inhoud heeft 
gegeven. Wethouder Van der Hoe-
ven: “We zijn de Stichting Aalsmeer 

2000 en alle vrijwilligers heel veel 
dank verschuldigd voor het feit dat 
zij erin geslaagd zijn om de water-
toren weer een centrale plek in de 
Aalsmeerse samenleving te geven. 
Mede dankzij de inzet van Aalsmeer 
2000 is de watertoren nu zo prach-
tig verlicht.”  Nu neemt Stichting Be-
heer Watertoren Aalsmeer het stok-
je over en zal opnieuw begonnen 
worden de watertoren open te stel-
len voor publiek. 

Bestuur
Samen met donateurs en sponsoren 
zal dit monument van de Aalsmeer-
ders blijven. Ter gelegenheid van  
het tekenen van de overeenkomst 
was het voltallige nieuwe bestuur 
naar het gemeentehuis gekomen. 
Naast de twee ondertekenaars be-
staat het bestuur uit Ria Bouwman, 
Alma de Jong en Herman Scholten.
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Verhalen-verteldag in Bacchus
Aalsmeer - In het kader van we-
reldverteldag komen op zondag-
middag 25 maart de vertellers van 
vertelkring De Schatkist naar cultu-
reel café Bacchus met een verha-
len-voorstelling. Wereldwijd worden 
er op of rondom 20 maart verha-
len verteld rond een jaarlijks thema. 
Dit jaar staan bomen centraal. De 
zes vertellers hebben elk een mooi, 
grappig, spannend of een fantasie-
verhaal waar bomen min of meer 
een rol in spelen. Elk verhaal duurt 
circa 10 minuten en wordt muzikaal 

omlijst. Tussendoor wordt een pauze 
ingelast, zodat er ook gelegenheid 
is voor een praatje en een drank-
je. Bacchus in de Gerberastraat is 
zondagmiddag 25 maart open vanaf 
14.00 uur. De voorstelling begint om 
14.30 uur en is geschikt voor kinde-
ren vanaf 10 jaar onder leiding van 
een volwassene. 

De toegang is gratis. Inlichtingen bij 
Joke Dekker-Booij via 0297-261000 
of 06-10814589 of mail naar vertel-
kringdeschatkist@hetnet.nl.

Filmen met spiegelreflexcamera 
bij Film- en Videoclub 
Aalsmeer - Nog niet zo lang gele-
den gebruikte men een fototoestel 
om te fotograferen en een videoca-
mera om te filmen. De techniek is de 
laatste jaren zo snel vooruit gegaan 
dat men tegenwoordig met een fo-
totoestel kan filmen en met een 
filmcamera kan fotograferen. Voor-
al de spiegelreflexcamera’s, die met 
een geheugenkaartje de filmbeel-
den opslaan, geven een goed resul-
taat te zien. Maar er doen zich toch 
bij het filmen met een spiegelreflex-
camera enkele problemen voor. Dit 
kan bijvoorbeeld bij het monteren 
van een videofilm met een monta-
geprogramma op een computer zijn. 
Ook de juiste instellingen van een 
spiegelreflexcamera tijdens het vi-
deofilmen kan het resultaat van de 
film bepalen. Maandag 19 maart 
staat de clubavond van de F&VA 
geheel in het teken van het filmen 
met een spiegelreflexcamera. Voor 
mensen die veel met een spiegel-

reflexcamera filmen is het beslist 
de moeite waard om deze club-
avond van de F&VA mee te maken. 
De F&VA is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. Vooral het monteren en toe-
voegen van muziek op een compu-
ter van video-opnamen die gemaakt 
zijn met de nieuwste HD camera’s 
geven nog wel eens wat problemen. 

Bij de videoclub kan men altijd te ra-
de gaan bij één van de deskundige 
clubleden. De clubavonden van de 
Film- en Videoclub Aalsmeer wor-
den om de veertien dagen op de 
maandagavond gehouden in ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 372a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via 
tel. 06-18487238 of via de website 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Mozart-avond groot succes
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus 
presenteerde vrijdag 9 maart in de 
serie Moderato, Mozart, een avond 
waarbij iedereen die zich laat inspi-
reren door Mozart zijn passie kon 
laten horen en zien. Eigenlijk een 
thematisch pianogala. Dit leverde 
weer een verbluffend resultaat op. 
Er werden stukken van Mozart ge-
speeld en gezongen, maar ook mu-
ziek van tijdgenoten, van componis-
ten die bewerkingen schreven op 
Mozart composities en bovendien 
werden er eigen composities ten 
gehore gebracht. De organisatie en 
muzikale begeleiding was in handen 
van pianiste Lisa Kaaijk. Het aantal 
deelnemers was dit keer zo groot dat 
helaas niet iedereen mee kon doen. 
Eén van de bijzondere delen kwam 
uit handen van Quinten Torre, die op 
12 jarige leeftijd al zijn eigen stuk-
ken schrijft. Hij maakt gebruik van 

nieuwe klanken, ingetogen klanken 
wisselen af met grote passie. Rob-
bert Tuinhof speelde samen met Li-
sa Kaaijk een door Liszt geschre-
ven complexe bewerking voor vier 
handen van het Requiem.Verras-
send was dat toen het koor Kaaijk 
& Co een passage van de boeren-
meisjes zou zingen er opeens van-
achter de bar een paar boerenknul-
len stonden te brullen. De 14 jari-
ge Doralice Covelli bracht een stuk-
je hilarisch cabaret: Mozart, was dat 
niet een Belg? Een onbekend talent 
bleek de Aalsmeerse Neeltje Peters, 
die met groot gevoel voor muzika-
liteit een stuk van Fibich op de pi-
ano speelde. Deze avond toonde 
maar weer dat Aalsmeer veel in huis 
heeft en dat ook de klassieke mu-
ziek hier leeft, want de Bacchus zat 
weer helemaal vol. Op naar de vol-
gende klassieke avond!

Fraaie klanken Rembrandt 
Frerichs trio in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 10 maart 
kwam Rembrandt Frerichs zijn nieu-
we CD ten gehore brengen in Bac-
chus. De officiële release blijkt pas 
aan het eind van de maand in de 
Toonzaal te Den Bosch te zijn, maar 
de bezoekers aan het culturele café 
kregen alvast een voorproefje. Na-
tuurlijk kwam het de mannen ook 
goed uit om alles nog even goed 
door te spelen voor de komende 
tour naar Novo Sibirsk op de rand 
van Siberië in Rusland. Het was za-
terdagavond weer genieten van de 
akoestische klanken van dit trio 
met een stevige wortel in de klas-

sieke muziek. De voornamelijk ei-
gen composities lieten niet allen de 
link met klassiek, maar ook de inte-
resse in etnische muziek horen, zo-
als muziek uit India maar ook Span-
je in het stuk La Apujarra. Het con-
cert werd besloten met een bewer-
king van Rembrandt van het Radio-
head nummer High and Dry. Het 
volgende jazz evenement is op vrij-
dag 30 maart. Dan geeft Pierre Tu-
ning weer jazz les in zijn eigen Bac-
chanaal. Dit keer is het de beurt aan 
Louis Armstrong waar twee concer-
ten van getoond zullen worden uit 
1959 en 1970. 

Presentatieavond Drumfanfare 
Melomanie daverend succes
Rijsenhout – Drumfanfare Me-
lomanie hield zaterdag 10 maart 
haar jaarlijkse presentatie in dorps-
huis de Reede en het was wederom 
een daverend succes, zelfs een gro-
ter succes dan voorgaande jaren. 
Door een terugloop van het leden-
aantal waren er muziekvrienden van 
onder andere Showband Prins Wil-
lem Alexander uit Zwanenburg en 
Blaaskapel de Rijntappers uit Zoe-
terwoude uitgenodigd om de le-
den van Drumfanfare Melomanie 
muziekaal te ondersteunen. Hier-
door werd het aantal spelende le-
den verdubbeld en de muziekstuk-
ken konden door deze vollere bezet-
ting op verschillende instrumenten 
beter ten gehore gebracht worden. 
Het korps stond onder leiding van 
Ton van Es, de slagwerkgroep on-
der leiding van Ed Jansen en de ma-
jorettes onder leiding van instructri-
ce Inge van Es. De avond werd ge-
opend met de nummers Armed For-
ces On Parade en Primeur. Na de-
ze nummers werd het publiek van 
harte welkom geheten waarna er in 
blokjes van 3 nummers verder ge-
speeld werd. Tussen de blokjes door 
werd er het een en ander over de 
spelen nummers verteld. Het pro-
gramma was zeer gevarieerd opge-
steld. Bijna aan het einde van deel 

1 verzorgden de majorettes een op-
treden. De meisjes hadden speci-
aal voor deze avond een show inge-
studeerd met hun baton. Direct na 
de pauze waren de majorettes weer 
aan de beurt met hun tweede inge-
studeerde show. Hierna kon het po-
dium weer opgebouwd worden voor 
het korps en kon het programma 
vervolgd worden met onder andere 
het nummer Funny Sticks. Verder in 
dit deel van de presentatie werden 
ook bekende nummers gespeeld. 
Tussendoor werd de jaarlijkse Me-
lomanie wisseltrofee uitgereikt. Dit 
jaar aan de instructeur Ton van Es. 
De trofee is een beloning voor zijn 
fanatieke inzet en geduld waarmee 
hij het afgelopen jaar iedere week 
de leden weer wist te motiveren en 
te stimuleren om met elkaar muziek 
te maken. Verder schreef Ton vele 
muziekpartijen om de muziek met 
de bezetting van Melomanie muzi-
kaal bespeelbaar te maken. Aan het 
einde van het tweede deel kwamen 
ook de majorettes weer op de vloer 
om de avond met elkaar af te slui-
ten met het nummer “Tee Dee” met 
een lekker rumba ritme. Na de laat-
ste noten werd iedereen bekroond 
met een enorm applaus. Al met al 
was het een zeer gezellige en vooral 
geslaagde muzikale avond. 

Musical Maria komt er aan!
Aalsmeer - Het begint intussen 
een traditie te worden: Om de drie 
jaar een opvoering van een Bijbel-
se musical in Aalsmeer. Vanaf okto-
ber vorig jaar wordt er al weer hard 
gerepeteerd voor een nieuwe mu-
sical over een bekende Bijbelse fi-
guur: Maria. Eerder werden de mu-
sicals Jacob, Jozef, Mozes en Pau-
lus opgevoerd. Met ongeveer 1000 
bezoekers per musical mag gezegd 
worden dat deze musicaluitvoerin-
gen een begrip zijn geworden in 
Aalsmeer en omgeving. Het is ei-
genlijk het grootste culturele evene-
ment in Aalsmeer. Wel traditie, maar 
dat het daardoor een herhaling van 
het voorgaande wordt, is bepaald 
niet waar. De musical over de per-
soon van Maria (de moeder van Je-
zus) is wel weer van dezelfde schrij-
vers, maar voor de rest is alles an-
ders als de vorige keer. De produc-
tiegroep is gewijzigd, er is een nieu-
we dirigente, een nieuw regisseurs-
duo en de muzikale begeleiding zal 
anders zijn. Een belangrijke veran-
dering is ook dat de musical een 
samenwerkingsverband is tussen 
de Open Hof Kerk en de Samen op 
Weg gemeente uit Kudelstaart. Er 
komen dan ook twee opvoeringen 
in Aalsmeer en twee in Kudelstaart. 
De manier waarop de schrijvers de 
persoon van Maria voor het voet-
licht brengen is bijzonder. In een 
klein dorp, ergens in Nederland in 
de jaren vijftig, komt op een dag een 
reizend theatergezelschap langs. De 
groep speelt op verzoek improvise-
rend theater. Ze besluiten in overleg 
met de dorpelingen om het levens-
verhaal van Maria tot leven te laten 
komen in spel en zang. De groep 
zal een aantal dagen blijven: over-
dag praten de vijf acteurs en de re-
gisseur met de dorpelingen om zich 
een beeld te vormen van het leven 
in het dorp en de persoonlijke le-
vensverhalen. ’s Avonds verwerken 
ze die ervaringen in hun spel waar-
bij ze linken leggen met het verhaal 
over Maria. De Bijbel geeft verschil-
lende beelden van de persoon Ma-

ria. Door de gekozen vorm in de mu-
sical kunnen die ook allemaal een 
plaats krijgen: de gehoorzame Ma-
ria, moeder van God, de Maria die 
opkomt tegen onrecht en de Ma-
ria die verdriet heeft om de dood 
van haar zoon Jezus. Er is dan ook 
niet één persoon die de hoofdrol 
van Maria uitbeeldt, er zijn meer-
dere Maria´s. De bijzondere zwan-
gerschap van Maria heeft de schrij-
vers geïnspireerd tot uit-het –leven-
gegrepen verhalen van de dorpelin-
gen: Een kinderloos echtpaar, een 
vroeg-gestorven kind, een geadop-
teerd kind en een kind dat de wijde 
wereld intrekt.

Maria protestant of katholiek?
De organisatie van de musical is in 
handen van twee protestantse ker-
ken. Gaan de protestanten nu aan 
de haal met Maria, die toch vooral 
belangrijk is in de katholieke kerk? 
Feit dat er binnen de kerken in het 
algemeen sprake is van groeiende 
belangstelling voor de persoon van 
Maria. De musical komt dus op een 
goed moment. Gelukkig doen er ook 
voor het eerst mensen van de Ka-
tholieke kerk mee aan deze musical. 
Zij kunnen vanuit hun traditie vaak 
toelichting geven op hun Maria-be-
leving en dit geeft de overige deel-
nemers vaak een nieuw licht op Ma-
ria. Doel is dat zoveel mogelijk ge-
meenteleden betrokken worden bij 
de voorbereiding en de uitvoering 
van de musical. Dat is gelukt, want 
de lijst van medewerkenden is intus-
sen richting honderd gegroeid. Dat 
zijn niet alleen leden van de Open 
Hof Kerk en SOW Kudelstaart, maar 
in totaal van zes verschillende ker-
ken. De musical is dus echt een in-
terkerkelijk project. De casting voor 
een musical is altijd een uitdagen-
de opgave. Spelers moeten de com-
binatie van acteren en solo-zingen 
aan kunnen. Bovendien waren er 
veel jonge spelers nodig, maar ook 
die zijn gevonden. Het heeft prach-
tige solostemmen en talentvolle ac-
teurs opgeleverd. De keuze voor wie 

welke rol doet, was vooral het werk 
van de nieuwe dirigente Irma Ho-
genboom en het regisseursduo El-
len Vermeulen en JelYvonne Kadijk. 
Ze zijn nieuw voor de Aalsmeerse 
musical en werken met aanstekelijk 
enthousiasme. Zij zijn artistiek ver-
antwoordelijk. Voor Kudelstaartse 
Irma is muziek haar beroep, ze di-
rigeert nog enkele andere koren en 
heeft een eigen muziekschool. Ellen 
heeft vroeger in Aalsmeer gewoond 
en heeft nu een eigen toneelgroep 
in Krommenie. JelYvonne komt uit in 
Aalsmeer en heeft bij eerdere mu-
sicals ook al bijgedragen. Ze we-
ten door hun manier van werken het 
beste uit de groep te halen. Een pro-
ductiegroep coördineert het geheel 
en is eindverantwoordelijk.

Nog twee maanden te gaan
De integratie tussen koorzang, to-
neelspel, decor, geluid en licht 
is ook bij deze musical Maria de 
grootste uitdaging. De koorzan-
gers zijn ook acteurs! Eerst heb-
ben koor en toneelgroep apart ge-
repeteerd, maar sinds kort wordt er 
gezamenlijk gerepeteerd. Er is nog 
twee maanden tijd om alles in el-
kaar te passen en de puntjes op de 
i te zetten. De musical Maria zal uit-
gevoerd worden op 11 en 12 mei in 
de Open Hof Kerk en op 5 en 6 ok-
tober in de Spil in Kudelstaart. De 
kaartverkoop gaat een maand er-

voor van start. De vorderingen van 
de voorbereidingen kunnen gevolgd 
worden op de eigen website: http://
mariamusicalaalsmeer.nl.

Zaterdag in Zorgcentrum Aelsmeer
Presentatie resultaten 
kunstproject Tijdreizen 
Aalsmeer - Kinderen van Obs Sa-
men Een en ouderen van zorgcen-
trum Aelsmeer hebben de afgelopen 
zes weken samen geschilderd, ge-
danst, gezongen en gedicht. De ac-
tiviteiten van dit bijzondere project 
Tijdreizen hebben jong en oud veel 
plezier en verrassing opgeleverd. En 
niet alleen dat, want op zaterdag 17 
maart worden om 14.00 uur in de 
grote zaal van het zorgcentrum aan 
het Molenpad de resultaten gepre-
senteerd. Er is een filmpje te zien 
van het dansen, een film van het he-
le project, kinderen en ouderen dra-
gen een gedicht voor, er zijn schil-
derijen gemaakt, natuurlijk zijn er 
een paar toespraakjes en er wordt 
gezongen en gerapt. U bent daar 
van harte welkom. Het idee voor het 
project Tijdreizen komt voort uit het 
feit dat ouderen een steeds grote-
re groep in onze samenleving ver-
tegenwoordigen. Door ouderen en 
kinderen tegelijk met kunst bezig te 

laten zijn, kan er een brug worden 
geslagen tussen oud en jong. Dat 
dit met dit project geslaagd is, blijkt 
wel uit de resultaten en uit het en-
thousiasme van de deelnemers. De 
ouderen en de kinderen uit groep 
vier en vijf zijn als het ware elkaars 
tijdmachine geworden tijdens de 
workshops. Jong verdiepte zich in 
oud en oud verdiepte zich in jong. 
Door hier samen over te zingen, te 
dansen, te schrijven en te schilde-
ren zijn werelden van verschil bij el-
kaar gekomen. Juist door de grote 
verschillen bleek improviseren bij 
dit experiment onvermijdelijk. Geen 
maandagmiddag was hetzelfde. Tijd 
kreeg er een nieuwe dimensie door 
en jong en oud heeft elkaar beter 
en anders leren kennen. Tijdreizen 
bestaat. Het project is mogelijk ge-
maakt door de financiële ondersteu-
ning van de Rabobank Aalsmeer, de 
Vrienden van het Zorgcentrum en 
door de gemeente Aalsmeer.
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Cursus ‘Homeopathie bij 
acute klachten’ bij Catinka
Aalsmeer - De praktijk ‘Catinka 
met het oog op gezondheid’ orga-
niseert een cursus Homeopathie bij 
acute klachten. Tijdens deze cursus 
leren de deelnemers werken met 37 
homeopathische geneesmiddelen. 
Na het volgen van de cursus zijn de 
deelnemers zelf in staat om bij acute 
klachten direct een homeopathisch 
geneesmiddel in te zetten. Door het 
gebruik van deze geneesmidde-
len is het vaak niet meer nodig om 
pijnstillers, medicijnen of antibiotica 
te gebruiken. Bij acute klachten zal 
een goed gekozen homeopathisch 

geneesmiddel snel werken, soms 
al na 10 minuten. Tijdens de cursus 
wordt onder andere aandacht be-
steed aan kneuzingen, verbranding, 
beten, hoesten, verwonding, ooront-
steking, blaasontsteking, spugen, 
diarree, reisziekte, griep en koorts. 
De cursus bestaat uit de woensdag-
avonden 28 maart, 4 april en 18 april 
van 20.00 tot 22.00 uur en wordt ge-
geven in de praktijk aan de Wilgen-
laan 14. De kosten zijn 50 euro in-
clusief syllabus en een kopje thee. 
Graag van te voren aanmelden via 
0297-363848 of info@catinka.nl. 

Start innovatieklas Flowers
Aalsmeer - Op 20 maart gaat een 
nieuwe Innovatieklas Flowers van 
start. Hierin maken leerlingen en 
studenten van Inholland Delft, Am-
sterdam/Diemen en Haarlem en 
kennis met de keten van de Neder-
landse sierteeltsector: van verede-
ling, vermeerdering, kweek, veiling 
en groothandel tot retail, logistiek 
en dienstverlening. Ze ervaren de 
dynamiek van de sector en werken 
opdrachten uit voor ondernemers. 
Op die manier dragen ze bij aan be-
langrijke innovaties. In de Innova-
tieklas zoeken studenten naar aan-
knopings- en uitgangspunten voor 
nieuwe verdienmodellen in de Ne-
derlandse sierteelt. Ze werken sa-
men met ondernemers. 

Ruim vijftig studenten van verschil-

lende HBO opleidingen doen mee, 
zoals economiestudenten, en mar-
ketingstudenten . De jongeren le-
ren elkaar en de sector kennen. Het 
doel is ze enthousiast te maken voor 
een toekomst in het groen. Boven-
dien dragen ze bij aan innovaties die 
noodzakelijk zijn voor de sierteelt. 
Op 20 maart is de officiële kick-off 
van de Innovatieklas Flowers. Deze 
is in Aalsmeer bij VGB, de vereni-
ging van de groothandel in bloemen 
en planten. Tijdens het project gaan 
de studenten op excursie naar inno-
vatieve bedrijven, krijgen ze inspire-
rende gastcolleges en doen ze on-
derzoek. De resultaten worden ge-
presenteerd op 26 april. De Inno-
vatieklas Flowers is een project van 
Greenport Aalsmeer. Kijk voor meer 
informatie op www.innovatieklas.nl.

Wethouder Verburg opent 
Vreeken Orchid Cultures
Aalsmeer - Donderdag 8 maart 
heeft wethouder Ad Verburg van 
Economische Zaken samen met di-
recteur Martin Hogenboom van Vi-
reõ plant sales de officiële opening 
van kwekerij Vreeken Orchid Cultu-
res (VOC) verricht. VOC is onderge-
bracht bij Vireõ. Tijdens de opening 
lanceerde kwekerij VOC het nieu-
we consumentenlabel Alice Adven-
tures met bijzondere Phalaenop-
sis-soorten. TV-tuinman Rob Ver-
linden presenteerde het nieuwe 
merk op ludieke wijze. Wethouder 
Verburg: “Vireõ plant sales is een 
mooi bedrijf dat vorige maand nog 
Greenport Aalsmeer ondernemer 
van de maand was. In Greenport 
Aalsmeer werken overheid en be-
drijfsleven samen om de positie van 
wereldhandelscentrum te behou-
den. Zo werken we aan bereikbaar-
heid, ruimte, energie en milieu, in-
novatie, onderwijs en arbeidsmarkt 
en positionering en imago. Ook is 
het belangrijk dat productiecapa-
citeit en sierteeltkennis in Green-
port Aalsmeer behouden blijft. De-
ze regio, Greenport Aalsmeer, levert 
ruim 50.000 arbeidsplaatsen op en 
een miljardenomzet aan de Neder-
landse economie”, aldus wethouder 
Verburg. 
Loek Hermans voorzitter van Green-
port Holland, de overkoepelende or-
ganisatie van Greenports waarvan 
Aalsmeer deel uitmaakt gaf na een 
bezoek aan Vireõ aan: “De bedrij-
vigheid in de sierteeltsector in de-
ze regio is indrukwekkend.” Direc-
teur Martin Hogenboom van Vireõ 
plant sales: “Greenport Aalsmeer is 
belangrijk is voor de sector en moet, 
wat mij betreft, zoveel mogelijk bij-
dragen aan het behoud en aantrek-
ken van toonaangevende bedrij-
ven in het gebied. De bereikbaar-
heid is daarbij cruciaal en daar kan 

nog veel aan verbeterd worden. Be-
drijven vestigen zich nu niet hier, 
omdat de bereikbaarheid slecht is. 
Er zijn veel ontwikkelingen gaan-
de, maar het duurt te lang voordat 
er echt daadwerkelijk iets verbetert. 
Op het gebied van arbeidsmarkt 
hechten wij veel waarde aan goede 
huisvesting voor mensen. Daar zou 
Greenport Aalsmeer ook serieus 
naar moeten kijken. Het realiseren 
van een arbeidsmigrantenhotel zou 
een oplossing kunnen bieden, want 
ik verwacht dat de arbeidspieken in 
de toekomst alleen nog maar hoger 
gaan worden. Ook in het onderwijs 
is veel te winnen. We moeten zor-
gen dat we jongeren blijven trigge-
ren om in de sector te komen wer-
ken. De sector zou door het onder-
wijs nog veel aantrekkelijker gepre-
senteerd kunnen worden, door bij-
voorbeeld de nieuwste technieken 
die in de sector worden gebruikt 
ook te laten zien in de lessen, zo-
als de klimaatcomputer. Het is geen 
probleem om aan arbeidskrachten 
te komen, maar in de toekomst heb-
ben we echte specialisten nodig die 
kennis van zaken hebben en nieuwe 
initiatieven weten te ontwikkelen.”

Alice Adventures
De bijzondere soorten van Alice Ad-
ventures worden door Hans Vreek-
en van VOC zelf op locatie in Taiwan 
opgespoord en naar Nederland ge-
bracht. Met de website www.alice-
adventures.com wordt de consu-
ment meegenomen in de wereld van 
Alice. Zij beleeft allerlei avonturen 
tijdens haar zoektocht naar nieu-
we soorten in Taiwan. Via de web-
site en social media, zoals Twitter 
en Facebook, houdt Alice de consu-
ment ook op de hoogte van nieuw-
tjes, verzorgingstips en inspiratietips 
voor het interieur.

Van links naar rechts: Martin Hogenboom, directeur van Vireõ plant sales, TV-
tuinman Rob Verlinden en wethouder Economische Zaken Ad Verburg bij de 
opening van Vreeken Orchid Cultures. 

Vreemde valuta-actie voor 
Tinka nu ook bij Meerwinkel 
Aalsmeer - Het thuisfront van Tin-
ka is blij u te kunnen melden dat 
de actie geweldig loopt. Sinds eni-
ge maanden staan er verschillende 
bussen bij alle winkels van bakke-
rij Vooges en bij de Ichtusshop in de 
Kanaalstraat. Deze bussen moeten 
regelmatig geleegd worden, omdat 
ze vol zitten, geweldig! Vele men-
sen hebben dus al gehoor gegeven 
aan de oproep om vreemde of oude 
valuta in deze bussen te doen. Het 
thuisfront is druk bezig om alle in-

gezamelde valuta uit te zoeken en 
te verkopen. Met het geld wat daar-
mee verdient wordt, kan Tinka haar 
prachtige werk in Brazilië voortzet-
ten. Het thuisfront streeft ernaar om 
op zo’n breed mogelijk vlak bussen 
te hebben staan en is daarom heel 
blij dat er vanaf nu ook bij de Meer-
winkel in Hoofddorp een bus staat 
voor alle vreemde valuta. Op de site 
www.tinkahelpt.com meer informa-
tie over Tinka en de overige lopen-
de acties.

Nominatie Dutch Flower Group
Wie wint de ondernemings-
verkiezing Noord-Holland?
Aalsmeer - Op woensdag 18 april 
wordt voor de zesde keer de prijs 
voor de beste onderneming van 
Noord-Holland uitgereikt. Binnen 
de categorieën MKB Klein, MKB 
Midden en MKB Groot strijden ie-
der tien finalisten om de titel. Wel-
ke drie bedrijven er met de begeer-
de titel naar huis gaan, beslist de ju-
ry tijdens de verkiezingsavond in het 
theater Philharmonie in Haarlem. De 
Ondernemingsverkiezing Noord-
Holland (OVNH) is dé erkenning 
voor ondernemerschap in de provin-
cie. Het is een belangrijk en breed 
gedragen initiatief om waardering 
voor ondernemingen in de provin-
cie uit te spreken. Ondernemers zijn 
immers de drijvende kracht van de 
economie in Noord-Holland. Voor 
de selectie van de genomineerden 
en de uiteindelijke winnaar is een 
jury samengesteld met prominenten 
uit het Noord-Hollandse bedrijfsle-
ven. Zij kijken onder meer naar per-
soneelsbeleid, innovatie, creativi-
teit en financieel beleid. De part-
ners van de verkiezing hebben een 
interessant prijzenpakket samenge-
steld ter waarde van 5.000 euro. Al-
le 30 genomineerden van de On-

dernemingsverkiezing Noord-Hol-
land maken tegelijkertijd kans op 
de publieksprijs. Die wordt dezelfde 
avond toegekend aan de finalist met 
de meeste stemmen. Het stemmen 
verloopt via de website van de On-
dernemingsverkiezing. Tot 13 april 
kan iedereen via www.ovnh.nl stem-
men. In de categorie MKB Groot is 
de Dutch Flower Group uit Aalsmeer 
genomineerd. In de categorie MKB 
Midden is Dunweg Uitvaartzorg uit 
Hoofddorp in de race voor beste on-
dernemer.

Finale
De verkiezing op 18 april belooft zo-
wel voor de finalisten als voor de 
andere aanwezigen een inspireren-
de avond te worden. De presenta-
tie ligt in handen van Humberto Tan 
en zanger Charly Luske bekend van 
The Voice of Holland) verzorgt een 
optreden. Het feestelijke evenement 
wordt afgesloten met een borrel. 
Toegangskaarten à 20 euro zijn te 
bestellen via de website. Leden van 
een ondernemersvereniging betalen 
slechts 10 euro voor een entreebe-
wijs. Verdere informatie over de ver-
kiezing is te vinden op de website.

Uw eigen appartement maken?
Aalsmeer - Uw eigen appartement 
maken? Dat kan! In de Spoorlaan 
komt een appartementengebouw 
dat wordt gemaakt op basis van uw 
specifieke wensen. Stelt u zich eens 
voor dat u een ontwerp maakt of een 
indeling bedenkt die zorgt dat de 
slaapkamer aan de keuken verbon-
den is. Of een dakterras van 30 vier-
kante meter en een grote badkamer. 
Ontwikkelaar Bohemen is benieuwd 
naar uw wensen, voor uw op maat 
gemaakte appartement. Ook het op-
pervlak van het appartement kunt u 
zelf bepalen. Afhankelijk van de tota-
le maat die u en uw toekomstige bu-
ren kiezen, zal het appartementen-
gebouw uit circa 24 tot 28 apparte-
menten bestaan. U kunt uw wensen 
kenbaar maken door een bezoek te 
brengen aan het Wooncentrum ‘De 
Tuinen van Aalsmeer’. U komt fraai te 
wonen in een gebouw gelegen aan 
een vijver en omringd door groen. 

Zowel het centrum van Aalsmeer als 
de winkels aan de Ophelialaan zijn 
op loopafstand gelegen. Uw appar-
tement heeft alle eigenschappen die 
in de huidige tijd verwacht mogen 
worden, zoals een ruim en goed ge-
oriënteerd balkon of dakterras, be-
reikbaarheid via een lift en duurza-
me materialen die zorgdragen voor 
lage energielasten. U kunt onder het 
gebouw uw auto overdekt parkeren 
en uw spullen zoals uw fiets opber-
gen in een berging. Wilt u van deze 
unieke kans gebruik maken? 

Dan kunt u per e-mail contact opne-
men met de heer Weijers weijers@
homewonen.nl of telefonisch via 
0297-366029. Hij licht het project en 
de werkwijze graag verder toe in een 
persoonlijk gesprek. Het Wooncen-
trum ‘De Tuinen van Aalsmeer’ is ge-
vestigd aan de Stommeerweg 1 (in 
het kantoor van Mantel Makelaars).

Boekenweek van 14 tot 24 maart
Wie krijgt de gouden vriend 
van Boekhuis Aalsmeer?
Aalsmeer - De Boekenweek 2012 
vindt plaats van woensdag 14 tot 
en met zaterdag 24 maart. Tom La-
noye schreef het Boekenweekge-
schenk Heldere hemel, een waar-
gebeurd drama beschreven door 
een Vlaamse meester. U krijgt Hel-
dere hemel tijdens de Boekenweek 
gratis in de boekhandel bij aankoop 
van ten minste 12,50 euro aan Ne-
derlandstalige boeken. En op ver-
toon van het Boekenweekgeschenk 
reist u zondag 18 maart gratis met 
de trein. Het thema van de Boeken-
week 2012 is Vriendschap. Een ide-
aal thema om de band tussen lezers 
en de boekhandel te onderstrepen. 
Het Boekhuis, gevestigd aan Zijd-
straat 12, staat de komende periode 
helemaal in het teken van de Boe-
kenweek. Als blijk van vriendschap 
zijn alle Boekenweek geschenken 
die in het Boekhuis worden uitge-
deeld voorzien van een boeken-
legger met vriendschapspoppe-
tje. Dat is nog niet alles. Tussen de 
ruim 300 vriendschapspoppetjes 
bevinden zich 5 gouden vrienden, 
herkenbaar aan het gouden hart. 
Heeft u één van deze Trouwe gou-
den vrienden bij uw Boekenweek-
geschenk gekregen? Dan heeft u 
een boekenbon gewonnen óf de lu-
dieke hoofdprijs: het recht om een 
dag lang boekhandelaar te spelen in 
het Boekhuis! Wat het laatste pre-

cies inhoudt is nog een verrassing, 
maar zeker is dat het een hele spe-
ciale dag wordt, met ruimschoots de 
gelegenheid om uw favoriete boe-
ken te presenteren, vrienden en be-
kenden uit te nodigen en zo moge-
lijk zelfs samen met hen in de win-
kel een themalezing te organiseren. 
Spannend!

Tentoonstelling en Anna Enquist
Ter gelegenheid van de Boeken-
week is de hele maand maart een 
foto- en gedichtententoonstelling te 
zien in de bibliotheek en het Boek-
huis, mogelijk gemaakt door me-
dewerking van Fotoclub Aalsmeer 
en diverse dichters via de Stichting 
KCA. Het thema Vriendschap staat 
centraal. U bent van harte welkom 
om de foto’s en gedichten te komen 
bekijken. Vrijdagavond 16 maart 
komt Anna Enquist naar Aalsmeer. 
Zij wordt geïnterviewd door Petra 
Possel over haar boek De verdovers. 

De avond vindt plaats in De Ou-
de Veiling en wordt georganiseerd 
door Amstelland Bibliotheken, KCA 
en het Boekhuis. In de pauze en na 
afloop is er een boekenmarkt en zal 
Anna Enquist signeren. Voor de-
ze avond is veel belangstelling. In-
formeer bij de bibliotheek of er nog 
kaarten zijn of kijk op: www.amstel-
land-bibliotheken.nl.

Open dag bij Heliomare
Aalsmeer - Zaterdag 17 maart 
opent Heliomare op 17 locaties in 
Noord-Holland haar deuren. Helio-
mare doet dit jaar mee met de lan-
delijke Open Dag van Zorg en Wel-
zijn. Tussen 10.00 en 15.00 uur zijn 
de locaties open. Iedereen is van 
harte welkom om langs te komen 
en zich te laten informeren. In het 
activiteitencentrum van Heliomare 
aan de Zwarteweg 98 worden rond-

leidingen gegeven. De cliënten ver-
zorgen klein industrieel werk. In de 
activiteitenruimtes kunt u zien wel-
ke werkzaamheden zij verrichten. In 
de computerwerkplaats in het acti-
viteitencentrum kunnen bezoekers 
zien welke werkzaamheden ver-
zorgd worden voor klanten. Kijk op 
www.heliomare.nl/opendag voor de 
vele mogelijkheden en de locaties 
die open zijn. 

Ontbijt voor twee bij 
Tabaktief Ridder & Co
Aalsmeer - Valentijn is alweer 
eventjes geleden, maar voor Silvia 
Doran nog steeds aktueel! De Va-
lentijnactie bij Tabaktief Ridder & Co 
uit de Ophelialaan, bestond dit jaar 
uit een extra kans op een gratis Va-
lentijn-ontbijt met je Valentijn! 
Het heeft eventjes geduurd, maar 
uiteindelijk heeft de notaris de win-
naar van Ridder & Co bekend ge-
maakt: Silvia Doran. Silvia is erg blij 
met de prijs, en verheugt zich op 
heerlijk genieten van een ontbijt 
voor twee met haar eigen Valentijn! 
Hiervoor hoefde zij alleen een ca-
deaubox aan te schaffen uit de mo-
len bij Ridder & Co, en een kaart-
je hierover in te vullen en in te le-
veren. Uit de ingezonden kaartjes 
werd één winnaar getrokken en Sil-

via mag zich nu de gelukkige Valen-
tina noemen. 

Week van het Christelijke 
Boek in De Ichtusshop
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseren 
de christelijke boekhandels van Ne-
derland weer de week van het chris-
telijke boek. Dit jaar vindt deze plaats 
van 14 tot en met 24 maart. De chris-
telijke boekhandel De Ichtusshop 
Aalsmeer doet hier eveneens aan 
mee. Bij aankoop van 12,50 euro aan 
boeken wordt een gratis actieboek 
weggegeven. Dit jaar het boek met 
de titel ‘Aslander’. Het boek gaat over 
dominee en detective Aslander, die 

een ontspannen gesprek heeft, maar 
met welke motieven? En spreekt hij 
met een moordenaar? Overigens is 
de laatste periode van de uitverkoop 
ingegaan. Onlangs zijn vele cd’s en 
dvd’s toegevoegd aan de uitverkoop. 
Ook echt de moeite waard om de 
christelijke boekhandel De Ichtus-
shop in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12 te bezoeken. Iedere dins-
dag, vrijdag en zaterdag open van 
10.00 tot 16.00 uur.

Doe ook mee aan Nederland Doet
Ondernemers en college 
op bezoek bij scholen
Aalsmeer - Elk jaar weet spannend. 
Welke klus zullen de leden van het 
Koninklijk Huis gaan doen op het 
jaarlijkse landelijke vrijwilligerseve-
nement NL Doet, op de derde vrij-
dag en zaterdag in maart? Er zijn 
deze keer een record aantal klussen 
aan gemeld, bijna 7000 waarvan bij-
na 30 in deze regio. En nog niet al-
le klussen zijn volgeboekt, dus kijk 
op de site nldoet.nl wat u kunt doen. 
Wel volgeboekt is de speeddate klus 
voor bedrijven op vrijdagochtend 16 
maart. Na ontvangst bij burgemees-
ter Pieter Litjens gaan twaalf onder-
nemers en de wethouders Ulla Eu-
rich en Gertjan Verhoeven op pad 
om op twee lagere scholen te pra-
ten met leerlingen van groep 8 over 
beroepskeuze, opleiding en werk. 
Onder andere een bloembindster, 
directeur, kunstenares, bakker, jazz 
zangeres en opticien nemen hier 

aan deel en zij geven op deze ma-
nier invulling aan hun maatschap-
pelijke betrokkenheid. Wethou-
der Ad Verburg gaat deze ochtend 
ook aan de slag, en wel in Zorgcen-
trum Aelsmeer. Ook Rabobank Re-
gio Schiphol heeft betrokken on-
dernemen hoog in het vaandel. Het 
personeel van de bank gaat onder 
andere klussen op de Historische 
Tuin in Aalsmeer en kinderboerde-
rij de Olievaar in Uithoorn. Neder-
land Doet is zeer geschikt voor be-
drijven en een manier om kennis te 
maken met maatschappelijk betrok-
ken ondernemen. Meedoen is goed 
voor de samenleving én voor het 
bedrijf. Zakelijk levert het een goed 
imago op, blikverruiming en toe-
gang tot nieuwe netwerken. De pro-
jecten voor bedrijven zijn georgani-
seerd door Angela den Hamer, in-
termediair van Bureau Marteau.

Themamiddag AED bij OVAK
Aalsmeer - Op donderdag 22 
maart om 14.00 uur organiseert de 
OVAK een themamiddag in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Er wordt een lezing gege-
ven over het hart en de problemen 
die men tegen kan komen. Is een 
hartinfarct hetzelfde als een hartstil-
stand en wat gebeurt er dan? Hoe 
kan je een hartinfarct herkennen en 
wanneer bel je nu 112? Welke hulp 
komt er dan? Wat is reanimeren 
en een wanneer gebruik je nu een 
AED? Stel je wilt niet gereanimeerd 
worden wat dan? Allemaal vragen 
die vaak worden gesteld en die tij-
dens deze lezing beantwoordt gaan 

worden. Deze lezing wordt gegeven 
door leden van de Stichting AED 
Westeinder. AED staat voor Auto-
matische Externe Defibrillator (af-
gekort AED). Dit is een draagbaar 
toestel dat wordt gebruikt bij een 
persoon met een circulatiestilstand, 
waardoor op een geautomatiseerde 
manier een elektrische schok wordt 
toe gediend, met als doel het hart 
weer in een normaal ritme te bren-
gen. Als binnen de cruciale eerste 6 
minuten van een circulatiestilstand 
de reanimatie gestart kan worden, 
met behulp van een AED, wordt het 
slagingspercentage van een reani-
matie drastisch vergroot.
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Kienen om boodschappen
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 8 maart organiseerde de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart voor 
het eerst in hun twee en veertig ja-
rig bestaan een kienavond met 
een prijzenpakket van alleen maar 
boodschappen. Veertig vrolijk ge-
kleurde mandjes gevuld met 400 
boodschappen stonden uitgestald 
op een lange rij tafels om tijdens de 
kienavond van eigenaar te wisselen.

Het bestuur had de afgelopen we-
ken de plaatselijke supermarkten 
bezocht om alle aanbeidingen in 
hun prijsklasse in te kopen voor de-
ze avond. 
Het prijzenpakket werd door de 
goed gevulde zaal enthousiast ont-
vangen en is zeker voor een her-
haling vatbaar. Weer een zeer ge-
slaagde en gezellige kienavond in 
het dorpshuis.

Koetsiersbewijs voor zes 
leerlingen Wellant
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
deden zes leerlingen van het Wel-
lant College te het examen voor 

het koetsiersbewijs enkelspan. 
De leerlingen volgen de opleiding 
Paardenhouderij bij het MBO en 

Computertijdperk
Aalsmeer - Je zal maar geboren zijn 
in de vorige eeuw en dan bedoel ik 
ongeveer vóór 1960.. Dan begrijp je 
er toch geen hout van als men het 
heeft over tweets, retweet, twitter en 
tweeps, wappen, pingen, swypen, 
uploaden, bloggen, skypen en zelfs 
chatten? Begin je net een beetje te 
wennen aan Hyves, moet je alweer 
een account aanmaken voor Face-
book. ‘Vind ik leuk’. Vind ik leuk? 
Vind ik helemaal niet leuk! Ik neem 
even mijn moeder als voorbeeld. 
Mam is 70 en dus opgegroeid zon-
der computers en mobiele of zelfs 
draadloze telefoon. Sterker nog, er 
hing waarschijnlijk een baakelieten 
exemplaar met draaischijf aan de 
muur in de gang. Dat is ook de reden 
waarom ze jaren later nog steeds op 
een vaste plek in huis is blijven bel-
len, zelfs draadloos.. Er werd destijds 
televisie gekeken bij een van de rij-
kere buren in de straat, die zowaar 
een zwart wit toestel in de woonka-
mer hadden, met grote draaiknop-
pen. Ja ja, zonder afstandsbedie-
ning en al helemaal geen flatscreen, 
breedbeeld, plasmascherm, led tv, 
full HD, smartTV, HDMI aansluitin-
gen of 3D. Nee, een niet te beuren 
log apparaat met zo’n ‘toeter’ aan de 
achterzijde, daar keek je, soms met 
een mannetje of 15 tegelijk, naar. 
Dat er sindsdien belachelijk veel ver-
anderd is moge duidelijk zijn, maar 
vlak het verschil met míjn jeugd ook 
niet uit: Surfen deed je bijvoorbeeld 
op een surfplank. Mail, daar bak-
te je panne-koeken mee (toen nog 
zonder N), SMS en MSN waren nog 
onbekende afkortingen, Windows 
was een raam in het Engels en Ap-
ple een appel. De Ipad was nog niet 
uitgevonden en een Tablet was al-
leen nog maar een pilletje tegen de 
pijn. Overal zaten draden aan. Je bel-
de je vrienden hooguit één keer per 
dag en dan alleen om een afspraak 
te maken. Daarna ging je er gewoon 
naar toe om te praten, face-to-face. 
Als je what’s up vroeg, dan beteken-
de dat ‘hoe gaat het met je’, allerlei 
apps waren er gewoonweg niet. We 
keken op woensdagmiddag naar de 
televisie, beneden in de huiskamer, 
want een eigen tv op je kamer was er 
niet bij. Soms speelden we een spel-
letje tennis op de tv. Dan sloten we 
een apparaatje aan, de verre voor-
loper van Xbox, Playstation of Wii, 
en dan moest je op zwart-wit beeld 
een balletje van de ene naar de an-
dere kant slaan en het enige geluid-
je was een bliebje als je de platte bal 
raakte (het was niet meer dan een 
wit streepje) en een ander bliebje als 
het mis ging. Oh, en uiteraard alweer 
niet draadloos, nee, je kon flink strui-
kelen over de bedrading. Tevens de-
den we het bordspel Wordfeud en 
mam vroeg dan tussendoor of we 
een glaasje ranja wilden met een rai-
der erbij of soms een schaaltje Tjips. 
Er werd verder veel buiten gespeeld. 
Veel meer dan nu. Stoepen, blikkie 
trap, verstoppertje. 
En als je wat ouder was, tja wat de-
den we dan? Gamen en chillen, of-
tewel spelletjes en bij elkaar han-
gen. En of het leuker was dan nu? 
Welnee. Gewoon, anders… Oh, en 
als ik tegenwoordig een SMS krijg 
van mijn ouders of een Whatsappje 
van mijn 67e jarige tante, dan kan 
ik alleen maar apentrots zijn, zónder 
apenstaartje @.

Aalsmeer - This is Mi…randa. Als 
vaste correspondente van deze krant 
heeft u mijn naam misschien al eens 
voorbij zien komen. Vanaf vandaag 
komt er een nieuwe rubriek bij. ‘Mi-
randa’s Momenten’ zal maandelijks 
persoonlijke verhalen of gedichten 
bevatten. Momentopnamen uit het 
leven gegrepen. Alweer een droom 
die ik van mijn lijstje kan schrap-
pen: Een eigen column in de Nieuwe 
Meerbode! Ik wens u veel leesplezier. 

Miranda Gommans-Breur

Stichting AalsmeerFietst op de 
pedalen voor spierziekte ALS
Aalsmeer - Zeven Aalsmeerse bik-
kels vertrekken zaterdag 28 april 
voor een sponsortocht van 2.400 ki-
lometer naar Santiago de Compos-
tela in Spanje. Hun doel is om via 
sponsoring 50.000 euro in te zame-
len voor de spierziekte ALS (Amyo-
trofische Lateraal Sclerose). Een ar-
tikel in de krant heeft Huub Peters, 
Dirk Jansen, Dick Kuin, Klaas Maar-
sen, Piet van Dongen, Jaap Geleijn 
en Gerard Verbeek op dat idee ge-
bracht. “Dat ging over een inwo-
ner van Aalsmeer en dat greep ons 
erg aan. ALS is een zeer ernstige 
spierziekte. Er wordt op het ogen-

blik veel onderzoek gedaan naar de 
oorzaak van ALS en er wordt naar-
stig gezocht naar medicijnen. Daar-
voor is veel geld nodig”, aldus het 
zevental. De fietstocht naar Santia-
go de Compestela duurt 20 dagen. 
De eerste tien dagen leggen ze tot 
de Spaanse Pyreneeën gemiddeld 
150 kilometer per dag af. Vervolgens 
fietsen ze tien dagen door de ber-
gen. De zeven fietsers leggen dan 
zo’n 100 kilometer per dag af. 

Spinning Marathon
Stichting AalsmeerFietst gaat diver-
se activiteiten organiseren om geld 

Klaas Maarsen links) en Gerard Verbeek (midden) tijdens de Ride for the Ro-
ses in Aalsmeer waarbij geld ingezameld wordt voor de kankerbestrijding.

M iranda’s
omentenmin te zamelen voor ALS. De eerste 

actie is een Spinning Marathon op 
maandag 9 april (Tweede Paasdag). 
Dit vindt plaats bij Fitness Aalsmeer 
van 9.00 tot 12.00 uur. De opbrengst 
van de Spinning Marathon komt 
volledig ten goede aan Stichting 
ALS Nederland. Amyotrofische la-
teraal sclerose (ALS) is een neuro-
musculaire aandoening, een aan-
doening die leidt tot het onvoldoen-
de of niet functioneren van de spie-
ren. In vijf tot tien procent van de 
gevallen is sprake van een erfelij-
ke vorm van ALS. ALS is progres-
sief van aard, dat betekent dat ie-
mand met deze ziekte steeds verder 
achteruitgaat. 

De ziekte veroorzaakt meestal geen 
pijn en tast het verstand niet aan. 
Ook blijven de zintuigen (gevoel, 
smaak, gezicht, reuk en gehoor) 
doorgaans intact, evenals de wer-
king van darmen en blaas. Wel wor-
den uiteindelijk alle spieren, behal-
ve de hartspier, aangedaan. Spie-
ren zorgen voor beweging. Hiertoe 
krijgen zij, via de zenuwen, een ‘sig-
naal’ van de hersenen. Bij ALS is er 
iets mis met de zenuwbanen die de 
verbinding vormen tussen herse-
nen en spieren. De cellen van de-
ze zenuwbanen vallen geleidelijk uit 
en geven geen signalen meer door 
aan de spieren, met als gevolg dat 
deze niet meer (kunnen) functio-
neren. Het is nog niet bekend hoe 
de ziekte ontstaat. Het progressie-
ve karakter van ALS heeft veel fy-
sieke problemen tot gevolg en kan 
geestelijk moeilijk te verwerken zijn. 
Men wordt keer op keer geconfron-
teerd met een voortschrijdende be-
perking van bewegingen en wordt 
daardoor steeds afhankelijker van 
anderen en van hulpmiddelen. De 
Stichting AalsmeerFietst zet zich in 
ALS en nog een aantal goede doe-
len. Niet fietsen, maar wel doneren 
voor ALS kan natuurlijk ook. Doe 
mee aan de Spinning Marathon 
of doneer. Kijk op www.Aalsmeer-
Fietst.nl voor meer informatie.

Ride-opbrengst naar winnaar 
KWO-prijs kankerbestrijding 
Aalsmeer - De uiteindelijke op-
brengst van de veertiende editie van 
de Ride for the Roses in Aalsmeer 
bedraagt 1.600.516,99 euro. De eind-
stand is nog een stuk hoger dan de 
eerder genoemde 1,5 miljoen die op 
zaterdag 4 september vorig jaar be-
kend werd gemaakt. Nog nooit haal-
de de sponsorfietstocht voor kanker-
onderzoek zoveel geld binnen. De be-
steding van de opbrengst van de Ri-
de for the Roses is gekoppeld aan de 
Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs 
(KWO-prijs) van KWF Kankerbestrij-
ding. De 1,6 miljoen van 2011 gaat 
naar de onderzoekers van het Ne-
derlands Kanker Instituut/Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis in Amster-
dam. Prof. dr. Floor van Leeuwen (epi-
demioloog) leidde woensdag 7 maart 
een afvaardiging van fietsers en or-
ganisatie rond om te laten zien waar 
het geld aan wordt besteed. Zo kre-
gen de bezoekers uitleg over de in-
zet van chemo- en radiotherapie bij 

patiënten die leiden aan het hodgkin-
lymfoom en hoe hierbij de schade aan 
gezonde organen zoveel mogelijk te 
beperken. Het door de Ride gespon-
sorde onderzoek van het NKI/AVL 
richt zich op het in kaart brengen van 
(late) neveneffecten van dergelijke 
behandelingen en de bestrijding er-
van. De groep geïnteresseerden werd 
rondgeleid in het gebouw en kwam 
ook uit op de afdeling Epidemiolo-
gie waar werd verteld over de behan-
deling van hodgkin en de - overigens 
zeer leesbare - website die is opge-
zet om patiënten en hun omgeving te 
informeren. Wie meer wil weten surft 
naar www.beternahodgkin.nl

Aalsmeerse trots
Floor van Leeuwen met in haar kiel-
zog Hoofd Fondsenwerving van KWF 
Kankerbestrijding, Barbara Hellen-
doorn, bedankten de fietsers en orga-
nisatie voor hun ‘geweldige inzet die 
veel onderzoek mogelijk maakt.’ Mark 

Leemans - voorzitter van de stich-
ting Ride for the Roses: “De organi-
satie van de Ride kunnen we niet al-
leen, daar doen er met z’n allen onze 
stinkende best voor.” De Aalsmeerse 
wethouder Ad Verburg: “We mogen 
als gemeente trots zijn op álle indi-
viduele giften, álle deelnemers en ál-
le ondernemers die dit grote succes 
mogelijk hebben gemaakt.” Dit jaar 
staat de gemeente Westland voor de 
grote uitdaging om de tocht op 9 sep-
tember tot een succes te maken. De 
opbrengst gaat dan naar de nieuwe 
winnaar van der Koningin Wilhelmi-
na Onderzoeksprijs, prof.dr. Jan Hoe-
ijmakers, hoogleraar Moleculaire Ge-
netica aan het Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam. Hoeijmakers ziet 
de KWO-prijs als een bijzondere er-
kenning van het werk van zijn team. 
“Maar vooral geeft deze prijs bijzon-
dere mogelijkheden om nieuw on-
derzoek te gaan doen dat anders niet 
mogelijk was geweest, omdat we er 
niet voldoende financiering voor zou-
den hebben. Ik prijs mij gelukkig dat 
ik in een tijd leef waarin we dit soort 
research kunnen doen. Er is nog zo-
veel te bereiken.”

Voorjaarskien bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Horn-
meer organiseert op woensdag 21 
maart de voorjaarskien. Er zijn weer 
vele mooie prijzen te winnen, waar-
onder de zeer gewilde goed gevul-
de boodschappenmand. Het is al-
tijd een verrassing wat er nu weer 
in zit. Ook wordt weer een verras-
singsronde gespeeld en hier zijn 
eveneens verrassende prijzen mee 
te winnen. De kienavond begint om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, 
en wordt gehouden in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Iedere lief-
hebber is van harte welkom.

kregen de kneepjes van het koet-
siersvak bij Gonny van den Broek 
van Veilig Mennen te Uithoorn. De 
opleiding bestaat uit een theorie- 
en een praktijkgedeelte waarbij de 
leerlingen ook met paard en wa-
gen de openbare weg op moeten 
om ervaring met paard in het ver-
keer op te doen. 

Na weken van oefenen en het 
doorstaan van winterse kou kon 
het koetsiersbewijs overhandigd 
worden aan Bianca van Kruisel-
bergen, Janice Groen In ’t Woud, 
Caroline van Lammeren, Em-
ma Vlaanderen en Martine de 
Muijnck. 
Alleen Kirsten Martijnse hoeft al-
leen nog een keer de praktijk over 
te doen. Examinator Bert Brans 
was zeer tevreden over de resulta-
ten en prestaties van deze groep.

Jachthoornkorps geeft concert
Kudelstaart - Zondag 18 maart 
geeft het show-jachthoornkorps 
Kudelstaart haar jaarlijkse concert. 
Dit jaar bestaat het korps 25 jaar en 
dit wil het korps niet zomaar voor-
bij laten gaan. Er zullen deze mid-
dag stukken gespeeld worden uit 
het verleden en heden. Marsen die 
in het 25 jarige bestaan een grote 
rol hebben gespeeld in het korps. 
Ook voor de rest van het jaar heeft 

het jachthoornkorps activiteiten ge-
pland. Zo zal er in september een 
receptie komen voor alle oud-leden 
om lekker bij te kletsen en in okto-
ber zal er een play-inn zijn met col-
lega jachthoornkorpsen. Maar eerst 
zondag 18 maart het concert, dat 
begint om 14.00 uur in het clubhuis 
aan de Bilderdammerweg 116. De 
toegang is gratis. Iedereen is wel-
kom.

Gezellig druk op kermis
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Afge-
lopen week was er weer kermis in 
Aalsmeer en heel veel inwoners, 
jong en oud, hebben volop genoten 
van alle attracties op het terrein aan 
de Dreef. De kermis begon dins-
dag met regen, maar al snel knapte 
het weer op en liet de zon zich zelfs 
zien. Met name zaterdag en zondag 
was de kermis populair. De klein-

tjes konden in de draaimolen, bal-
len gooien, in de mini-cars en onder 
andere touwtje trekken. De oudere 
bezoekers namen plaats in de bots-
auto’s en waagden onder meer een 
gokje bij de grijpertjes. En natuurlijk 
is er gesmuld van oliebollen, suiker-
spinnen of een grote puntzak friet. 
Kermis: Ieder jaar weer leuk! Foto’s: 
www.kicksfotos.nl. 

Bijdragen voor veiling 
Kudelstaart in de bus!
Kudelstaart - Begin maart zijn in 
heel Kudelstaart huis-aan-huis brie-
ven met formulieren van Kudelstaart 
voor Kudelstaart bezorgd.  Inmid-
dels zijn in het winkelcentrum van 
het dorp speciale bussen geplaatst 
bij Bakkerij Van Leeuwen, Slijterij 
Gall & Gall en Albert Heijn. Daar-
in kunnen bewoners nog de hele 
maand maart de door hen ingevul-
de formulieren afgeven. Op de for-
mulieren kunnen inwoners note-
ren wat voor bijdrage zij gaan leve-
ren aan de veiling van Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Dat mag een bij-
drage in contanten zijn of overma-
king van een bedrag op rekening 
3001.07.927 t.n.v. Veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Maar vooral aan-
geboden diensten blijken op de vei-
ling erg in trek te zijn. Met behulp 
van deze bijdragen van inwoners 
van Kudelstaart en van het loka-
le bedrijfsleven worden aantrekke-
lijke kavels samengesteld. Die wor-
den dan tijdens de feestelijke vei-
ling op 12 mei in het Dorpshuis van-
af 20.00 uur geveild. Dit jaar vindt de 
elfde editie van deze veiling plaats. 
In die elf jaar is bij elkaar een be-
drag van 188.000 euro bijeenge-
bracht door Kudelstaarters. Dat geld 

blijft in het dorp want de organisa-
tie van de veiling geeft het als dona-
tie aan clubs en verenigingen in het 
dorp die voor een goed omschreven 
project een financieel zetje in de rug 
kunnen gebruiken. De organisatie 
hoopt met de opbrengst van 12 mei 
door de grens van in totaal 200.000 
euro te gaan.
Vorig jaar ontvingen de stichting 
Vrienden van het Monument Sint 
Jan, muziekvereniging Flora, korf-
balvereniging VZOD, de stich-
ting Skeeler- en Natuurijsbaan Ku-
delstaart, de Samen op Wegge-
meente, voetbalvereniging RKDES, 
jeugdclub ’t Gilde, schaatstrainings-
groep VZOD, sjoelclub, Missionaire 
Werkgroep Kudelstaart, handboog-
vereniging Target, De Zonnebloem 
Kudelstaart, dartclub Poel’s Eye en 
Volant’90 een bijdrage uit de vei-
ling van 2011.Verenigingen, clubs 
en stichtingen uit Kudelstaart die 
voor een goed onderbouwd doel (of 
jubileum) in aanmerking willen ko-
men voor een bijdrage in 2012 kun-
nen tot en met 30 april een aan-
vraag indienen bij Kudelstaart voor 
Kudelstaart. Het aanvraagformu-
lier kan worden gedownload van de 
website www.kudelstaart.com.

Vincent van Lammeren van Gall & Gall bij een speciale Kudelstaart voor Ku-
delstaart-bus.

Afschaffing bijschrijving 
kinderen in paspoort
Aalsmeer - Aalsmeer - Binnenkort 
is het niet meer mogelijk om kinde-
ren bij te schrijven of bijgeschreven 
te hebben in een paspoort. Iedere 
inwoner dient een eigen reisdocu-
ment te hebben. Bijschrijvingen van 
kinderen in het paspoort blijven gel-
dig tot 25 juni 2012. Dit is het ge-
volg van een wijziging van de Eu-
ropese verordening die voorschrijft 
waaraan reisdocumenten moeten 
voldoen. In de gewijzigde verorde-
ning wordt het beginsel van 1 per-
soon per paspoort geregeld. Geldig 
blijft wel het document van de hou-
der waarin de bijschrijvingen zijn 
geplaatst. Dus, van de zomer naar 
het buitenland op vakantie? Wacht 

niet te lang met de eigen paspoor-
ten. Hij zou wel eens druk kunnen 
zijn bij de gemeentelijke loketten.

Schrikkelbaby
Aalsmeer - Op schrikkeldag 29 fe-
bruari is Indy Noelle geboren. Naar 
alle waarschijnlijkheid is de doch-
ter van Amanda en Frans de Boer 
uit Kudelstaart het enige kindje dat 
op deze speciale dag geboren is. Ui-
teraard zijn de kersverse ouders be-
retrots op hun dochter, waarvan zij 
de verjaardag ‘gewoon’ elk jaar gaan 
vieren op 28 februari.
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Bomen en heesters snoeien 
op Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 17 maart 
organiseert de Historische Tuin 
Aalsmeer weer een snoeicursus 
voor belangstellenden. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Be-
langstellenden dienen zich voor-
af aan te melden. Medewerkers en 
vrijwilligers laten deze dag de fijne 
kneepjes van het snoeien van bo-
men en heesters zien. Er zal speciale 
aandacht gegeven worden aan het 
snoeien van fruitbomen en rozen 
en leibomen. De Tuinchef geeft een 
korte theoretische uitleg over snoei-
en in het algemeen en laat daarna 
in de praktijk zien, hoe men het bes-
te heesters kan snoeien. Vooral de 
snoei van hortensia’s krijgt de volle 
aandacht, maar het belangrijkste is 
vooral, hoe men kan snoeien op een 
manier, waarbij het model van de 
plant gehandhaafd blijft. De demon-
straties beginnen om 13.30 uur pre-

cies. De kosten bedragen 7.50 eu-
ro per persoon, inclusief koffie in de 
pauze en een stencil met algeme-
ne snoeiregels. Aanmelden kan via 
htaalsmeer@planet.nl of bel 0297-
322562. De Historische Tuin is be-
reikbaar via het Praamplein.
Nederland doet

De Historische Tuin Aalsmeer doet 
dit jaar mee met Nederland Doet. 
Medewerkers van de Rabobank 
gaan er op vrijdag 16 maart voor 
zorgen dat de lesmaterialen voor de 
educatie lessen op de Tuin er weer 
piekfijn uitzien voor het komen-
de seizoen. De Stichting Nederland 
Doet heeft een financiële bijdrage 
gedaan, waardoor de Tuin weer in-
staat was om de benodigde materi-
alen aan te schaffen. De Tuin is heel 
blij met de steun vanuit beide patij-
en. 

Stichting Dag van je Leven:
OTT-bewoners naar Volendam
Aalsmeer - Zondag 4 maart ging er 
een wens in vervulling van een groep 
mensen met een verstandelijke be-
perking van een woonvoorziening van 
Ons Tweede Thuis. Want zij mochten 
een dagje op pad met stichting Dag 
van je Leven. De bewoners en perso-
neelsleden van de woonvoorziening 
hadden bij stichting Dag van je Leven 
de wens geuit om met z’n allen op de 
foto gezet te mogen worden in mooie 
klederdracht. En deze wens werd ver-
vuld. Groot was de verrassing toen er 
die zondag een bus uit het jaar 1959 
van stichting Veteraan Autobussen 
Aalsmeer aan kwam rijden om de be-
woners en begeleiders samen met het 
bestuur van Dag van je Leven naar Vo-
lendam te brengen. De bus werd ge-
volgd door nog een rolstoelbus. On-
danks het grijze weer was het prima 
om rond te wandelen en te genieten 
van het kleine plaatsje, waar veel fo-
to’s gemaakt werden. In een fotozaak 
werd iedereen voorzien van kleurige 
kleding, die gemakkelijk over de eigen 
kleding aangetrokken kon worden. 
Daarna het uitzoeken van passende 
klompen en zo kon er een prachtige 

groepsfoto gemaakt worden. De ver-
rassing was helemaal compleet toen 
iedere bewoner nog apart op de fo-
to mocht. Het was lachen en genie-
ten met elkaar. Toen er als afsluiting 
ook nog wat gedronken kon worden 
bij restaurant ‘de Koe’ kon deze mid-
dag niet meer stuk. Iedereen kreeg 
zijn of haar foto mee naar huis met 
nog een delftsblauw klompje als sou-
venir. Wederom is hiermee een leuke 
wens is in vervulling gegaan. Stichting 
Dag van je Leven is op dit moment 
erg actief met het regelen van wen-
sen, naast de grotere evenementen, 
zoals de jaarlijkse botendag in juni en 
het feest in de feesttent op het Praam-
plein. Zo werd er laatst een autorijles 
geregeld, mochten mensen naar een 
voetbalwedstrijd en werden behande-
lingen bij een schoonheidsspecialiste 
gedaan. En de komende tijd gaan er 
nog meer wensen in vervulling, me-
de dankzij donaties en sponsorgelden 
van particulieren en het bedrijfsleven. 
Want daar is stichting Dag van je Le-
ven voor 100 procent afhankelijk van. 
Meer informatie over de stichting is te 
vinden via www.dagvanjeleven.org.

Jongeren Rode Kruis brengt jeugd 
en ouderen dichter bij elkaar
Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart 
heeft het Jongeren Rode Kruis 
Aalsmeer en Uithoorn een middag 
georganiseerd waar oud en jong el-
kaar hebben ontmoet. De middag 
vol interessante en gezellige ge-
sprekken vond plaats in zorgcen-
trum ’t Kloosterhof. Elf bewoners 
van het zorgcentrum gingen in ge-
sprek met vijftien leerlingen van de 
Aalsmeerse basisscholen de Jozef-
school en de Wegwijzer. Ook deden 
er scholieren mee van het Alkwin 
College in Uithoorn. Jongeren Ro-
de Kruis coördinator Melanie Nes: 
“Het was mooi om te zien hoe jong 
en oud verhalen uitwisselden. De 
jeugd was erg geïnteresseerd in de 
levens van de ouderen en de oude-
ren wilden ook alles van de jeugd 
weten.” De ouderen en jongeren 
kregen ongeveer tien à vijftien mi-
nuten de tijd om met elkaar te pra-
ten. De ouderen bleven hierna aan 
hun tafel zitten en de jeugd rou-
leerde iedere keer als de bel luid-
de. Op deze manier maakte iedere 
oudere kennis met de kinderen. De-
ze vorm van korte gesprekken is af-

geleid van zogenaamde speedda-
ten. Er werden vragen gesteld over 
onder andere elkaars lievelingseten, 
over wat voor kattenkwaad er werd 
uitgehaald, wat voor werk de oude-
ren hebben gedaan, wat de kinde-
ren willen worden en wat de beste 
eigenschappen zijn van elkaar. De 
middag bracht veel leuke gesprek-
ken voort en heeft de jeugd en de 
ouderen dichter bij elkaar gebracht. 
Melanie Nes tenslotte: “Soms waren 
de vijftien minuten zelfs te kort voor 
het gesprek en was de jeugd niet 
weg te slaan bij de ouderen. Jong en 
oud gingen enthousiast huiswaarts. 
Dit is een goede reden om de activi-
teit volgend jaar te herhalen.”
Voor komende activiteiten zoekt het 
Jongeren Rode Kruis nog scholie-
ren die zich vrijwillig willen inzetten 
om mensen te helpen, bijvoorbeeld 
in het kader van de Maatschappelij-
ke Stage. Wil jij het Jongeren Rode 
Kruis helpen bij activiteiten voor ou-
deren of mensen met een beperking 
of wil je meer informatie over wat 
het Jongeren Rode Kruis doet? Mail 
dan naar rkjongeren@hotmail.com.

Soms waren de vijftien minuten zelfs te kort voor het gesprek en was de 
jeugd niet weg te slaan bij de ouderen. 

Gevraagd: Trouwfoto’s in of 
voor het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer is op zoek naar nos-
talgische foto’s van bruidsparen die 
elkaar het jawoord gaven in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat. In 
december 2012 is een expositie ge-
pland van bruidsfoto’s die worden 
getoond naast kunstwerken rond 
het thema trouwen. Deze week 
kwamen al vele prachtige foto’s uit 
de jaren vijftig binnen. KCA vraagt 

om originele foto’s (met naam, jaar-
tal en toelichting op de achterzij-
de) te kopiëren op A4 formaat en in 
bruikleen af te geven bij het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat 9. 

Gaarne inzenden voor 1 september. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met tentoonstellings-
coördinator Annefie van Itterzon via 
kcainfo@kpnplanet.nl.

Trijnie Piet en Jan Hoevelaken zijn getrouwd op 28 december in 1955 in het 
Oude Raadhuis. Links op de foto de ouders van de bruid J. Piet en M. Piet-
Batenburg. Rechts de vader van de bruidegom C. Hoevelaken. Het stel woont 
nu in Ede.

Keukenhof-vluchten vanaf Schiphol:
Met een Dakota over de mooie 
veelkleurige bloementapijten
Schiphol-Oost - DDA Classic Air-
lines kondigde zaterdag, tijdens 
het 30-jarig jubileum, acht speciale 
Keukenhof vluchten aan tijdens de 
maand april. Dan staan de bollen-
velden in volle bloei en vanuit een 
langzaam vliegende Dakota heb-
ben passagiers dan een prachtig 
uitzicht over veelkleurige bloemen-
tapijten. De bollenvluchten herle-
ven, maar dan anders! Veertig jaar 
geleden kwamen tienduizenden En-
gelse dagjesmensen met vliegtui-
gen van toen, zoals de DC-3 Dako-
ta, naar Rotterdam. De ‘bollenvluch-
ten’ waren een jaarlijks terugkerend 
toeristisch fenomeen. Vanuit Rotter-
dam ging het met bussen naar de 
Keukenhof. Verschil met die ‘bollen-
vluchten’ uit de jaren zestig is dat 
het nu (voornamelijk) om Neder-
landers gaat, dat gestart wordt van-

af (de splinternieuwe General Avi-
ation terminal) op het oude Schip-
hol en dat de Keukenhof op het ge-
mak vanuit de lucht kan worden be-
keken. De Keukenhof-vluchten wor-
den gemaakt op de weekends op 
zaterdagen 7, 14, 21 en 28 april en 
op zondag 15 april. Maar ook door-
deweeks kan worden gevlogen: op 
woensdagen 11, 18 en 25 april. Een 
vlucht duurt 30 minuten, inclusief 
start en landing en kost 125 euro. 
Deelnemers van de stichting DDA 
krijgen een korting van 20 euro. Re-
serveren kan per e-mail via: reser-
veringen@ddagroup.nl. Telefonisch 
kan ook: 0320-292316 op dinsdag, 
donderdag en vrijdag tijdens kan-
tooruren. Meer informatie over DDA 
Classic Airlines en de vluchten staat 
op de website www.dutchdakota.nl 
bij vluchten/particulieren. 

Toneel van Rijzenspelers 
‘ Bedgeheimen’ in Reede
Rijsenhout - Na het indrukwekken-
de ‘Nu even wel, nu even niet’ van 
Maria Goos gaat de veelzijdige to-
neelvereniging de Rijzenspelers ‘Bed-
geheimen’ van Haye van der Hey-
den spelen. Twee stukken geschre-
ven door auteurs die hun sporen heb-
ben verdiend. Dit is weer een nieu-
we uitdaging voor de talentvolle spe-
lers die de afgelopen jaren een breed 
scala aan stukken heeft gespeeld. 
Op 24, 30 en 31 maart brengt de Rij-
senhoutse vereniging de relatieko-
medie op de planken. Dat het geen 
doorsnee stuk wordt staat vast, even-
als dat het zal verrassen. ‘Bedgehei-
men’ is de meest recente komedie 
die Haye van der Heyden in 2010 nog 
in de Nederlandse theaters bracht. 
Bedgeheimen volgde na de succes-
volle tournee van ‘De flat van Jet’ in 
2009, ook dit stuk bracht de Rijzen-
spelers professioneel op de planken 
en oogstte vele enthousiaste reac-
ties. Huwelijk, verhoudingen, geluk, 
liefde, partnerruil, overspel en onze-
kerheid het komt allemaal in rap tem-
po voorbij in Bedgeheimen. Er staat 
dan ook niet voor niets ‘relatiekome-
die’ als ondertitel vermeld. Haye van 
der Heyden weet als geen ander om 
daar met rake bewoordingen, prach-
tige korte dialogen en scherpe zin-
sneden te prikkelen, ontroeren of te 
laten generen. In deze komedie gaat 

het om twee echtparen waar het vuur 
van het huwelijk is beland in futloos-
heid en sleur. De wil om er nog iets 
van te maken is wel aanwezig, maar 
of de scherven nog zijn te lijmen en 
de pogingen voor verzoening zinvol 
zijn, valt te betwijfelen. Twijfel, midlife 
en aanvaarding van een onontkoom-
baar lot staan in dit stuk lijnrecht te-
genover passie, ontdekking, lust en 
liefde. Twee stellen die vechten tegen 
zichtbare en onzichtbare elementen 
en vooral tegen zichzelf en het ouder 
worden. Daar tegenover twee jonge 
mensen in de kracht van het leven en 
het prille ontdekken van… de liefde. 
Prima ingrediënten voor een stuk in 
twee bedrijven. Een stuk om je plezie-
rig te laten verrassen en  mee te sle-
pen in hetgeen in rap tempo voorbij 
zal komen. Wellicht is er herkenning 
of gewoon een onbedaarlijke lach. De 
Rijzenspelers hebben een behoorlijke 
inbreng gehad om het stuk zich te la-
ten passen als een comfortabele jas 
van goede snit. De regie is in handen 
van Remco Brandt. Kaarten zijn ge-
makkelijk verkrijgbaar via e-mail: re-
serveren@rijzenspelers.nl, via inter-
net: www.rijzenspelers.nl, maar ook 
telefonisch: 0297-327840 en voor de 
late beslisser: gewoon aan de kassa 
van dorpshuis De Reede, Schouw-
straat 14. De voorstellingen beginnen 
om 20.15 uur.

Fort Kudelstaart biedt 
veel mogelijkheden!
Aalsmeer - De behandeling ge-
richt op het aanpassen van de pro-
grammabegroting 2012 ten behoeve 
van de uitvoering van een haalbaar-
heidsonderzoek naar de economi-
sche benutting en de lange termijn-
exploitatie van het Fort Kudelstaart 
maakte donderdag 8 maart tijdens 
het Beraad al snel duidelijk dat hier 
sprake is van een goed initiatief, dat 
veel mogelijkheden biedt voor de 
watersport, zoals de VVD-fractie het 
omschreef. Maar enige terughou-
dendheid werd wel betracht, want 
er zijn veel kosten mee gemoeid en 
moet Aalsmeer dan ook een deel 
dragen en zo ja, gaat dat dan weer 
niet ten koste van andere projecten 
die al langer liggen te wachten? Vol-
gens de CDA-fractie biedt Fort Ku-
delstaart genoeg mogelijkheden op 
het gebied van watersport, horeca 
en cultuur, maar ook deze fractie zit 
niet direct te wachten op een hoge 
onkostenpost. Verder vraagt de frac-
tie naar de parkeermogelijkheden in 
de naaste omgeving, zeker als blijkt 
dat het Fort een heuse publiekstrek-
ker blijkt te zijn. Mocht het zover ko-
men dat het project gerealiseerd kan 
gaan worden, kunnen dan ook kans-
arme jongeren ingezet worden. Het 
verleden heeft geleerd dat de stich-
ting Herstelling op dat gebied goed 
werk heeft geleverd en nog levert.  
AB spreekt van een fantastisch ini-
tiatief zeker nu de kosten voor een 
groot deel voor rekening van de pro-
vincie komen en de fractie is reu-
ze benieuwd wat het Fort te bieden 
heeft. Want zoals het er nu bij ligt, is 
er alleen maar sprake van verpaupe-
ring. De PACT-fractie geeft dat er als 
er al een hemel op aarde bestaat dat 
bij Fort Kudelstaart moet zijn en de 
fractie wil graag weten waar de kos-
ten voor bedoeld zijn en deze frac-

tie mist de rol van de gemeente en 
ook een vooropgezet plan ontbreekt.

Aparte projectleider
Naast Rijksmonument is Fort Ku-
delstaart ook onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam, die op de 
Unesco erfgoedlijst staat. De provin-
cie Noord-Holland  voert een beleid 
waarbij forten gebruikt gaan worden 
voor diverse doeleinden op het ge-
bied van natuur, recreatie en cultuur. 
De gemeente Aalsmeer juicht het 
idee om het Fort open te stellen voor 
publiek van harte toe en momenteel 
is het Fort niet toegankelijk. Dit van-
wege de slechte bouwkundige staat, 
vandaar het verzoek van het Colle-
ge aan de Raad om een haalbaar-
heidsonderzoek uit te voeren. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven 
geeft aan dat het de bedoeling is om 
zoveel mogelijk aan de private sec-
tor over te laten, maar dan wel met 
de gemeente als regievoerder. Voor 
het parkeerprobleem heeft de wet-
houder nog geen antwoord en aan 
het plan Vrouwentroost wordt nog 
steeds gewerkt. Het is de bedoeling 
om voor het project Fort een aparte 
projectleider aan te stellen. 

De CDA opmerking met betrek-
king tot stichting Herstelling wordt 
door de wethouder sympathiek en 
interessant genoemd, maar er zijn 
nog geen concrete plannen. Ook 
hij spreekt als het over de financi-
en gaat over een smak geld, maar 
de helft er van wordt gesubsidieerd. 
Een vooropgezet plan is er nog niet. 
Dat er gemeenschapsgeld bij komt 
kijken staat wel vast, zo was de con-
clusie van de VVD-fractie. In de ver-
gadering van 29 maart vindt de be-
handeling in tweede termijn en de 
besluitvorming plaats.

Buslijnen en -diensten en borden
Extra overleg fracties voor 
vergadering Regioraad
Aalsmeer - Op verzoek van Rob-
bert-Jan van Duijn (CDA) en Willem 
Kikkert (PACT Aalsmeer) vond don-
derdag 8 maart voorafgaande aan 
de reguliere bijeenkomst van het Be-
raad en de Raad een informatief be-
raad plaats. Beide heren vertegen-
woordigen de gemeente Aalsmeer 
in de Regioraad en op 13 maart vindt 
de Stadsregio vergadering Regio-
raad plaats. In totaal staan er dan 
tien onderwerpen op de agenda. Bij 
het onderwerp ‘bestuurlijke toekomst 
Stadsregio’ is een discussiestuk op-
gesteld waarin vier sporen zijn uitge-
werkt: vernieuwen en verbreden sa-
menwerking, oprichten infrastruc-
tuurautoriteit, versterking van de sa-
menwerking tussen de regio’s Am-
sterdam en Utrecht en opschaling 
provinciaal bestuur naar een fusie 
tussen Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland. Hierin ligt de nadruk op 
de intergemeentelijke samenwerking 
na 1 januari 2013. In de stadsregio 
wordt ook gekeken naar samenwer-
king met de provincie Utrecht. 

Nieuw OV-knooppunt
Door diverse aanwezige politieke 
vertegenwoordigers werden nog wat 
vragen gesteld en opmerkingen ge-
plaatst. De financiële verordening 
Stadsregio Amsterdam gaf geen aan-
leiding tot discussie. Over het Tarie-
venbesluit OV, differentiatie en veror-
dening is flink gediscussieerd en het 
huidige voorstel komt voor wat be-
treft de differentiatie voor een deel 
tegemoet aan een eerder ingediende 
motie en het dagelijks bestuur van de 
Stadsregio krijgt de ruimte om hier-
mee verder aan de slag te gaan. Bij 
het onderwerp Zuidas en Amstel-

veenlijn wordt aangegeven dat in 
het voorstel duidelijk gekozen is voor 
de ontwikkeling van Zuidas Dok. De 
CDA-fractie heeft geconstateerd dat 
het nieuwe station WTC een nieuw 
OV-knooppunt wordt van waaruit 
overstap gaat plaatsvinden van re-
gionale lijnen naar stadslijnen en vi-
ce versa. 
Ook de voor Aalsmeer belangrijke 
verbinding lijn 51 stopt straks bij het 
Leidseplein in plaats van bij het Cen-
traal Station. Bij het onderwerp her-
ziene begroting Jeugdzorg 2012 is er 
feitelijk sprake van overheveling van 
middelen van de ene pot naar de an-
dere. 

Tolken jeugdzorg
Waar nog wel een discussie over 
wordt verwacht is het plan om de tol-
ken in de jeugdzorg weg te bezuini-
gen. Dit laatste is geen ideale optie 
en het vermoeden bestaat dan ook 
dat dit onderwerp inzet wordt van een 
in te dienen motie. Dit moet dan ook 
wel in het licht van het vinden van fi-
nanciële dekking worden gezien. Tot 
slot wordt nog aangegeven dat op de 
schriftelijke vragen die zijn ingediend 
over het niet meer in de weekenden 
laten rijden van lijn 198 het antwoord 
is gekomen. In het weekend blijken 
gemiddeld vier reizigers per bus ge-
bruik te maken van deze lijn en dat is 
niet rendabel genoeg  

De onduidelijke snelheidsbebording 
op de Legmeerdijk wordt nog door 
AB genoemd en dit onderwerp hoort 
bij de provincie thuis en niet bij de 
stadsregio. Vanuit het CDA wordt 
aangegeven dat die problematiek al 
is gemeld bij de provincie.

Voorjaar met de Zonnebloem 
Rijsenhout - Woensdagmiddag 7 
maart is een groep ouderen met vrij-
willigers van de Zonnebloem afdeling 
Rijsenhout en Burgerveen naar een 
tuincentrum geweest. Buiten leek het 
wel herfst met wind en regen, maar 
binnen was het droog. De gasten heb-
ben genoten van allerlei voorjaarsplan-
ten en paasaccessoires en uiteraard 
is er flink gewinkeld. Tussendoor wer-
den ouderen getrakteerd op een kop-
je koffie of thee met wat lekkers. Na 

een paar uurtjes gewinkeld te hebben, 
keerde de groep weer huiswaarts. Wilt 
u meer weten over de Zonnebloem bij 
u in de buurt, wat deze voor u kan be-
tekenen en wat voor de Zonnebloem 
kan betekenen? Vooral op bestuurlijk 
vlak zoekt de afdeling nog vrijwilligers, 
die  een beetje tijd willen geven om 
dit soort activiteiten te helpen organi-
seren. Informatie bij de heer R. Sams-
huijzen via 0297-327096 of via e-mail: 
kr.samshuyzen@quicknet.nl.



pagina 16 Nieuwe Meerbode - - 15 maart 2012

Kikkers centraal bij Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 maart 
is er weer een bijeenkomst van de 
jeugdclub De Zegelkids van postze-
gelvereniging Aalsmeer. De avond 
wordt gehouden in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat, begint 
om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 
De ingang is achterom. Er is weer 
plaats voor jongens en meisjes die 
meer willen weten over het ver-
zamelen van postzegels. Kom ook 
eens kijken wat je allemaal kunt le-
ren van en over postzegels. Neem 
je ruilboek, pincet, loep en catalo-
gus mee, als je die hebt natuurlijk. 
Als je deze spulletjes meeneemt 
verdien je daarmee punten. Hier-
mee kun je later zegels kopen op 
de jeugdveiling. De volgende veiling 
is in mei. Het kost je niets, alleen 
maar je verdiende punten. Ook krij-
gen de zegelkids opdrachten waar-
mee punten behaald kunnen wor-

den. Vorige keer was de opdracht 
over de december(kerst)zegels. Dit 
keer gaan de deelnemers op zoek 
naar zegels van alle Afrikaanse lan-
den. Vergeet ook niet je oplossing 
van de puzzel in te leveren. Deze 
staat in het clubblad van de Post-
zegelvereniging Aalsmeer. Op deze 
avond kunnen de zegelkids ook kij-
ken naar een verzameling over kik-
kers. En kijk hoeveel zegels er zijn 
met kikkers er op.
Nieuwsgierig? Kom dan ook. Je ou-
ders mogen ook meekomen. Willen 
je ouders meer informatie, dan kun-
nen zij contact opnemen met Ellie 
via 361819 of Saskia via 569660. 
Kijk ook eens op de site:
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. 

Jeugdschaatsdiploma’s op 
Jaap Edenbaan uitgereikt 
Aalsmeer - Het Jeugdschaatsen 
Aalsmeer is afgelopen zaterdag voor 
de laatste keer
dit seizoen naar de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam geweest. De kinderen in 
de leeftijd van 6 ½ tot 12 jaar hebben 
de nodige ronden gereden voor hun 
diploma en zijn allen geslaagd! Voor 
dit diploma hebben zij ook een start-, 
rem- en slalomproef moeten rijden, 
die dit keer afgelegd kon worden op 
de natuurijsbaan in Aalsmeer-Oost 
in januari en een uithoudingsproef. 
Twintig zaterdagochtenden zijn er 
twee bussen vanaf vier opstapplaat-
sen in Aalsmeer en Kudelstaart ver-
trokken en is de kinderen spelender-
wijs de beginselen van het schaatsen 
geleerd. De tien leiders en vier inval-
krachten zijn heel trots op de vor-
deringen die de kinderen gemaakt 
hebben.Veel ouders en belangstel-
lenden waren zaterdag naar de ijs-
baan in Amsterdam komen kijken 
naar de prestaties van de (toekom-
stige) schaatscracks. In het restau-
rant De Skeeve Skaes werden de di-
ploma’s uitgereikt en kregen de kin-
deren een drankje en hapje. De lei-
ders ontvingen een voorjaarsboeket 
van de Federatie van de Aalsmeer-
se IJsclubs. Het beginnersdiploma 
De Schaatsproef is uitgereikt aan 
Arthur Dirks, Selena Elderenbosch, 
Dio Middelkoop, Mette Schuit en Di-
one Verbeek. De Schaatsproef met 
ster aan Oscar v.d. Helder, Erin Price, 
Channa van Schie, Merel Timmer en 
Mijntje Wiersma.Het A-diploma aan 
Jesse de Block, Kiki Frederiks, Melis-
sa Hoogeveen, Matthew van Houte, 
Amber Mersmann, Arman van Mim-
pen, Tijn Piet, Milou Ruurs, Joyce v.d. 
Wal en Olaya Winkelaar. Het A-di-
ploma met ster aan Finn Radema-
ker. Het B-diploma aan Niels Ade-
laar, Nicolle Alderden, Daniël Bak-
ker, Gavin Bartels, Chinook Blijleven, 

Marnix Dirks, Collin Glebbeek, Fiona 
Hoekstra, Nikki Noordam, Stelle Oe-
lering, Rianne Overwater, Niels Pe-
ters, Lia Price, Semrico v.d. Steeg, Isa 
Stokkel en Justin van Vliet. Het B-di-
ploma met ster aan Laura Comman-
deur, Mike Hoogeveen, Joeri Olman 
en Larissa Veelders. Het C-diplo-
ma aan Max van Aalst, Jet van Beek, 
Marit Dee, Geert Eveleens, Jasmijn 
v.d. Hoorn, Ilse Klarenbeek, Tha-
ra Kleijberg, Jio Koeckhoven, Olivier 
Maclachlan, Nick Meijer, Daan Muil-
wijk, Yrsa Rademaker, Jeroen Rog-
mans, Bram v.d. Schilden, Anne Sek-
uur, Ramon Stam, Birgit Tolsma, Jordi 
Vlieland, Dian van Wieringen, Mau-
ro Wuurman en Cindy Zoll. Het C-di-
ploma met ster aan Noa Middelkoop, 
Max Raulf, Jim Tates en Lynn Tur-
kenburg. Het D-diploma aan Mar-
tijn Kievit, Minne Sekuur, Renée v.d. 
Schaft, Thirza Vrooland en Jim van 
Wieringen. Het D-diploma met ster 
aan Suzan Commandeur, Frederique 
Pinas, Amber Rademaker en Marit 
Vollmuller. Het allerhoogste niveau, 
het E-diploma, is behaald door Lot-
te Rõling.

Nu inschrijven
Het nieuwe seizoen start midden ok-
tober, Vanaf heden kunnen de kin-
deren uitsluitend per e-mail opgege-
ven worden en wel via www.jeugd-
schaatsenaalsmeer.nl. Op de site is 
een link naar het inschrijfformulier, 
na invulling van de gegevens en het 
overmaken van het inschrijfgeld is 
de inschrijving een feit, maar let op: 
De eerste 45 inschrijvers zijn verze-
kerd van een plaats in de eerste bus. 
De inschrijving blijft open tot de vol-
gende 45 aanmeldingen binnen zijn, 
maar uiterlijk tot 1 september 2012. 
Voor verdere informatie en foto´s zie 
ook de website of bel Marijke Maar-
se, tel. 0297-325635.

Jonge dieren geboren
Welkom Renske en Piet 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Vorige week zijn de 
eerste jonge dieren geboren op kin-
derboerderij Boerenvreugd. 

Het zijn twee lammetjes van de 
Schoonenbeekerschaap. Het bonte 
schaapje heet Renske, het donke-
re dier heeft de naam Piet gekregen. 

Dit jaar mag iedereen weer de hooi-
berg in om de lammetjes te aaien, 
omdat de regeling rondom bevallin-
gen van deze dieren is versoepeld. 
Als het goed weer is, gaan Rens-
ke en Piet naar buiten om lekker te 
dartelen op de velden van de kin-
derboerderij in de Hornmeer.

Grootouders op Immanuël
Rijsenhout - Wat was het druk op 
CBS Immanuël op de ochtenden van 
9 en 12 maart. De leerkrachten had-
den op deze dagen de deuren van 
de school niet alleen voor de leerlin-
gen opengezet, maar ook voor alle 
grootouders die eens een kijkje wil-
den nemen bij hun kleinkind(eren). 
Vele grootouders (ook van ver-
re) zijn op deze uitnodiging inge-
gaan. De grootouders keken hun 
ogen uit naar de zelfstandigheid 
van hun kleinkinderen en alles wat 
met het huidige onderwijs te maken 
heeft. Denk hierbij aan de digibor-
den in iedere groep, coöperatief on-

derwijs, het werken op eigen niveau 
en de computers op de gangen en 
in de klassen. Naast het bezoeken 
van de kleinkind(eren) was er ook 
veel weerzien tussen de grootou-
ders. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee werd er in de hal van 
de school gezellig gepraat. Een van 
de grootouders vertelde dat hij wel 
zes kleinkinderen heeft rondlopen 
op de Immanuël. Een ander vertelde 
dat zijzelf in haar jonge jaren op de-
ze school onderwijs gekregen heeft. 
Het was heel leuk om jong en oud 
op deze ochtenden samen te zien 
leren. Het is voor herhaling vatbaar.

BSO Oostkroost ruimte in 
Aalsmeer - Afgelopen week hebben 
de kinderen van BSO Solidoe Oost-
kroost (voorheen Kinderhof Oost-
kroost) een reis door de ruimte ge-
maakt. Het thema viel in de smaak bij 
de jongens en meisjes, waarschijnlijk 
omdat er veel ruimte is om de fantasie 
de vrije loop te laten in zowel sportie-
ve als creatieve vorm. Maar, er is ook 
veel te leren over de ruimte. Er zijn al-
lerlei activiteiten gedaan die te maken 
hebben met ruimtevaart en planeten. 
In het atelier hebben de kinderen een 
sterrenhemel geknutseld, ook heb-

ben ze raketten ontworpen, robots en 
planetenstelsels gemaakt. En in de ei-
gen gymzaal konden de kinderen lek-
ker actief bezig zijn. Hier hebben ze 
als echte robots gedanst, verschil-
lende ruimte-balspelletjes gedaan en 
estafettes gedaan. En als klap op de 
vuurpijl is de groep vrijdag naar de 
bowlingbaan geweest om te future-
bowlen, met fluorescerende ballen 
en banen in het donker met gezelli-
ge muziek! Kortom, de kinderen heb-
ben weer een fantastische week be-
leefd bij BSO Oostkroost.

Nieuw Tennis Evenement:
Westeinder Jeugd 
Kampioenschappen!
Kudelstaart – Vanaf dit jaar is de 
regio van de Westeinderplassen 
een nieuw tennisevenement rijker. 
Onder de naam ‘Westeinder Jeugd 
Kampioenschappen’ hebben de 
tennisverenigingen Rijsenhout, Lei-
muiden en Kudelstaart een gloed-
nieuw tennistoernooi voor de ei-
gen jeugd op poten gezet! Na ve-
le jaren zijn de Aalsmeerse jeugd 
Kampioenschappen, georganiseerd 
door Tennisvereniging All Out en 
T.V. Kudelstaart. tot een einde geko-
men. Maar het mag natuurlijk niet 
zo zijn dat hier niets nieuws voor in 
de plaats zou komen! Daarom heb-
ben genoemde drie verenigingen 
de handen in een geslagen om een 
net zo succesvol, of nog succes-
voller, tennistoernooi te organise-
ren. De eerste editie van de WJK zal 
plaatsvinden van 1 tot en met 4 mei 
en zal gehouden worden bij T.V. Ku-
delstaart. De daaropvolgende jaren 
zullen de andere clubs een editie 
voor hun rekening nemen. Uiteraard 
met ondersteuning van de twee an-

dere verenigingen, maar wel met de 
ruimte om het toernooi in die jaar-
gang een eigen draai te geven. Er 
kan worden deelgenomen aan al-
le drie de onderdelen, enkel dub-
bel en mix voor zowel de jongens 
als meisjes en er wordt gespeeld 
in drie leeftijdscategorieën, tot en 
met 10 jaar, 12 tot 14 jaar en 17 jaar. 
Bij genoeg animo zal er ook geke-
ken worden voor een speelschema 
voor de jongste talenten, tot en met 
8 jaar! Bij deze een oproep aan alle 
jeugd van de drie verenigingen: Wil 
je graag een balletje slaan en tege-
lijkertijd kans maken op de allereer-
ste titel van dit gloednieuwe evene-
ment? Meld je dan nu aan! Dit kan 
via de website van je eigen vereni-
ging, of via www.toernooiklapper.nl 
. Komt u ook een kijkje nemen en 
de aanstormende talenten aanmoe-
digen? Wilt u toeschouwer zijn van 
de allereerste krachtmeting tussen 
deze drie verenigingen? Maak het 
samen met de deelnemers een ge-
slaagde eerste editie en kom langs!

Goede afsluiting crossseizoen 
door AV Aalsmeer-atleten
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10 
maart organiseerde AV Clytoneus in 
Woerden de finale van de crosscom-
petitie van het seizoen 2011/2012. 
Door de behaalde resultaten in de 
eerste drie wedstrijden van de com-
petitie mocht een grote groep juni-
oren en pupillen van AV Aalsmeer 
deelnemen aan de finale. In Woer-
den verschenen in totaal meer dan 
900 atleten van 46 verschillende ver-
enigingen aan de start van de fina-
le. Het parcours was uitgezet op een 
zwaar, heuvelachtig terrein. Als eer-
ste mocht Corné Timmer (jongens C-
junioren) starten voor zijn wedstrijd 
over 3750 meter. In zijn eerste wed-
strijdseizoen heeft Corné uitstekend 
gepresteerd en hij behaalde in de-
ze zware finale een mooie 6e plaats 
met een tijd van 14.07 minuten. Bij 
de jongens D junioren werd Jesper 
van Dam (eerstejaars) 22e in een tijd 
van 9.18 minuten over 2125 meter 
en Nick Ramdjanamsingh (tweede-
jaars) werd 33e in een tijd van 9.27 
minuten. Inger van Dok en Marcel-

la Adjape liepen bij de meisjes D ju-
nioren een wedstrijd over 1750 meter 
en werden respectievelijk 28e in 8.23 
minuten en 40ste in 8.40 minuten. 
Na de junioren volgden de pupillen. 
Bij de meisjes minipupillen werd Ro-
anna Gelein 3e in 4.33 minuten over 
875 meter. Graeme ’t Hoen werd 17e 
bij de jongens B pupillen in een tijd 
van 5.28 minuten over 1250 meter. 
Bij de meisjes B pupillen werd Lot-
te Zethof 8e en zij had voor dezelf-
de afstand 5.36 minuten nodig. Bij de 
jongens A pupillen finishte Gregory ’t 
Hoen als 27ste over een afstand van 
1750 meter in een tijd van 7.55 mi-
nuten. Tot slot mochten de meisjes 
A pupillen van start voor hun wed-
strijd over 1750 meter. Helaas ont-
braken in de uitslag de tijden, maar 
de plaatsen zijn als volgt: Naomi Ver-
hoef werd 5e, Rachel Aarsen 17e en 
Nienke van Dok 18e. De meiden na-
men ook deel aan het ploegenklas-
sement en hebben met 40 punten 
een prachtige derde plaats behaald 
in deze crosscompetitie.

Website voor 
jonge patiënten
Hoofddorp - Woensdag 7 maart 
heeft het Spaarne Ziekenhuis een 

Isabella Frikadella in het 
Poppentheater Amstelveen
Amstelveen - Zondag 18 maart is 
de feestelijke première van ‘Isabella 
Frikadella’ in het Amstelveens Pop-
pentheater! De mooie kikker Isa-
bella houdt van lekker eten en dan 
vooral heel vaak chips en friet met 
frikadellen! Maar ze mag niet dik-
ker worden. Samen met de kinderen 
gaat Isabella op zoek naar wat wel 
gezond is , zodat ze weer fit wordt. 
Dan kan de ooievaar haar niet meer 
zo gauw pakken en kan ze trouwen 

met haar grote liefde! Isabella Frika-
della is een voorstelling met mooie, 
grote en kleurrijke poppen waar-
in op een humoristische manier in-
formatie wordt gegeven over gezon-
de voeding en beweging. De toe-
gangsprijs voor de voorstelling is 
8,50 euro. Aanvang: 14.30 uur. Tele-
fonisch reserveren kan op donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via  
www.amstelveenspoppentheater.nl.

aparte website voor jonge patiënten 
gelanceerd: www.spaarnekids.nl. 
Hier is van alles te zien en te doen 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Er 
zijn aparte pagina’s voor peuters en 
kleuters, voor kinderen in de lagere 
schoolleeftijd en voor jongeren. Zo 
kunnen ze zich, samen met hun ou-

ders, beter voorbereiden op een be-
zoek aan het Spaarne Ziekenhuis. 
Op de site wordt uitleg gegeven 
over wat een bezoek aan het zie-
kenhuis inhoudt, met veel foto’s en 
korte teksten. Er zijn filmpjes, maar 
ook verhalen van andere kinderen. 
En te zien is wie er allemaal werken 

bij Kindergeneeskunde. Daarnaast 
staan op de site veel tips, weetjes 
en handige links. Centraal figuur 
op de kinderwebsite is Vosje. Vos-
je leidt kinderen door de website en 
komt ook terug op de muren van de 
polikliniek kindergeneeskunde en 
de kinderafdeling. 
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In en bij zwembad voor de jeugd
Winterwonderland thema 
kampeerweekend 
Aalsmeer - Als je van zwemmen 
en leuke spelletjes houdt, dan is het 
kampeerweekend iets voor jou! Van 
vrijdag 13 tot en met zondag 15 ju-
li kom je logeren in grote tenten op 
het terrein van zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef. Het kampeer-
weekend is een jaarlijks terugke-
rend weekendkamp voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar, met een 
zwemdiploma. Dit jaar is het the-
ma van het kamp ‘Winterwonder-
land’. Midden in de zomer gaan al-
le deelnemers een sneeuwballenge-
vecht houden, sleetje rijden, skiën 

en iglo’s bouwen. Natuurlijk kan dat 
niet allemaal echt maar alle spelle-
tjes, het zwemmen en de activitei-
ten hebben met de winter te ma-
ken. De spelletjes worden gespeeld 
op het terrein van het zwembad en 
in de omgeving. Ook staat een bon-
te avond op het programma en na-
tuurlijk heel veel zwemmen! Met 
spelletjes, veel zwemmen en ande-
re activiteiten wordt het een span-
nend avontuur voor jou en je vrien-
den! Meer informatie en inschrijven 
kan vanaf nu via http://kampeer-
weekend.zsc-oceanus.nl/.

Laatste rondjes 
op schaatsbaan
Amsterdam - Nog een week te 
gaan voor het schaatsseizoen 2011-
2012 wordt afgesloten. Op zondag 
18 maart is de allerlaatste schaats-
dag, wat betekent: euroschaatsen 
op Jaap Eden IJsbanen! Iedereen is 
welkom van 10.30 tot 17.20 uur om 
de laatste rondjes over de buiten-
baan te schaatsen.
 Het tarief van een entreekaartje 
wordt voor de gelegenheid verlaagd 
tot slechts 1 euro (excl. schaats-
huur)! Lees hier meer over op www.
jaapeden.nl.

Familiemusical op 25 maart
De Bende van de Korenwolf 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - ‘De bende van De Ko-
renwolf, het geheim van de zoenen-
de gasten’ gaat over de stoere puber 
Pepijn, de bijdehante Eefie, techneut 
Joost en kleine Nina die weer een hi-
larisch avontuur in het hotel van hun 
ouders beleven. Het lijkt wel te spo-
ken. Er verdwijnt eten, Oma’s du-
re ring wordt gestolen en een meisje 
uit de klas van Pepijn wordt vermist. 
Als een deftige baron komt logeren 
en oma daarvan vlinders in haar buik 
krijgt, lijkt de chaos compleet. Maar 
de Bende zou de Bende niet zijn, als 
ze dit niet zouden oplossen! Jacques 
Vriens heeft speciaal voor deze voor-
stelling een gloednieuw verhaal ge-
schreven dat tevens als het tiende deel 
in de boekserie zal uitkomen. De voor-
stelling maakt gebruik van live muziek 
en film waarin en de schrijver speelt 
zelf mee als de knorrige ober Goemie. 
Femke Wolthuis schreef de liedteksten 
en neemt wederom de rol van oma 
voor haar rekening.  Deze vermakelijke 
familiemusical is geschikt voor kinde-
ren van 7 jaar en ouder en is op zon-
dag 25 maart te zien in Crown Theater 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Aan-
vang 14.00 uur. Kaarten kunnen onli-
ne besteld worden via www.crown-
theateraalsmeer.nl of telefonisch via 
0900-1353. Kaarten kunnen ook aan 
de zaal gekocht worden op de dag van 

de voorstelling vanaf 13.00 uur.  

Crown Theater Aalsmeer
Het Crown Theater is gevestigd in de 
Studio’s Aalsmeer. Een bijzonder thea-
ter met een volwassen programmering, 
dat volledig gerund wordt door vrijwil-
ligers. Dat is te merken aan de war-
me sfeer en de persoonlijke betrok-
kenheid van alle medewerkers. Crown 
Theater, Van Cleefkade 15 Aalsmeer, 
www.crowntheateraalsmeer.nl

Majorette- en twirlwedstrijd in Utrecht

Promotie en wisselbeker 
voor Selina van SV Omnia!
Aalsmeer - Op 11 maart hebben elf 
twirlsters van SV Omnia 2000 deel-
genomen aan de majorette- en twir-
lwedstrijd in Utrecht.  Amber en Eef-
ke debuteerden in de leeftijdscate-
gorie junior.
Zij namen het onder andere op te-
gen teamgenoot Yosra. Nikkie de-
buteerde in de leeftijdscategorie se-
nior. Amber deed ook voor het eerst 
mee aan het onderdeel 1-baton. Het 
duo Kim en Selina  kwam uit in de 
preteen intermediate klasse en bij 
het onderdeel rhythmic dancetwirl 
kwamen Solenne en Kim uit in de 
preteen advance klasse. Kim liet 
haar nieuwe routine ‘Het meisje met 
de zwavelstokjes’ zien. De jongste 
deelneemster van SV Omnia 2000 in 
Utrecht was Lara. Zij liet een keurig 
optreden zien bij het onderdeel ba-
sicstrut. Direct na de pauze kwamen 
Tara, Rachel en Yvanka op de vloer. 
Zij lieten alle drie een spetterend 
optreden zien. Yvanka liet zelfs een 
show zonder drops zien! Selina liet 
haar rhythmic twirl vol overtuiging 
zien. De jury zat geboeid te kijken en 
beloonde haar met maar liefst 80,7 

punten. Dit betekent promotie naar 
de preteen advance klasse. Met dit 
puntentotaal had ze ook de hoog-
ste score van de dag gehaald bij dit 
onderdeel. 
Totaal verrast mocht ze de enor-
me wisselbeker in ontvangst nemen 
voor het beste Rhythmic twirl optre-
den van de dag. Trots poseerden al-
le twirlsters van SV Omnia 2000 met 
de dansende Panther Trofee. Van de 
21 optredens zijn er 15 met een prijs 
beloond. Goud was er voor Solen-
ne (3x), Nikkie, Tara, Yvanka, Selina 
en het duo Kim/Selina. Zilver voor 
Selina (2x), Kim en het duo Amber 
en Eefke. Brons voor Rachel, Eefke 
en Kim. Al met al wederom een suc-
cesvolle wedstrijddag! Op 18 maart 
is de volgende verplichte wedstrijd 
voor de WK-twirl equipe in Pijnac-
ker. 

Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer info over twir-
len kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail: twirlen@svomnia.nl.

Boven van links naar rechts: Rachel, Tara, Nikkie, Yosra, Lara en Yvanka. Onder 
van links naar rechts: Amber, Selina, Kim,  Solenne en Eefke.

Wethouder bezoekt kunstkijkles 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
kregen de kinderen van De Hoek-
steen tijdens de kunstkijkles in het 
Oude Raadhuis bezoek van wethou-
der Gertjan van der Hoeven. Anne-
fie van Itterzon vertelde de kinde-
ren over China en de cultuur. Ver-
schillende kinderen mochten au-
thentieke mutsen en sierraden pas-
sen. Daarna kregen ze het indruk-
wekkende verhaal te horen van de 
kunstenaar Ma Hui. Ma Hui is op-
gegroeid in China maar ze woont 
nu in Nederland. Haar kunstwer-
ken zijn tentoongesteld in het Ou-
de Raadhuis. Kenmerkend voor 
haar werk is dat er altijd een rode 
draad van zijde zichtbaar is. Deze 
kleur rood staat in China symbool 
voor een lang leven in voorspoed 

en geluk. Tot slot maakten de kinde-
ren ‘vriendschapszooltjes’ van pa-
pier. In Nederland geef je elkaar een 
vriendschapbandje maar in China is 
dat dus een zooltje. 

De vriendschapszooltjes zullen la-
ter worden tentoongesteld. Gertjan 
van der Hoeven: “Ik vond het ont-
zettend leuk om bij deze les aanwe-
zig te zijn. De kinderen waren zeer 
geïnteresseerd in de Chinese kunst 
en het levensverhaal van de kunste-
nares dat werd verteld. De interac-
tieve opzet van de kunstkijkles liet 
veel ruimte voor kinderen om zelf 
ook creatief zijn. Het was voor mij 
een inspirerende ochtend, zeker 
ook door de interessante gesprek-
ken die ik had met de leerlingen.”

Knutsel mee met 
De Binding
Aalsmeer - Op woensdag 21 maart 
kun je bij Binding Oost en Binding 
Boven een leuke en lekkere knut-
sel maken. Begonnen wordt met 
het schilderen van een gieter of een 
potje. Daar wordt een bloem inge-
knutseld, die gemaakt is van een 
lolly. Het wordt een voorjaarsstuk-
je, dat je tot en met Pasen kan la-
ten staan, want er komen ook paas-
eitjes in. Heb je daar zin in? Geef 
je dan op bij pam@debinding.nl of 
eveline@debinding.nl Kijk even op 
de site www.debinding.nl bij welke 
locatie jij in de buurt woont.

De Wegwijzer op excursie
Aalsmeer - De groepen 5, 6, 7 en 
8 van basisschool de Wegwijzer zijn 
op excursie geweest, eerst naar Flora 
Holland. De leerlingen kregen daar 
een opdrachtenboekje waar vragen 
in stonden. Toen zijn de leerlingen 
over een hele grote brug gelopen en 
daar vandaan zag je bijna alles. Die 
brug was twaalfhonderd
meter lang. Op die brug stonden in-
formatieborden. Daar stonden veel 
antwoorden in verwerkt. Beneden 
reden allemaal karretjes met bloe-
men heen en weer. Sommige men-
sen waren aan het fietsen door de 
hal. Toen gingen de leerlingen met 
de bus op weg naar OZ planten. 
Daar aangekomen kregen ze alle-

maal een stukje taart met wat drin-
ken erbij. Daarna werden de leerlin-
gen in groepjes verdeeld en werden 
ze rondgeleid door werknemers. Ze 
zagen wat er in het bedrijf gebeur-
de en hoe de planten van de veiling 
naar OZ planten werden gebracht. 
Vanaf daar gingen de leerlingen naar 
kwekerij Raadschelders. Daar moch-
ten ze stekkies planten in een pot-
je en kregen ze te zien hoe dat met 
machines ging. Na afloop kregen al-
le leerlingen een plant en hun zelf 
geplante stekkie mee naar huis. Ze 
hadden een hele leuke dag gehad.

Geschreven door Laura en Rosa-
lie uit groep 7 

Kennis maken met de 
hockeysport bij Qui Vive
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui 
Vive nodigt iedereen uit om op zon-
dag 18 maart op hun accommodatie 
aan de Vuurlijn, kennis te komen ma-
ken met de hockeysport. De open dag 
vindt plaats van 10.45 tot 14.00 uur. 
Jongens en meisjes vanaf 4 jaar le-
ren spelenderwijs de eerste beginse-
len van de hockeysport. Onder leiding 
van ervaren trainers en begeleiders 
worden er ook spelletjes gespeeld. 
Voor dit evenement kunnen de kinde-
ren een hockeystick van de club le-
nen. Het programma begint 10.45 uur 
met een ontvangst van de kinderen 

en de ouders. Van 11.00 tot 12.15 uur 
is de clinic voor de kinderen en krij-
gen de ouders een presentatie van 
de voorzitter en informatie van leden 
van het bestuur van de jongste jeugd. 
Hierna gaan de kinderen een broodje  
eten en limonade drinken en kunnen 
nieuwe leden zich inschrijven. Na af-
loop van dit programma kan naar een 
wedstrijd van dames 1 en later van 
heren 1 worden gekeken of gespeeld 
worden op onder andere het spring-
kussen. Voor meer informatie kunnen 
belangstellenden een e-mail sturen 
naar jongstejeugdhockey@quivive.nl.

Workshop ‘Bewegen met 
kinderen met autisme’
Kudelstaart - Op dinsdagavond 3 
april organiseert de regiomedewer-
ker Aangepast Sporten Amstel & 
Meerlanden de workshop ‘Bewegen 
met kinderen met autisme’. Dit valt in 
de nationale autismeweek, die van 
31 maart tot en met 6 april gehouden 
wordt. De workshop is geschikt voor 
trainers en begeleiders van sport-
teams waar mensen met autisme 
sporten. De avond is bedoeld om de 
kwaliteit van de sportbegeleiding te 
optimaliseren. De deelnemers wor-
den deze avond voorgesteld aan 
Paul Voois, trainer en ontwikkelaar 
van het handboek ‘Bewegen met 
kinderen met autisme’. Hij geeft tips 
hoe om te gaan met ‘bijzondere kin-
deren’ om als trainer en begeleider 
het beweegplezier te bevorderen. De 
avond zal beginnen met een theo-
riegedeelte, waarbij de deelnemers 

door beeldmateriaal en interactie-
ve werkvormen actief zullen worden 
betrokken bij het onderwerp. Daarna 
de gymzaal in en zullen er veel prak-
tische zaken en tips aan bod komen. 
Dinsdagavond 3 april staat de kof-
fie/thee klaar vanaf 18.30 uur in de 
Proosdijhal in Kudelstaart. De avond 
start om 19.00 uur en zal rond 21.30 
uur afgerond worden.  Aanmelden 
kan tot dinsdag 27 maart. Er kun-
nen maximaal 25 mensen deelne-
men en deelname is op volgorde van 
inschrijving met een maximum van 2 
personen per vereniging. Naam, te-
lefoonnummer, emailadres, vereni-
ging, functie binnen vereniging en 
aantal sporters met autisme die be-
geleidt worden kunnen telefonisch 
of per email doorgegeven worden 
aan Wikke van Stam: 023-5575937 of 
asaml@sportservicenoordholland.nl.

Landelijke zwemcompetitie
Extra wedstrijd door goede 
derde ronde voor Oceanus
Aalsmeer - De vierde ronde van 
de landelijke zwemcompetitie werd 
in het eigen zwembad de Waterlelie 
verzwommen met vaste tegenstan-
ders ZVVS (Vlaardingen-Schiedam) 
en LZ 1886 (Leiden). Na drie ronden 
was ZVVS de beste, op ruim 100 
punten gevolgd door Oceanus, dat 
een voorsprong had op LZ 1886 van 
160 punten. Voor dit drietal nog drie 
ploegen in het landelijke klassement. 
Na vier ronden promoveert nummer 
één en zwemmen de nummers twee, 
drie en vier een extra wedstrijd te-
gen de ondersten uit de hoofdklas-
se voor promotie-degradatie. Van 
die zes ploegen gaan de beste drie 
naar de hoofdklasse, de andere drie 
naar de A-klasse, waar Oceanus nu 
zwemt. De voorsprong van ruim 100 
punten leek onoverbrugbaar, maar 
al bij de inschrijving bleek ZVVS niet 
het onderste uit de kan te (willen of 
kunnen) halen en toen er ook nog 
zieken bijkwamen was hun lot be-
slist. Om kort te gaan: Oceanus won 
de wedstrijd met 180 punten voor-
sprong en kan zich gaan opmaken 
voor de promotie-degradatiewed-
strijd eind maart. De locatie is nog 
niet definitief, maar er wordt gefluis-
terd Sittard, niet echt om de hoek 
dus. Maar de winst kwam zeker niet 
alleen door de mindere prestatie van 
de tegenstander. Er werd heel goed 
gezwommen. Winst ten opzichte van 
de inschrijftijden was 60 punten. De 
helft daarvan kwam op naam van 
Luca Ebbinge, die op de 400 vrij een 
halve minuut van haar tijd afhaalde 
en het persoonlijke record van de 

week zwom. Ook prima scores met 
dikke persoonlijke records voor Bart 
Sommeling (400 vrij NJKlimiet, 100 
school), Fabiënne Vork (200 school 
en 100 rug), Thomas Weening (50 
vlinder), Chantal Grove (200 vlinder 
en 200 wissel), Giulia Corsi (100 vrij 
en 50 vlinder), Menno Koolhaas (100 
vrij, 200 rug), Anouk van Noord (400 
vrij) en Mathijs Helling (100 rug, 200 
school). Daarnaast nog heel veel 
kleinere persoonlijke records, totaal 
liefst 72! Noëlla Hond scoorde haar 
eerste clubrecord voor Oceanus op 
de 50 meter vrijeslag dames: 27.16, 
terwijl Vincent Moolhuijsen er ook 
weer een bij zwom in een prachtige 
race over 200 wissel in 2.11.07. Ook 
zijn 200 vlinder was van grote klasse. 
Komend weekeind de Swim Cup in 
Amsterdam en voor de jongsten de 
Speedo wedstrijd in Aalsmeer.

Persoonlijk record van de week voor 
Luca Ebbinge.
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Plaatselijke band in voorprogramma
Lokaal talent met Tim 
Akkerman op podium?
Amstelveen - De Elfstedentour van 
Tim Akkerman is in volle gang. De sin-
ger-songwriter en oud zanger van Di-
rect verraste vriend en vijand met zijn 
solo-debuut ‘Anno’ en werd beloond 
met lovende kritieken en een contract 
bij het befaamde label Rough Trade. 
Omdat hij ook zelf nog maar aan het 
begin van zijn solocarrière staat, geeft 
hij opkomend talent de kans zich in 
de kijker te spelen, te beginnen in P60 
in Amstelveen. De opening act bij de 
eerste vier shows staat vast. De Brit-
se zanger Joe Cang verzorgt in Zwol-
le, Breda, Lelystad en Drachten de 
support. Voor de overige zeven con-

certen komt lokaal talent in aanmer-
king voor de support. Via Twitter liet 
Tim onlangs weten, dat hij inmiddels 
al veel(belovende) inzendingen heeft 
mogen ontvangen en hij voor bijzon-
der lastige keuzes staat. Op 30 maart 
bijt P60 het spits af. Dan krijgt één op-
komende band uit Amstelveen en om-
streken de kans om in het voorpro-
gramma van Tim Akkerman te staan. 
Aanmelden kan via info@timakker-
man.nl. Stuur een nummer op en ver-
meld bij je inzending beknopte infor-
matie over het repertoire. Wie weet, 
wellicht ben jij straks de officiële ope-
ningsact voor Tim Akkerman in P60!

Shantykoor De Marconisten 
viert jubileum met concert
Leimuiden - Shantykoor De Marco-
nisten vier op zaterdag 24 maar haar 
10-jarig bestaan. Het is alweer tien 
jaar geleden dat Shantykoor De Mar-
conisten werd opgericht en het koor 
vindt het jubileum een goede reden 
om dit te vieren met een concert 
voor vrienden, sponsors en andere 
belangstellenden. Dit concert vindt 
plaats in Het Spant in Leimuiden en 
begint om 20.15 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Het belooft weer 
een gevarieerde en gezellige avond 
te worden. Na de optredens van De 
Marconisten zal het jubileumconcert 
na de pauze muzikaal worden inge-

vuld door de band Ten Beers After 
uit Aalsmeer. De vrouwen en man-
nen van deze band staan garant voor 
‘muziek van hoge gisting’, waarmee 
het tienjarig bestaan feestelijk kan 
worden gevierd. De toegangsprijs 
is 7,50 euro per persoon. Donateurs 
ontvangen 2 gratis kaarten en deze 
zijn strikt persoonlijk. Toegangskaar-
ten zijn te bestellen (bij voorkeur) per 
e-mail via bericht@de-marconisten.
nl. De kaarten liggen op de avond 
van het concert klaar bij de ingang. 
Telefonisch kaarten bestellen kan via 
06-13945018, of via één van de koor-
leden.

Kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 24 maart 
wordt, in tegenstelling tot voorgaan-
de jaren, één gezamenlijke dames 
en kinderkledingbeurs gehouden in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Het 
gaat om voorjaars- en zomerkleding 
voor kinderen van maat 56 tot en met 
maat 176 en dames maat 36 tot en 
met maat 44. Ook nu geldt dat de kle-
ding schoon en heel en van deze tijd 
moet zijn. De inbreng is maximaal 20 
stuks kinderkleding en maximaal 15 
stuks dameskleding. Voor speelgoed 
geldt ook een maximum van 15 stuks. 
Om teleurstelling te voorkomen is het 

noodzakelijk, dat de inbrengers een 
nummer aanvragen bij één van de 
dames van de organisatie. Voor de in- 
en verkoop geldt een 10 procent re-
geling. Kleding of speelgoed inbren-
gen kan zaterdag van 8.30 tot 9.00 
uur, de verkoop vindt vervolgens van 
12.00 tot 14.30 uur plaats en het uit-
betalen is gepland van 17.00 tot 17.30 
uur. Voor meer informatie en het aan-
vragen van een verkoopnummer: 
Truus de Geus-Geitenbeek, tel. 0297-
323072, niet op maandag en woens-
dag, of Leni Buisma-Tas, tel. 0297-
360942 tussen 15.00 en 18.00 uur.

Nieuwe voorzitter Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor 
Con Amore heeft een nieuwe voor-
zitter. Dick van Wees maakte van-
af 1993 deel uit van het bestuur en 
sinds 2002 was hij de voorzitter. Hij 
heeft alles wel meegemaakt in zijn 
bestuurstijd, hoogtepunten en diep-
tepunten. Hij heeft al zijn kwaliteiten 
aangewend om Con Amore te bestu-
ren en te leiden. Als bestuurder kom 
je elke week om te zingen, maar er is 
altijd wel iets gaande wat ook je aan-
dacht moet hebben. En als er proble-
men zijn moeten die ook worden op-
gelost. Het langzame teruglopen van 
het ledental, de vergrijzing, het moei-
lijke van de club weer motiveren, zijn 
enkele van de probleempjes waar 
een voorzitter mee kan zitten en zo-
veel mogelijk dient op te lossen. Elk 
jaar weer iets bedenken om voor het 
voetlicht te komen en het koor te la-
ten presteren is in deze tijd niet ge-
makkelijk. Maar Dick van Wees heeft 
tien jaar met volle inzet de kar ge-

trokken en geeft nu de bestuurs ha-
mer over aan Louis van Veen, die al 
een jaar heeft meegedraaid in het 
bestuur. Hij gaat met een team van 
vijf bestuurders de voortgang van 
Con Amore gestalte geven. Zijn eer-
ste taak was de scheidende voorzit-
ter huldigen en bedanken voor het 
vele werk wat hij voor het mannen-
koor heeft gedaan. Dick van Wees is 
benoemd tot erelid van Con Amore. 
De tweede taak is een besluit nemen 
waar Con Amore de komende tijd 
gaat repeteren? En wat kan het man-
nenkoor doen om meer aanwas te 
krijgen, nu de gemiddelde leeftijd van 
het koor toch wel zorgen voor de toe-
komst gaat geven? Een oud bestuur-
der zei wel dat de grijze koppen nog 
best kunnen zingen, maar voor het 
voortbestaan van de vereniging zou 
jonge aanwas een geweldige stimu-
lans zijn. Wie graag wil komen zingen 
bij mannenkoor Con Amore kan con-
tact opnemen via de website.

Scheidend voorzitter Dick van Wees ontvangt de oorkonde van het erelid-
maatschap uit handen van de secretaris Arie Koningen.

Bandjesfeest in The Beach
Aalsmeer - In de sfeervolle bar-
ruimte van The Beach verzorgden 
afgelopen zaterdag 10 maart twee 
bands uit Aalsmeer optredens. 

Dazzle en de Tostiband trakteerden 
het publiek op rock, pop en ballads. 
Het publiek genoot zichtbaar van de 
muziek en de gezellige sfeer. Beide 

bands staan niet zo heel vaak live op 
het podium, dus voor fans en vrien-
den een uitgelezen kans om Dazzle 
en de Tostiband eens ‘aan het werk 
te zien’. De optredens werden ge-
waardeerd, na ieder nummer klonk 
een warm applaus. Bandjesfeest: 
Geslaagd en zeker voor herhaling 
vatbaar!

Zing mee met ACOV!
Aalsmeer - Altijd al eens willen zin-
gen, maar is het er nooit van gekomen? 
Dan is het nu het goede moment om 
aan te sluiten bij Aalsmeers Christelijke 
Oratorium Vereniging. Op het moment 
wordt er hard gestudeerd aan onder 
andere het Requiem van Mozart. Dit 
gebeurt onder de enthousiaste leiding 
van de nieuwe dirigent: Danny Noote-
boom. Hij nam in januari het dirigeer-
stokje bij de ACOV over. Danny Noot-
eboom (1970) studeerde Schoolmu-
ziek aan het conservatorium van Arn-
hem, Muziekwetenschap aan de Uni-
versiteit Utrecht en Koordirectie aan de 
Hogeschool Gorinchem. Hij is ook een 
veelgevraagde dirigent voor Scratch 
evenementen. Op 13 oktober geeft het 

koor een concert in de Bloemhof. Aan 
dit concert zullen de volgende solisten 
hun medewerking verlenen: Florien Hil-
gerskamp, David Greco, Leon van Lie-
re en de bekende countertenor Sytse 
Buwalda. Het Rotterdamse orkest Con-
tinuo zal koor en solisten begeleiden. 
Zin om mee te doen? Kom gerust een 
keer langs op een repetitieavond. Ook 
projectzangers zijn van harte welkom. 
Het koor repeteert op donderdagavond 
van 20.00 tot 22.15 uur in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat. Inlichtingen bij de 
voorzitter van het koor: Annet de Jong, 
tel: 06-20644802 of e-mail: voorzitter@
acov.nl. 

Dirigent Danny Nooteboom 

Expositie ASG in Kloosterhof
Aalsmeer - Tot eind april wor-
den de gangen van zorgcentrum ’t 
Kloosterhof opgevrolijkt met schil-
derijen. Voor deze expositie hebben 
leden van het Aalsmeers Schilders 
Genootschap mooie werken inge-
leverd. Woensdagochtend heeft de 
opening plaatsgevonden. Voorzit-
ster Loes van der Poel overhandigde 
namens het ASG een boeket serin-
gen aan de directeur van het Kloos-
terhof en dankte voor de mooie ex-
positiegelegenheid. Er zijn schil-
derijen met echte Aalsmeerse on-

derwerpen met kassen en sloten. 
Maar ook allerlei andere onderwer-
pen zijn op doek vastgelegd. Som-
mige leden volgen precies de voor-
stelling en anderen laten hun fanta-
sie de vrije loop. Van beide stromin-
gen zijn schitterende voorbeelden te 
zien. De meeste werken zijn te koop. 
Wie er een kijkje wil nemen, kan na 
melding bij de balie van het zorg-
centrum in de Clematisstraat, op de 
eerste, tweede en derde verdieping 
terecht, waar alle schilderijen in de 
gangen zijn opgehangen.

Foto: Sloot bij Oosteinderweg van Janny Harting.

Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 17 maart gaan 
de deuren van het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat om 9.30 weer open 
voor alle postzegelverzamelaars en 
ruilers. Een kijkje kan genomen wor-
den bij de diverse handelaren. Ook 
kan een miniverzameling bewonderd 
worden. Insecten staan hierin cen-
traal. Bezoekers kunnen natuurlijk 
ook heerlijk snuffelen in de enorme 
aantal vijf eurocent stockboeken op 
de verenigingstafel. Neem boek(en) 
met dubbele zegels eveneens mee, 

want ruilen is tevens mogelijk tij-
dens de beurs. als je wilt ruilen. Ook 
dat kan hier. En natuurlijk ook ge-
woon even gezellig bijpraten met een 
kop koffie en een broodje of wat fris-
drank. Uiteraard staat ook weer een 
verloting (altijd prijs) op het program-
ma. De ruilbeurs duurt tot 15.00 uur 
en de toegang is gratis. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Cor via 0297-343885, 
Sietze via 0297-340257 of kijk op  
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. 

‘Halte’ vijf in 
Passieronde 
Aalsmeer - De Raad van Ker-
ken Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor Pasen, de zgn. Veertigdagen-
tijd, voor het zevende jaar een Pas-
sieronde langs Aalsmeerse en Ku-
delstaartse kerken om wekelijks 
halt te houden voor een medita-
tief moment van stilte en inkeer. Op 
woensdag 21 maart is de vijfde ‘hal-
te’ in de Doopsgezinde kerk aan de 
Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint 
om 19.15 uur en duurt een half uur-
tje. Elke deelnemende kerk geeft op 
eigen wijze inhoud aan het half uur 
van samenkomst. Kom in de Veer-
tigdagentijd oecumenisch in bewe-
ging en doe ook mee aan de Pas-
sieronde! Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar de heer W. van 
Leeuwen, tel. 344969.

Waar is Tommie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas is de cyperse kater 
Tommie.Het dier heeft een donke-
re rug en donker groene ogen. Ka-
ter Tommie is tien jaar oud en wordt 
vermist vanaf de hoek Ophelialaan 
en Sportlaan. Wie het dier heeft ge-
zien wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

Zelf groente kweken met 
Joop Jonker Stichting
Aalsmeer - Er zijn nog plaatsen 
vrij bij de Joop Jonker Stichting. De 
stichting is speciaal opgericht voor 
kinderen met een verstandelijke be-
perking. Met ingang van 7 april kun-
nen kinderen op woensdagmiddag 
en zaterdagochtend, onder begelei-
ding van hun ouders en verzorgers, 
kosteloos hun eigen zogenaamde 
vierkante meter moestuin aanleggen 
en onderhouden. Deze moestuin-
bakken zijn gedoneerd door vrien-
den van de stichting en hebben ie-

der een eigen naam. De kinderen 
kunnen deze zelf schilderen en ver-
sieren om vervolgens hun groente in 
te verbouwen. Maar er zijn nog veel 
meer activiteiten! Kom gerust even 
langs op de tuin aan de Mr. Jac. Tak-
kade. 
Voor aanmeldingen en/of meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met Daniëlle Jonker via 
06-53578961 of kijk op de website 
www.joopjonker-stichting.webklik.
nl. Reageer snel, want vol is vol!

AED lezing bij de ANBO
Aalsmeer - Voor een goed gevul-
de zaal gaf Linda van Veen, EHBO 
instructrice voor de EHBO vereni-
ging Aalsmeer en de Stichting AED 
Westeinder, een lezing over het hart 
en de problemen die mensen te-
gen kunnen komen bij de ANBO. 
Zij deed dat op een uiterst vakkun-
dige manier. Eerst werd de anato-
mie-kennis opgefrist door een uit-
leg over het functioneren van het 
hart, de hartspier, het bloed, bloed-
vaten, kransslagaders. Ook kwamen 
nog even de risicofactoren voor het 
hart aan de orde, zoals roken, onge-
zonde voeding, overgewicht en on-
voldoende lichaamsbeweging. Maar 
soms kan er toch ook sprake zijn 
van een erfelijke aandoening. Ver-
volgens behandelde ze diverse hart-
problemen, hoe deze te herkennen 
en welke maatregelen er dan geno-
men moeten worden. Hoe herken je 
een hartinfarct en wanneer bel je 
112? Welke hulp komt er dan? Wel-
ke problemen met het hart kunnen 
er nog meer voorkomen? Wat is re-
animeren en een wanneer gebruik je 
nu een AED? Linda ging in op de-
ze vragen tijdens het laatste deel van 
haar lezing. Ze gaf eerst uitleg over 

de Stichting AED Westeinder, een 
geweldig initiatief van de Aalsmeer-
se EHBO, opgericht vanwege be-
zorgdheid over de lange aanrijtijd 
van ambulances in dit gebied. De 
stichting zorgt ervoor dat na alarme-
ring via 112 vanwege hartstilstand 
er in Aalsmeer of Kudelstaart bin-
nen 6 minuten een van de 75 ge-
trainde AED-vrijwillligers ter plek-
ke is en met eerste-hulphandelin-
gen kan beginnen. Hoe sneller gere-
animeerd wordt, hoe groter de over-
levingskansen. Toch is slechts 14 % 
van de reanimaties succesvol. De 
kans op hersenschade is reëel en 
neemt toe naarmate de persoon ou-
der is. Vandaar dat ook de vraag ge-
steld werd wat je moet doen als je 
voor jezelf weet dat je niet wilt wor-
den gereanimeerd. Linda gaf aan dat 
het essentieel is dat mensen dat dui-
delijk aangeven, via een penning of 
een geschreven verklaring, en goed 
bespreken met de eigen omgeving. 
Bel in zo’n situatie de eigen huisarts 
en niet 112. Een helder advies ter af-
sluiting van een bijzonder leerzame 
middag over zeer actuele onderwer-
pen. Met veel dank aan Linda van 
Veen en Stichting AED Westeinder. 

Workshops voor Sjogrenpatiënten 
en belangstellenden in ‘t Baken
Aalsmeer - Op woensdag 21 maart 
organiseert de patiëntenvereniging 
voor mensen met het Syndroom van 
Sjögren (N.V.S.P.) twee workshops 
in ’t Baken in de Sportlaan 86. De 
workshops worden ’s middag van 
14.00 tot 16.00 uur gehouden en du-
ren telkens 45 minuten. Er is dus ge-
legenheid om aan beide workshops 
deel te nemen. De ene workshop 
wordt gegeven door Lai-Fong Boer, 
schoonheidsspecialiste, gespeciali-
seerd in huidproblemen en zelf ook 
Sjögrenpatiënt. Haar onderwerp is: 
‘Welke huidverzorging past bij mij’. 
De andere workshop wordt gegeven 
door diëtiste Miranda van Breemen. 
Zij geeft tips bij het maken van hap-
jes of het bereiden van een maaltijd 
voor mensen met het droge-mond 

probleem en moeite met slikken 
hebben. Bij binnenkomst, in de pau-
ze en na afloop is er gelegenheid om 
met andere lotgenoten ervaringen uit 
te wisselen. Daarnaast kan doorlo-
pend de informatiestand met folder-
materiaal bezocht worden. Het Syn-
droom van Sjögren is een frequent 
voorkomende auto-immuun aandoe-
ning met naast op de voorgrond tre-
dende kenmerken als droge ogen en 
een droge mond, symptomen als ver-
moeidheid en pijnlijke gewrichten. 
Onlangs is deze ziekte ook bij ten-
nisster Venus Williams ontdekt. Wilt 
u meer weten over deze aandoe-
ning? Kijk dan op de website: www.
nvsp.nl of bezoek de workshops op 
21 maart in Aalsmeer! Meldt u gratis 
aan voor 20 maart bij info@nvsp.nl.

Aalsmeer - De volgende koppel-
speelavond van buurtvereniging 
Oostend is op maandag 19 maart in 
gebouw het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat. De aanvang is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Het 
koppelkaarten op 5 maart is gewon-

Ubel en Maarten sterk koppel
nen door Ubel en M. Van der Vaart 
met 5895 punten, gevolgd door A. 
Luijben en R. Bekkers met 5582 
punten en K. Kooijman en G. Pres-
ser met 5200 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Joke en Greet met 
4002 punten.
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Radio Aalsmeer in hoge 
sferen in verkeerstoren
Aalsmeer - Halte Zwarteweg is 
een programma bij Radio Aalsmeer 
waar mensen aan meewerken die 
invalide en gehandicapt zijn. Zij 
kunnen als beste vertellen waar 
zij allemaal tegenaan lopen. Hal-
te Zwarteweg is gestart op donder-
dag 17 juni 2010 en is sindsdien een 
programma voor eenieder in Ku-
delstaart en Aalsmeer, maar speci-
aal voor gehandicapten en minder 
validen. In dit programma wordt u 
geïnformeerd over het wel en wee 
van uw medemens in de ruimste zin 
van het woord. Op donderdag 22 
maart staat het programma vanaf 
14.00 uur in het teken van een te-
rugblik op de Open Dag van de Zorg 
bij Heliomare Dagbesteding van za-
terdag 17 maart. Verder werd een 
bezoek gebracht aan de verkeersto-
ren op Luchthaven Schiphol en op 
80 meter hoogte werd een interview 
gehouden met medewerkers van de 

Luchtverkeersleiding en wordt uit-
gelegd hoe het komt dat er de laat-
ste tijd meer overlast is geweest 
van vliegverkeer. Er is ook een bij-
drage waarin de Historische Tuin in 
het middelpunt staat. De vaste ru-
briek, de cliënt van de maand, mag 
natuurlijk ook niet ontbreken. Ook 
Duikschool Haarlemmermeer staat 
op het programma en dat geldt ook 
voor kunstenaar Frank Konincks. Dit 
alles wordt ondersteund door een 
aantal columns en uiteraard mag 
een passend stukje muziek niet ont-
breken. 
Het programma Halte Zwarteweg 
wordt donderdag 22 maart uitge-
zonden tussen 14.00 en 16.00 uur 
bij Radio Aalsmeer en wordt op 
donderdag 29 maart nog een keer 
herhaald. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via de kabel (99.0 MHz) 
en de ether (105.9 MHz) en via de 
livestream www.radioaalsmeer.nl. 

Vijf verdachten voor rechter
Eisen tot acht jaar voor 
woningoverval Aalsmeer
Aalsmeer - Het Openbaar Ministe-
rie (OM) in Amsterdam heeft vrijdag 
9 maart vijf verdachten vervolgd voor 
hun betrokkenheid bij een zeer ern-
stige, gewelddadige woningover-
val vorig jaar op de Jac. Takkade in 
Aalsmeer. De verdachten, vier man-
nen (22, 23, 27 en 28) en een vrouw 
(26), overvielen de slachtoffers in de 
nacht van 1 op 2 april in hun eigen 
woning. Terwijl de slachtoffers lagen 
te slapen, werden zij geconfron-
teerd met drie gemaskerde, gewa-
pende mannen die hen uit bed trok-
ken. Ze werden vervolgens een uur 
lang bedreigd en mishandeld. Een 
van de slachtoffers stikte bijna in 
zijn eigen bloed, en hield ernstig let-
sel over aan de overval. Niet alleen 
de overval zelf, maar ook het feit dat 
iemand uit hun eigen vriendenkring 
betrokken is geweest bij de voorbe-
reiding van de overval, is tot op de 
dag van vandaag zeer traumatisch 
voor de slachtoffers. 

Grote impact
Een overval, in welke vorm dan ook, 
heeft grote impact op het slacht-
offer en zijn of haar directe omge-
ving. Daarnaast veroorzaakt een 
overval ook maatschappelijke on-
rust. Samen met de politie en de 
gemeente(n) zet het OM zich hard 
in voor de aanpak van overvallen. In 
2011 is het aantal overvallen in de 
regio, in vergelijking tot voorgaande 
jaren, dan ook gedaald. Mede door 
snel handelen èn betere preventie 
door burgers en bedrijven blijft het 
steeds vaker bij pogingen. Uiteraard 
worden ook daders van pogingen 
hard aangepakt. Zo werd onlangs 
een 18-jarige verdachte conform eis 
veroordeeld tot drie jaar gevange-
nisstraf voor een gewelddadige po-
ging tot een overval op een juwe-
lier. In alle zaken met overvallen of 
pogingen daartoe worden hogere 
straffen geëist. In hoger beroep wor-
den zaken sneller behandeld; een 
vrijgesproken overvaller werd vorig 
jaar binnen twee maanden in hoger 
beroep alsnog tot vijf jaar gevange-

nisstraf veroordeeld. De intensieve 
samenwerking met partners vanuit 
de Aanpak Top 600 levert ook waar-
devolle informatie op over verdach-
ten van overvallen. Door de kennis 
en krachten op dat gebied te bun-
delen worden met succes onder-
zoeken naar overvallen verricht. In 
Amsterdam zijn in 2011 honderd 
personen vervolgd vanwege betrok-
kenheid bij overvallen of pogingen 
daartoe. Daarvan zijn er 89 veroor-
deeld: 66 van hen waren meerder-
jarig. In verreweg de meeste van die 
zaken zijn de veroordeelden jaren-
lange gevangenisstraffen opgelegd.
 
Gevangenisstraf en vergoeding
Ook bij deze overval in Aalsmeer 
wilden de verdachten snel aan buit 
komen. Ze gebruikten daarbij grof 
geweld en hielden op geen enke-
le manier rekening met de slacht-
offers. Bij een dergelijk misdrijf, dat 
diep ingrijpt in de persoonlijke le-
venssfeer van slachtoffers, is de eni-
ge passende sanctie een gevan-
genisstraf van langere duur. In de 
strafeis is rekening gehouden met 
omstandigheden, zoals strafrech-
telijk verleden van verdachten, hun 
psychische gesteldheid (eventue-
le verminderde toerekeningsvat-
baarheid) en proceshouding (in-
zicht in handelingen, spijtbetuigin-
gen). Verzwarende factoren voor ei-
sen bij overvallen zijn de nachtelijke 
uren, het plegen van de overval met 
meerdere personen, het gebruik van 
wapens en/of vermomming, vast-
binden/opsluiten, zwaar lichamelijk 
letsel of overlijden. Ook die omstan-
digheden zijn meegenomen bij het 
bepalen van de eis. Vanwege al de-
ze omstandigheden tezamen eiste 
het OM vrijdag vanwege deze bru-
te woningoverval acht jaar onvoor-
waardelijke gevangenisstraf voor de 
drie verdachten die in de woning 
waren tijdens de overval en vijf jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
voor de twee anderen. Daarnaast 
vordert het OM schadevergoedin-
gen voor de slachtoffers.

Schades auto Rozenhof: 
Het kan ook anders!
Aalsmeer - Zondagmorgen 26 fe-
bruari omstreeks 5 uur werden en-
kele bewoners gealarmeerd door 
vernielingen aan auto’s in hun wijk 
de Rozenhof. Een tweetal jongens 
(17 jaar) hadden het gemunt op de 
voorruiten, ruitenwissers van de ge-
parkeerde auto’s en maakten be-
schadigingen aan de carrosserie 
van circa 10 voertuigen. Door kor-
daat optreden van een paar bewo-
ners wisten deze al snel de daders 
te traceren, waarna 112 is gebeld 
en de politie binnen 20 minuten 
ter plaatse was. Op de eerste vraag 
van de politie ter plaatse ontken-
den beide jongens aanvankelijk. Zij 
zijn daarom naar het bureau mee-
genomen, alwaar ze in de loop van 
de dag spontaan hebben bekend 
aan welke auto’s zij de schade had-
den toegebracht. Hierdoor konden 
de gedupeerden contact opnemen 
met de ouders van de beide jon-
gens. Deze ouders hebben in deze 
kwestie terstond hun verantwoor-
delijkheid genomen. Hierna zijn in 
een gesprek met de ouders, de bei-

de jongens in aanwezigheid van een 
enkele gedupeerde, gesprekken ge-
voerd, waarin de jongens exact heb-
ben aangegeven wie aan welke au-
to de schade had toegebracht. Ver-
volgens heeft elke ouder van de res-
pectievelijke jongens toegezegd de 
volledige schade aan de gedupeer-
de te zullen vergoeden. De jongens 
hebben hun spijt betuigd en beloofd 
dit nooit meer te zullen doen. Door 
middel van een schriftelijke beves-
tiging tussen de ouders en de ge-
dupeerden is deze kwestie in nog 
geen 3 weken volledig met elkaar 
in harmonie opgelost en hebben de 
jongens met hun ouders toegezegd 
het verschuldigde bedrag nog de-
ze week aan de betrokkenen te zul-
len over maken. Na afwikkeling van 
deze kwestie kan de wijk in goede 
harmonie, zonder rancune weer met 
elkaar verder. De gedupeerden zijn 
de politie, de getuigen, maar ook de 
ouders erkentelijk, hoe allen met el-
kaar deze zaak in no time de wereld 
uit hebben geholpen. Met dank na-
mens alle betrokkenen.

Ongerustheid bij alle fracties
Forse verliespost gemeente 
op ‘Tuinen van Aalsmeer’
Aalsmeer - Begin 2006 werd door 
de gemeenteraad het startschot ge-
geven voor het project ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’, de herinrichting en 
ontwikkeling van het gebied van en 
rond de oude N201. De verlegging 
van de N201 bood toen de unieke 
kans om de twee dorpshelften aan 
weerskanten van de Burgemees-
ter Kasteleinweg weer aan elkaar 
te verbinden en de oude dorpskern 
in ere te herstellen. Er werden plan-
nen gemaakt voor circa 350 wonin-
gen in de deelgebieden Polderzoom, 
Spoorlaan, Zwarteweg en Ophelia-
hof. Ook de aanleg van de Noord-
vork hoort bij dit project. De ge-
meente Aalsmeer richtte destijds sa-
men met projectontwikkelaar Bohe-
men Ontwikkelingsbedrijf &2=1 BV 
op om deze plannen vorm te geven. 
Nu, zes jaar later, veroorzaakten de 
cijfers met betrekking tot de grond-
exploitatie waarvan B&W de raad 
onlangs op hoogte stelde een schok.

Niets heilig
Dat het geen sluitend project zou 
worden, kwam niet als een veras-
sing bij het CDA. Maar wel, dat de 
samenwerkingsovereenkomst met 
Bohemen multi-interpretabel zou 
zijn. Ook gaf het CDA aan het jam-
mer te vinden en dat dit niet eer-
der is opgemerkt. Bij de VVD-frac-
tie was er sprake van een schrikre-
actie toen op basis van het cijferma-
teriaal bleek dat het verlies voor de 
gemeente verdubbeld was tot 3, 65 
miljoen euro. Wat de PACT-fractie 
betreft wordt niets heilig verklaard, 
ook de bestaande samenwerkings-
constructie niet. De AB-factie is de 
mening toegedaan dat echt alles op 
tafel moet komen. Ook het afbla-
zen van het hele project, inclusief de 
Noordvork. Volgens de CDA-fractie 
moet ergens ruim drie miljoen euro 
vandaan gehaald worden. Namens 
B&W kon wethouder Ulla Eurich 
melden dat niets heilig was. Dat is 
ook de intentie van het college. Eind 
maart staat de behandeling in twee-
de termijn en de besluitvorming op 

de agenda. Een extern bureau gaat 
in het kader van een strategische 
oriëntatie een grondexploitatie van 
het project toetsen en het is juist de-
ze strategische heroriëntatie die de 
hele boel op zijn kop kan zetten en 
daarbij zal ook Bohemen niet buiten 
schot blijven. Over de opdracht die 
het externe bureau krijgt wil wethou-
der Ulla Eurich graag met de raad 
praten. Er wordt gekeken naar wat 
er uit de strategische heroriëntatie te 
voorschijn komt en daarna volgt een 
nieuw voorstel. 

Hele klus
Namens het college is wethouder 
Gertjan van der Hoeven toezichthou-
der van het project en de gevoelens 
van de raad kwamen hem niet ge-
heel onbekend voor. De ongerust-
heid wordt door eenieder gevoeld 
en volgens de wethouder wordt het 
nog een hele klus om er als gemeen-
te zo uit te komen dat het financi-
eel verlies en de risico’s worden be-
perkt. Wat de PACT-fractie betreft 
moet er lering uit worden getrokken 
voor de toekomst. Alle risico’s la-
gen bij de gemeente en dat is voor 
de fractie aanleiding om scherp aan 
de wind te gaan zeilen en dat geldt 
voor alle lopende projecten, dus niet 
alleen &2=1, maar ook Green Park 
en Mijnsheerlijckheid. Op 29 maart 
staat het onderwerp wederom op de 
agenda.

Twee laptops uit 
huis gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 2 maart zijn 
tussen zeven uur in de ochtend en 
vijf uur ‘s middags twee laptops uit 
een woning aan de Uiterweg ge-
stolen. In het huis wonen meerde-
re mensen. Mogelijk is gebruik ge-
maakt van een valse sleutel. De po-
litie heeft geen braaksporen aange-
troffen.

Weinig veranderingen in 
bestemmingsplan Stommeer 
Aalsmeer - Dinsdag 6 maart heb-
ben zo’n zestig belangstellende be-
woners van de Stommeer zich het 
gemeentehuis laten informeren 
over de herziening van het bestem-
mingsplan van hun wijk. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Het op 
dit moment geldige bestemmings-
plan is sterk verouderd. Het dateert 
uit 1964 en het Rijk eist dat bestem-
mingsplannen niet ouder zijn dan 10 
jaar. Er moet dus een nieuw bestem-
mingsplan komen. Voor het plange-
bied Stommeer is het niet de bedoe-
ling dat er veel veranderd en spre-
ken we dus van een conserverend 
plan. De herziening van dit bestem-
mingsplan maakt onderdeel uit van 
een programma dat er op gericht 
is om aan het einde van deze col-
legeperiode te beschikken over ac-
tuele en digitaal raadpleegbare be-

stemmingsplannen.” Na de plenaire 
inleiding hadden de bezoekers vol-
op gelegenheid om vragen te stellen 
over de eigen situatie. Bijvoorbeeld: 
“Ik wil graag de mogelijkheid heb-
ben om in de toekomst mijn huis uit 
te bouwen; wat moet ik dan doen?” 
Of: “Bij een speelplaatsje staat als 
bestemming verkeer. Klopt dat 
wel?” Er waren diverse medewer-
kers van de gemeente aanwezig om 
al de vragen te beantwoorden. Bo-
vendien konden er ook schriftelijke 
vragen worden ingediend. Het voor-
ontwerp bestemmingsplan Stom-
meer ligt nog tot en met 5 april ter 
inzage in het gemeentehuis. Ook is 
het plan digitaal in te zien op www.
aalsmeer.nl./bestemmingsplannen. 
Binnen deze periode hebben in-
woners de gelegenheid om een in-
spraakreactie in te dienen.

Aalsmeer - Op het fietspad naast 
de N201, ter hoogte van de ingang 
bij de busbaan in Uithoorn, heeft 
op donderdag 8 maart rond vier 
uur in de middag een zwaar on-
geval plaatsgevonden. Een 17 jari-
ge bromfietser uit Mijdrecht haalde 
op het fietspad twee fietsers in. De 
bestuurder zag een fietsster tege-
moet komen en stuurde terug naar 

rechts. Wellicht iets te snel, waar-
door de brommer slipte. Een botsing 
kon niet meer voorkomen worden. 
De fietsster, een 41 jarige vrouw uit 
Kudelstaart, is zwaar gewond per 
trauma heli naar het ziekenhuis ver-
voerd. Ook de jongen uit Mijdrecht 
liep behoorlijk letsel op en is even-
eens met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht. 

Twee gewonden na aanrijding

Vernielingen aan 
zes auto’s
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
9 op zaterdag 10 maart zijn vernie-
lingen gepleegd aan de zestal au-
to’s. De wagens stonden allen ge-
parkeerd in de Azaleastraat. De 
vandalen hebben spiegels en an-
tennes van de auto’s afgebroken. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Sieraden uit 
huis gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 7 maart 
is tussen twaalf en half drie ‘s mid-
dags ingebroken in een woning in 
de Cyclamenstraat. 
Via de achterzijde hebben de dieven 
zich toegang tot het huis verschaft. 
Met een koevoet is het keukenraam 
geforceerd. De dieven zijn er van-
door gegaan met sieraden. Getui-
gen hebben drie mannen zien weg-
rennen. Mogelijk hebben zij te ma-
ken met de inbraak. Het betreft een 
getinte en twee blanke mannen. 

Drie keer teveel 
alcohol op!
Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart 
rond half twaalf in de avond is een 
16-jarige vrouw uit Aalsmeer onwel 
geworden in de Rozenstraat, hoek 
Weteringstraat. De inwoonster bleek 
teveel alcohol genuttigd te hebben. 
De 16-jarige is naar het VU-zieken-
huis vervoerd. Om een uur dezelf-
de nacht kreeg de politie een mel-
ding dat er een persoon lag in het 
gras bij de Dreef. Het bleek te gaan 
om een 18-jarige jongeman uit Uit-
hoorn die te diep in het glaasje had 
gekeken. De Uithoornaar is door 
zijn vader en moeder opgehaald. Op 
zondag 11 maart rond tien uur in 
de avond werd opnieuw de hulp in-
geroepen van de politie bij een on-
wel geworden man op het Robend 
in Kudelstaart. De in Nederland ver-
blijvende man bleek zwaar onder in-
vloed van alcohol. Hij is door de am-
bulance naar huis gebracht.

Grote hoeveelheid 
gereedschap weg
Aalsmeer - Op woensdag 7 maart 
tussen elf en kwart over twaalf in 
de ochtend is ingebroken een in 
de Dorpsstraat geparkeerde klus-
senbus. Uit de Renault Master is 
een grote hoeveelheid gereedschap 
gestolen. De dieven gingen er on-
der andere vandoor met een zaag-
machine, freesmachines en een de-
coupeerzaag van het merk Festool. 
De schade voor de eigenaar be-
draagt ongeveer 3.500 euro. De bus 
stond in het gedeelte van de Dorps-
straat nabij de kerk. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht hier 
de politie over te informeren via 
0900-8844.

Fiets gestolen
Kudelstaart - Op donderdag 8 
maart is vanaf de Mijnsherenweg 
een fiets gestolen. Het rijwiel is van 
het merk Giant, type Melbourne 7 
GTS en is grijs van kleur.

Dagvaarding na 
vechtpartij
Aalsmeer - Op zondag 11 maart 
rond kwart voor vijf in de middag is 
een 39 jarige uit Aalsmeer aange-
houden na een vechtpartij aan de 
Dreef. Via snelrecht kreeg de inwo-
ner een boete van 300 euro. Dit ac-
cepteerde hij niet. De boete is ver-
ruild voor een dagvaarding. De in-
woner moet dus voor de rechtbank 
verschijnen.

Brandstof uit 
hijskraan weg
Kudelstaart - Tussen vrijdag 9 
maart tien uur in de avond en zon-
dag 11 maart elf uur in de ochtend is 
brandstof gestolen uit een hijskraan, 
die was neergezet op het parkeer-
terrein aan het einde van de Bilder-
dammerweg. Ongeveer 360 liter die-
sel is uit de kraan gestolen. Er is een 
witte bus gezien door getuigen. Mo-
gelijk zijn er meer inwoners die in-
formatie hebben. Zij worden ver-
zocht de politie te bellen: 0900-8844.

Rackets weg uit 
sportcomplex
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 7 op donderdag 8 maart is in-
gebroken in een sportcomplex in 
de Sportlaan. Om binnen te komen 
hebben de dieven een schuifpui 
en een toegangsdeur met fors ge-
weld geforceerd. Ondanks dat het 
alarm afging, zijn de inbrekers toch 
naar binnen gegaan. De barruim-
te is doorzocht, evenals een kamer 
waar rackets opgeslagen lagen. De 
dieven hebben enkele rackets mee-
genomen. De inbraak was rond vier 
uur ‘s nachts.

Raadhuisbrug weer prachtig!
Aalsmeer - Een slordig foutje af-
gelopen donderdag 8 maart in de 
Meerbode. In het artikel over de 
Raadhuisbrug stond niet, zoals be-
doeld, vernieuwd, maar vernield. 
Een alerte lezer attendeerde de re-
dactie op deze misser. Want, het is 
natuurlijk niet zo. De makers van 
de nieuwe brug verdienen zelfs een 
groot compliment. Het resultaat is 
prachtig. De brug oogt weer heel 

nostalgisch en vormt een mooie 
aanvulling op de monumentale be-
bouwing van architect J.F. Berghoef, 
het gemeentehuis en de woonwin-
kelgalerij. 
Misschien was het typefoutje niet 
opgevallen, maar de redactie voel-
de zich, vanwege het sublieme re-
sultaat, verplicht dit recht te zetten. 
Kijk naar de foto, en geef toe: Reno-
vatie 100 procent geslaagd!

College informeert raad en 
inwoners over rijkstaken
Aalsmeer - Om de gemeenteraad 
buiten de raadsvergaderingen om 
over actuele onderwerpen te kun-
nen bijpraten, nodigt het college 
van burgemeester en wethouders 
op gezette tijden de raad uit voor 
een informatief overleg. Zo’n over-
leg is openbaar en publiek is dan 
ook zeer welkom. Donderdagavond 
15 maart praat het college in een In-
formatief Overleg de raad bij over 
het onderwerp ‘Decentralisaties in 
het sociale domein’. 
Na de opening door wethouder Ad 
Verburg, wordt gesproken over de 
overgang van rijkstaken naar ge-
meenten. Denk hierbij aan Jeugd-
zorg en Passend Onderwijs, taken 
vanuit de Algemene Wet Bijzonder 

Ziektekosten(AWBZ) en de nieuwe 
Wet Werken Naar Vermogen. Hugo 
Bakkum, projectleider transities bij 
de gemeenten Aalsmeer en Amstel-
veen, neemt de bezoekers mee in 
deze materie. Welke taken die voor-
heen door de landelijke overheid of 
provincies werden opgepakt, lig-
gen straks bij de gemeenten? En 
wat betekent dat voor de gemeen-
te Aalsmeer en haar inwoners? De 
afsluiting wordt verzorgd door wet-
houder Ulla Eurich. 
Belangstellenden zijn meer dan wel-
kom bij deze themasessie die don-
derdag start met inloop met koffie 
om 19.45 uur. Aanvang overleg in 
de raadskelder van het gemeente-
huis om 20.00 uur. 

Overname oud papier door 
supportersvereniging?
Aalsmeer - De AB-fractie gaf tij-
dens de bijeenkomst van het Be-
raad en de Raad van Aalsmeer op 
donderdag 8 maart 2012 aan het re-
sumé van het Beraad van 16 februa-
ri 2012 niet te willen vaststellen. 
De stukken waren naar de mening 
van de fractie niet tijdig aangele-
verd en hierbij past een soort van 
‘gele kaart’. Het agendapunt gaat 
door naar de volgende bijeenkomst 
op donderdag 29 maart aanstaan-
de. Later op de avond gold dit ook 
voor het resumé van de bijeenkomst 
van de Raad op 8 maart. Het vast-
stellen van de Afvalstoffenverorde-
ning Aalsmeer 2012 stuitte op wei-

nig tot geen problemen. De CDA-
fractie wees er op dat Supporters-
vereniging Kudelstaart heel veel 
oud papier inzamelt en wellicht is 
het mogelijk dat dit in Kudelstaart in 
zijn geheel wordt overgenomen van 
De Meerlanden, zodat Kudelstaart 
dan uit de route genomen kan wor-
den. Dat zou mogelijk weer tot een 
besparing kunnen leiden. Bij de be-
handeling gericht op het goed-
keuren van de begroting 2012 van 
Stichting AURO voor Openbaar Pri-
mair Onderwijs vond besluitvorming 
plaats en dat gold ook voor het be-
schikbaar stellen van een calamitei-
tenbudget 2012.
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Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 17 maart
AALSMEER
ZOB 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Breukelen 2 - Aalsmeer 2 12.30 u
IJFC 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Aalsmeer 4 – Abcoude 2 14.30 u
Aalsmeer 6 – Ouderkerk 6 14.30 u
Aalsm/RKAVVet.1 – Badh.dorpVet1 14.30 u

R.K.A.V.
Aalsm/RKAV Vet.1 – Badh.dorpVet1 14.30 u

Meisjes
OFC MA.1 - RKAV MA.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Amstelveen A1G - J.A.United A1 12.00 u
Argon A4 - J.A.United A2 12.30 u
J.A.United B2 – Spaarnwoude B1 12.30 u
Amstelveen C1 - J.A.United C1 10.00 u
J.A.United C2 – OlympiaHaarlem C2 12.30 u
J.A.United C3 – Hillegom C3 14.30 u
Concordia C3 - J.A.United C4 11.30 u

Pupillen
Pancratius D1 - J.A.United D1 11.30 u
SCW D1 - J.A.United D2 9.00 u
Hoofddorp D5 - J.A.United D3 10.30 u
J.A.United D4 – Kon.HFC D5 11.15 u
J.A.United D5 – Concordia D3 11.15 u
J.A.United E1 – ZuidoostUnited E2 11.00 u
Sp.Martinus E3 - J.A.United E2 11.45 u
J.A.United E3 – AFC E6 11.00 u
RCH E3 - J.A.United E4 10.00 u
Arsenal E1 - J.A.United E5 9.30 u
DSS E5 - J.A.United E6 9.30 u
J.A.United E9 – Diemen E 10 9.30 u
DSS E 17 - J.A.United E10 10.00 u
AFC F1 - J.A.United F1 9.00 u
AFC F3 - J.A.United F2 9.00 u
Argon F1 - J.A.United F3 8.45 u
J.A.United F4 – Roda’23 F4 9.00 u
J.A.United F5 – Alliance’22 F3 9.00 u
J.A.United F6G – Buitenveldert F7 9.00 u
Pancratius F9 - J.A.United F7G 10.15 u
Badh.dorp F2 - J.A.United F8 9.30 u
J.A.United F9 – Legm.vogels F 10 9.00 u
Roda’23 F13 - J.A.United F10 10.15 u
De Meer F6 - J.A.United F11 9.00 u
Volewijckers F1 – J.A.United F12 9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Geel Wit MB.1 14.30 u
Zwanenburg MC.1 - J.A.United MC.1 10.30 u
J.A.United MC.2 – Sp.Martinus MC.1 11.00 u
Legm.vogels MD.1 - J.A.United MD.1 11.00 u
J.A.United ME.1 – SDZ ME.1 9.30 u
IJburg AFC ME.2 - J.A.United ME.2 10.30 u

R.K.D.E.S
Pupillen
Roda’23 D2 - RKDES D1 13.00 u
Zwanenburg D5 - RKDES D3 12.00 u
RKDES E1 – Roda’23 E3 11.00 u
Abcoude E2 - RKDES E2 9.30 u
RKDES E3 – Sp.Martinus E4 11.00 u
Pancratius E9 - RKDES E4 10.15 u
RKDES E5 – Amstelveen E2 11.00 u
RKDES E6 – OSV E8 9.30 u
SDZ E12 – RKDES E7 11.00 u
RKDES E8 – Ouderkerk E11 9.30 u
RKDES F1 – Bl.Wit.A’dam F1 11.00 u
AGB F1 - RKDES F2 11.00 u
Argon F3 - RKDES F3 10.45 u
DCG F3 - RKDES F4 11.30 u
Swift F5 - RKDES F5 10.15 u

RKDES F6 – Vlug en Vaardig F2 9.30 u
Roda’23 F11 - RKDES F7 9.00 u
RKDES F8 – SCW F3 9.30 u
VVA/Spartaan F6 - RKDES F9 9.00 u

Dames
RKDES DA.1 – Desto DA. 1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Velsen MB.1 11.00 u
Velsen MC.1 - RKDES MC.1 14.30 u
RKDES MD.1 – Alliance’22 MD.1 9.30 u
Sp.Martinus ME.1 - RKDES ME.1 13.00 u

S.C.W
Vlug en Vaardig 1 - SCW 1 14.30 u
RKAVIC 3 - SCW 2 14.30 u
SCW 3 – De Brug 2 14.30 u
Sp.Martinus 3 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1 14.30 u
WV-HEDW Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – EDO Vet.1 14.00 u

Junioren
SDO A1 - SCW A1 14.30 u
SCW A2 – Huizen A3 12.30 u
AMVJ B2 - SCW B1 12.30 u
SCW C1 – VVC C2 11.00 u
HBC C5 - SCW C2 14.45 u

Pupillen
SCW D1 – J.A.United D2 9.00 u
Kon.HFC D8 - SCW D2 12.30 u
HBC E5 - SCW E2 10.15 u
SCW E3 – DCG E6 9.00 u
SCW E4 – De Meer E5 10.15 u
SCW F1 – DWV F3 10.15 u
RKDES F8 - SCW F3 9.30 u
SCW F4 – NFC/Brommer F4 9.00 u
Amstelveen F7 – SCW F5M 9.00 u

Dames
KDO DA.1 - SCW DA.1 13.30 u

Meisjes
Overbos MC.1 - SCW MC.1 14.45 u
SCW MD.1 – Hoofddorp MD.1 9.00 u

Zondag 18 maart
R.K.A.V.
CTO’70 1 - RKAV 1 14.00 u
DCG 3 - RKAV 2 11.30 u
RKAV 3 – SDZ 4 11.30 u
Swift 10 - RKAV 4 15.00 u
OSC 2 - RKAV 5 12.00 u
RKAV 6 – KDO 6 11.30 u
RKAV 7 – Legm.vogels 6 14.00 u

Dames
Sloterdijk DA.1 - RKAV DA.1 13.15 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – Hillegom 1 14.00 u
Abcoude 2 - RKDES 2 11.30 u
Buitenveldert 2 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – PVCV 3 12.00 u
RKDES 5 – Sp.Martinus 4 14.00 u
AFC 13 - RKDES 6 14.45 u

Junioren
RKDES A1 – Pancratius A1 12.00 u
Vogelenzang A1 - RKDES A2 11.30 u
Roda’23 B1 - RKDES B1 12.00 u
RKDES C1 – Abcoude C1 10.00 u
RKDES C2 – Tos Actief C2 12.00 u
Legm.vogels C7 - RKDES C3 10.00 u

Vrijdag speelavond in Dorpshuis 
Twee Gootjes tweede bij 
dartclub Poel’s Eye
Kudelstaart - Eén derde van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye 
zit er ondertussen alweer op. Meer 
dan honderd darters kwamen dit 
seizoen op visite in Kudelstaart. De 
doelstellingen waren van een ieder 
anders. Het merendeel kwam een 
enkele of meerdere keren. Toen zij 
tijd en zin hadden kwamen zij ge-
zellig een potje darten. En dat kan 
ook makkelijk, want de Poel’s Eye 
heeft een open deur beleid (lid-
maatschap of van tevoren inschrij-
ven is niet nodig) Sommige darters 
kwamen vaker, en voor sommige 
van hen is de stand een belangrijk 
gegeven. Er waren per speelavond 
namelijk niet alleen prijzen te win-
nen, maar ook punten. Deze pun-
ten worden uiteraard bijgehouden, 
en resulteren in een stand. De titel-
strijd is zeer spannend. Met nog vijf 
speelronden te gaan zijn er in prin-
cipe zeven titel kandidaten. Davey 
Monsees gaat aan kop, maar Ge-
rard Bak volgt op slechts twee pun-
ten. Danny de Hartog staat daar 
weer met twee punten achter. Rene 
Kruit en Erik Jan Geelkerken staan 
gezamenlijk op de vierde plaats. 
Remco Maarse en Ilona Bak staan 
ook op een alleszins overbrugbare 
achterstand als men in ogenschouw 
neemt dat men op een speelavond 
twintig punten kan verdienen. Ove-

rigens wordt aan het eind van het 
seizoen traditioneel de Top Tien ge-
huldigd. Als de huidige zeven titel-
kandidaten daadwerkelijk zo hoog 
blijven staan, blijft er voor de rest 
nog drie prijzen over om te verde-
len. Marco Cornelisse staat achtste, 
terwijl maar liefst drie darters op 
de gedeelde negende plaats staan: 
Joost Roos, Gilbert van Eijck en Pe-
ter van de Laarse. Maar ook hier zijn 
vele kapers op de kust. Vier darters 
staan op een achterstand van min-
der dan zeven punten, terwijl dar-
ters die nog iets verder weg staan 
na een paar goede klappers hun 
naam zomaar in de Top Tien kun-
nen terug vinden. De speelavonden 
waren echter niet alleen het domein 
van de ‘stand darters’, dat werd be-
wezen op de afgelopen speelavond. 
Twee nieuwelingen sloegen hun 
slag. Nick Weiland was niet hele-
maal nieuw bij de Poel’s Eye, want 
hij was voor de tweede keer op rij 
aanwezig. Zijn eerste optreden was 
al prima, nu haalde hij zelfs de fi-
nale. Dennis Commisaris had ech-
ter het perfecte debuut. Hij won te-
gelijk de speelavond bij zijn eerste 
deelname ooit. Ook Tim Maas pres-
teerde boven verwachting, hij be-
reikte, net als Remco Maarse, knap 
de halve finale. Ook in de halve fi-
nale, maar dan in de A Verliezerron-

Oscar (links) en Huib werden allebei tweede.

Handbalcompetitie
Kampioenen bij RKDES 
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
stond in het teken van het huldi-
gen van diverse teams van RKDES 
die kampioen werden in hun klasse. 
Het begon zaterdagmiddag met een 
wedstrijd van de meiden C2 in de 
Proosdijhal. Zij moesten aantreden 
tegen de C2 van WeHaVe uit Weesp. 
RKDES speelde de wedstrijd gedis-
ciplineerd en gecontroleerd. Bij rust 
was het al duidelijk dat de winst 
naar RKDES zou gaan. Het werd uit-
eindelijk 12-4. Het kampioenschap 
was binnen en dit werd gevierd met 
bloemen, een beker en versnape-
ringen na afloop. De zondagoch-
tend was het de beurt aan de mei-
den C1. Zij speelden een uitwed-
strijd tegen DSS C2 in Heemskerk. 
Ook hier stond het kampioenschap 
op het spel. RKDES stond vooraf-
gaand aan dit duel met 1 wedstrijd 
meer gespeeld, twee punten voor 
op DSS. Er moest dus minimaal ge-
lijk worden gespeeld door de Ku-
delstaartse meiden. DSS opende de 
wedstrijd met het eerste doelpunt. 

De rust ging in met 4-3 op het sco-
reblok in het voordeel van DSS. Na 
rust een RKDES dat zeer geconcen-
treerd begon. De verdediging stond 
als een huis en aanvallend werd het 
doel makkelijker gevonden door 
harde schoten uit de tweede lijn 
en scherp uitgevoerde breaks. Met 
6-11 werd de wedstrijd door RKDES 
gewonnen. Na afloop derhalve uit-
zinnige vreugde bij de meiden, coa-
ches, ouders en andere meegereis-
de familieleden.De derde ploeg die 
bloemen overhandigd kreeg, was 
Dames 2. De dames waren vori-
ge week al in een uitwedstrijd kam-
pioen geworden. vooraf aan de te 
spelen wedstrijd tegen U.S 5 uit Am-
sterdam, maar het is een kampioen 
waardig om de laatste wedstrijd van 
het seizoen ook winnend af te slui-
ten. Zeker als je thuis in de Proosdij-
hal speelt met veel publiek op de tri-
bune. Om de sfeer compleet te ma-
ken, zorgde Pascal Maarsen voor 
muziek. De eerste tien minuten do-
mineerde RKDES de wedstrijd met 

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS kampioen!
Aalsmeer - Door naaste concur-
rent V&L in eigen huis te verslaan, 
zijn de dames van FIQAS Aalsmeer 
kampioen geworden in de Eerste 
Divisie. En dat betekent promotie 
naar de eredivisie! De Aalsmeerse 
dames reisden zaterdag met nog 
drie wedstrijden te spelen en drie 
punten voorsprong op V&L naar 
Geleen. Gesteund door een gro-
te schare supporters uit Aalsmeer, 
wist de ploeg dat bij winst de ti-
tel binnen was. Maar de thuiswed-
strijd was destijds verloren, dus de 
dames wisten ook dat het niet een-
voudig zou worden. Dat klopte in-
derdaad. 

Hoewel de wedstrijd de eerste tien 
minuten nog aardig gelijk op ging 
(4-4), kwam V&L daarna op voor-
sprong: eerst van 8-4, daarna liep 
het verschil op tot zelfs zeven: 11-
4! “We wisten dat V&L een fysieke 
ploeg was en dat we dus niet één 
op één moesten gaan spelen, want 
dat vangen zij wel op. We moesten 
meer de beweging zoeken,” ver-
telt trainer/coach Ruud v.d. Broeck 
na afloop. “Daar hadden we ook op 
getraind. Maar in eerste instantie 
lukte dat niet, terwijl bij hen wél al-
les goed ging. Daar kwam nog bij 
dat we het zonder Nicole van Schie 
moesten doen, want die had bij de 

wedstrijd tegen D.O.S. een hersen-
schudding opgelopen en kon écht 
niet spelen. Dat was een domper. 
En tijdens de wedstrijd liep Priscil-
la Bergman al snel tegen twee tijd-
straffen op. Daardoor moest ik in 
de dekking ook wat omzetten om 
geen risico te lopen dat ze tegen de 
derde aan zou lopen. Ingrid Kuiper 
heeft toen haar plaats in de dekking 
overgenomen en pakte dat prima 
op.” Keepster Bianca Schijf, die niet 
lekker in de wedstrijd zat, werd ver-
vangen door Manon van de Sar en 
ook dat pakte goed uit. Toch bleef 
de achterstand in eerste instantie 
en die liep zelfs op tot de maxima-
le 14-6. Na een time out waarin Van 
de Broeck zijn ploeg opdracht gaf 
vooral meer te bewegen, ook zon-
der bal, en druk te houden, ging 
het beter lopen bij FIQAS Aalsmeer. 
Langzaam kwamen de dames bij en 
zo werd het van 14-6 binnen een 
paar minuten 14-13! De ploegen 
gingen rusten bij 16-14 en de wed-
strijd lag weer helemaal open. In de 
tweede helft kwamen de Aalsmeer-
se dames al snel op gelijke hoogte: 
17-17 en nu lag de druk helemaal 
bij V&L, dat móest winnen om nog 
een kans te maken op de titel. 
Maar waar zij nerveus werden, bleef 
FIQAS Aalsmeer rustig én gooide 
het tempo omhoog. “Toen lukte al-

les bij ons: we speelden het spel-
letje dat we zo goed kunnen spe-
len en dan zijn we ook de sterkste. 
We kwamen op voorsprong, via 19-
22 naar 25-31, en toen die eenmaal 
vijf en zelfs zes punten was, wisten 
we dat de wedstrijd gespeeld was. 
De laatste acht minuten konden we 
‘gewoon’ uitspelen.” Het werd uit-
eindelijk 29-35 en het feest kon los-
barsten. Van de Broeck was voor-
al te spreken over de instelling en 
veerkracht van zijn ploeg. “Dat een 
wedstrijd zó kan kantelen is onge-
kend. Er zit veel kracht in dit team 
en die meiden zijn er in blijven ge-
loven. Ze zijn blijven knokken voor 
elkaar en wilden niet opgeven. En je 
ziet: als je samen ergens voor vecht, 
kun je mooie dingen bereiken. Het 
allermooiste was natuurlijk om in 
Geleen van de grootste concurrent 

goed handbal spel. De dames wis-
ten elkaar makkelijk te vinden en 
dat resulteerde in prachtige ac-
ties en fraaie doelpunten. De rust 
werd ingegaan met een 12-4 voor-
sprong. Na rust speelde RKDES ge-

concentreerd de wedstrijd uit. De 
eindstand was uiteindelijk 28-8 en 
zo kon de kampioen waardig in de 
bloemen worden gezet. Het feest 
werd nadien uiteraard voortgezet in 
de kantine van de Proosdijhal.

de, strandden Danny de Hartog en 
Arnold Sluys. Huib Gootjes werd in 
deze ronde tweede, terwijl Ronald 
Baars knap wist te winnen. Mike 
Miltenburg stond dit seizoen met 
wisselend succes in de finale van 
de B Verliezerronde, maar won nu 
één niveau hoger, de B Winnaar-
ronde. Laatste slachtoffer was Os-
car Gootjes, die dus het slech-
te voorbeeld (finale verliezen) van 
broer Huib volgde. Evengoed waren 
de gebroeders tevreden. Henny Taal 
en Ronald van de Meer waren in de 
B Winnaarronde de halve finalisten. 
Als passende afsluiter won (nóg) 
een nieuweling, de B Verliezerronde 
werd namelijk een prooi voor Ryan 

van Nieuwburg. Ans Engel haalde 
(ook) voor het eerst dit seizoen, en 
als vierde dame, de finale. Ronald 
van de Meer had voor de tweede 
keer dit seizoen de hoogste uitgooi 
van de avond (124 met Bull’s Eye fi-
nish) Tim Maas mocht gooien voor 
de Triple Pot, op de website www.
poelseye.nl kunt u zien hoe het hem 
is vergaan. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 16 maart. Nieuwe 
ronde, (vier) nieuwe kansen in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Men 
hoeft geen lid te zijn, iedereen kan 
meedoen. De inschrijving sluit om 
19.45 uur, deelname kost drie en 
halve euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar. 

te winnen, dat geeft het kampioen-
schap extra glans. Deze ploeg heeft 
zeker wat te zoeken in de eredivi-
sie!” 

Zaterdag: dubbelprogramma 
Voor handballiefhebbers valt er 
zaterdag veel te genieten in de 
Bloemhof: eerst spelen om 18.45 
uur de dames van FIQAS Aalsmeer 
– de kersverse kampioenen van de 
Eerste Divisie – thuis tegen DSVD. 
Om 20.45 uur staat voor de mannen 
de zeer belangrijke wedstrijd in de 
nacompetitie tegen Hellas uit den 
Haag op het programma. De man-
nen kunnen alle mogelijke support 
gebruiken, dus kom naar de sport-
hal aan de Hornweg en steun de 
ploeg! 

Foto Don Ran.

Sportvereniging Omnia 2000
Vier keer goud turnsters
Aalsmeer - Op zondag 11 maart 
deden zeventien turnsters van SV 
Omnia 2000 mee aan twee verschil-
lende wedstrijden. Drie turnsters 
turnden de halve finale van de regio 
in de vierde divisie in Amsterdam-
Sloten. Noa Sangers turnde zich bij 
de pupillen naar een 9e plaats van 
de 36 deelneemsters.In de cate-
gorie Pupillen 2, niveau 8 turnden 
Lindsay Commandeur en Guoxin 
Verhoef. Van de 33 deelneemsters 
eindigde Lindsay op de 23e plaats. 
Vooral haar balkoefening ging heel 
goed. Guoxin turnde voor het eerst 
een flick-flack in haar vrije oefening 
en die lukte goed. Zij werd tiende. 
In Amsterdam-Oost in de Wethou-
der Verheijhal turnden drie turn-
sters in de 7e divisie. Bij de pupillen 
1, niveau 12 turnde Erica Bertacca. 
Ze turnt nog maar sinds december 
mee in de wedstrijdgroep en wist di-
rect al beslag te leggen op de eer-
ste plaats in een veld van 33 deel-
neemsters. Een mooie prestatie dus. 
In Pupillen 2, niveau 11 turnden De-
wy Lemmens en Anne van der Laan. 
Zij behaalden respectievelijk de 13e 

en 8e plaats van de 33 turnsters. In 
dezelfde hal turnden 11 turnsters 
van SV Omnia 2000 in de 6e divisie 
hun 2e voorwedstrijd. In de catego-
rie instap niveau 12 turnden 5 turn-
sters van SV Omnia 2000. Van de 48 
deelneemsters werd Danielle Lohuis 
13e, Anouk Caarls 11e, Daisy Tem-
pelaars 7e, Tinka van Hulst 5e en 
op een gedeelde 1e plaats eindigde 
Shanna Dernison. Bij de pupillen 1 
niveau 10 vier deelneemsters van SV 
Omnia 2000.Van de 29 deelneem-
sters werd Fabienne Verschueren 
16e, Renée Keijzer 5e, Eline van 
Lenthe 3e en op de 1e plaats ein-
digde Sophie van Dam. Bij de pupil-
len 1 niveau 11 turnden 2 turnsters 
van SV Omnia 2000. Van de 32 deel-
neemsters eindigden Tessa Roode 
en Manon Visser respectievelijk op 
de eerste en tweede plaats.Met zo-
veel turnsters die mogen doorstro-
men naar de regiokampioenschap-
pen en het winnen van vier gou-
den medailles kunnen de trainsters 
en de turnsters van SV Omnia 2000 
terugkijken op een zeer geslaagde 
wedstrijddag. 

Op de foto van links naar rechts: Renée Keijzer, Eline van Lenthe, Sophie van 
Dam en Erica Bertacca.
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Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Op maandag 5 maart 
heeft weer een gezellige speelavond 
plaatsgevonden bij bridgeclub Strijd 
en Vriendschap. Er is goed gekaart, 
de uitslagen.

Groep A:
1. André Lanser en Joris vd Zwaard 59,29
2. H Pothuizen en Martin vd Laarse 58,93
3/4/5. Juul en Matje Wentzel 53,21
3/4/5. Theo Blom en Ko van Es 53,21
3/4/5. Wil Groot en Trudy Stokkel 53,21
6. Gerard Vermeer en Jan Oor 50,71
7. Jan Doeve en Rietje vd Zwaard 50,00
8. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 47,50
9. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 46,79
10. Anny van Buyten en Tiny Neij 46,07

Groep B: 
1. Wim Spaargaren en Jan Eveleens 62,14
2. Piet van Hoek en Coby Blom 55,00
3. Sima en Hans Visser 54,29
4. Jan en Mien Korenwinder 53,21
5. Alie v Verseveld en Tiny v Zijverden 52,14
6. Gonny en Pim van der Zwaard 51,79
7 Marianne Joore en Herma Raggers 50,00
8. Guus en Mieke van Neijenhof 49,29
9. Pieter en Erna Jongkind 48,21
10. Angela Korenromp en GLubbers 42,14
  
Groep C: 
1. Rina en Laurens Veldt 58,26
2. F Blommestijn en Harry v Mastwijk 56,48
3. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 55,13
4. Marthe en Theo Teunen 54,24
5. Alie en Hein Bosman 52,10
6. Klaas Maarse en Adri otto 48,88
7. An Joore en Mien van der Laarse 45,83
8. Henny vd Laarse en Els Vermeer 43,84
9. Bep brockhoff en Ank Roodenburg 43,66
10. Piet Vis en Oege de Jong 41,65

Maat-kaarten in 
Dorpshuis
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert vrij-
dagavond 16 maart een klaverjas-
avond voor kaarters die graag weer 
een avond willen kaarten met een 
vaste maat bijvoorbeeld met vrouw, 
vriendin, vriend collega, buurman of 
buurvrouw. Voor deze speciale avond 
is ook een speciaal prijzenpakket in-
gekocht. Een marsenprijs, een hoog-
ste en laatste tafelprijs, een poedel-
prijs en vijf dubbele winnaarsprijzen 
zijn te winnen. Ook de verloting met 
veel mooie prijzen, waaronder een 
heerlijke fles drank, diverse vleesprij-
zen, planten en nog veel meer, ont-
breekt deze avond niet. Het inschrijf-
geld bedraagt voor deze avond 2,50 
euro per persoon. Aanvang 20.00 uur 
in Dorpshuis Kudelstaart.

Gezellig kaarten 
bij Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Ook zin in een gezellige avond kla-
verjassen? Iedere kaartliefhebber 
is van harte welkom. De aanvang is 
20.00 uur. Op 7 maart is Peter van de 
Bunt eerste geworden met 5701 pun-
ten. Op twee Marry Akse met 5616 
punten en Ria van Oostwaard be-
haalde met 5279 punten de derde 
plaats. De poedelprijs was deze week 
voor Sjaan Bon met 3178 punten.

Jan wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis. Kla-
verjassen, jokeren en biljarten staan 
op het programma. Er is ook gele-
genheid voor rummicub en harten-
jagen. Op donderdag 8 maart is het 
klaverjassen gewonnen door Jan 
Weij met 5061 punten, gevolgd door 
Marry Akse met 5024 punten en op 
drie is Riet Pothuizen geëindigd met 
4937 punten. De hoogste eer bij het 
jokeren is behaald door Bets Teu-
nen met 60 punten, op twee Gerrit 
de Wit met 117 punten. Ook zin in 
een gezellige kaartmiddag? Iedere 
55+er is welkom. Er wordt gekaart 
van 13.30 tot 16.30 uur. Voor inlich-
tingen kan gebeld worden naar me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout 
heeft op donderdag 8 maart weer een 
gezellige speelavond gehouden. Er 
zijn hoge ogen gegooid. Eerste in de 
hoofdklasse is Dirkjan Baardse gewor-
den met 1979 punten. 2. Jan Joore met 
1821 punten, 3. Corry Balder met 1769 
punten. Klasse A: 1. Til Vermeer met 
1730 punten, 2. Leo van Faassen met 
1692 punten, 3. Elly Lanser 1679 met 
punten. Klasse B: 1. Gert Lanser met 
1672 punten, 2. Ruud van Schie met 
1666 punten, 3. Nel Joore met 1656 
punten. Klasse C: 1. Char Kuite met 
1642 punten, 2. Hans Schijf met 1611 
punten, 3. Martje de Graaf met 1584 
punten. Klasse D: 1. Femmy Korte met 
1461 punten, 2. Rina Korenwinder met 
1458 punten en 3. Ria van Oudheus-
den met 1441 punten. De volgende 
competitie sjoelavond is donderdag 22 
maart in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat vanaf 20.00 uur.

Ouderensoos 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 8 maart 
was er weer een gezellig samenzijn 
van de ouderensoos van buurtver-
eniging Oostend. De beste 55 plus-
ser was mevrouw Verkerk met 5313 
punten, gevolgd door de heer Tulp 
met 5164 punten en op drie de heer 
J. Alderden met 4974 punten. Bij 
het rummicuppen was mevrouw de 
Vries iedereen de baas en de poe-
delprijs ging naar mevrouw Speel-
man. De volgende speelmiddag van 
de ouderensoos is op donderdag 
22 maart in gebouw het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat , aan-
vang 14.00 uur. De zaal is open van-
af 13.30 uur.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
21 maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 7 maart is ge-
wonnen door Gerrit van der Geest 
met 5740 punten, gevolgd door Piet 
Buskermolen met 5122 punten en 
Coby Bruinsma met 4725 punten.

Klaarten in Oost
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
15 maart, staat klaverjassen weer 
op het programma bij buurtvereni-
ging Oostend. Er wordt gekaart in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat vanaf 20.00 uur. De zaal gaat 
open om 19.30 uur. 

Aalsmeerse Biljarters in finale 
recreanten 5e klasse Libre
Aalsmeer - Op 28 februari en 6 en 
13 maart is in Woubrugge bij biljart-
verenging Jacobswoude gestreden 
om het kampioenschap 5e klasse li-
bre Recranten gespeeld. Piet Maar-
sen en Joop Hogervorst van biljart-
vereniging Aalsmeer mochten deel-
nemen aan het kampioenschap. 
De twee Aalsmeerders moes-
ten het als eerste tegen elkaar op-
nemen. Joop Hogervorst won de-
ze partij met één carambole ver-
schil. De twee volgende dinsdagen 
wonnen beide Aalsmeerders hun 
vier partijen. Joop Hogervorst staat 
na twee dagen biljarten op de eer-
ste plaats. Piet Maarsen bezet plek 

twee. Van de zes gespeelde partij-
en won Joop er vier, dus 8 punten. 
Ook Piet Maarsen won vier partijen 
van de zes, ook 8 punten. De laatste 
finaledag was spannend. Joop won 
de eerste partij. De laatste partij was 
tussen de Aalsmeerder Joop Hoger-
vorst en Henk v/d Voorst uit Koude-
kerk a/d Rijn, beide 40 carambole`s. 
Joop moest de eer laten aan Henk 
v/d Voorst, 34 tegen 40. 

Joop werd uiteindelijk derde in de 
finale.Ook Piet Maarsen moest nog 
twee partijen spelen. Hij won er één 
en verloor er één,op basis van moy-
enne is Piet als tweede geëindigd.

Voorwedstrijd Ritmische Gymnastiek
Brons voor Elise en Dominique
Aalsmeer - Afgelopen zondag 11 
maart vond in Hendrik Ido Am-
bacht de tweede voorwedstrijd Rit-
mische Gymnastiek voor het B ni-
veau plaats. In deze categorie de-
den in totaal 19 zeer sterke gymnas-
ten mee, waaronder Natasja Rom-
merts van SV Omnia 2000. Zij moest 
als eerste oefening haar knotsoefe-
ning laten zien. Op een paar klei-
ne wegrolletjes van een knots na 
liet zij een prima oefening zien. In 
de tweede ronde stond voor Na-
tasja haar lint oefening op het pro-
gramma. Ook deze oefening liep, op 
een knoopje in haar lint na, eigen-
lijke best heel goed. Natasja ein-
digde na beide oefeningen op een 
tiende plaats. Deze wedstrijd is te-
vens bepalend wie van de gymnas-
ten, de tien beste na twee wedstrij-
den, door mag naar de halve finale. 
Natasja was bij de eerste wedstrijd 
als achtste geëindigd en bij deze 
tweede wedstrijd werd zij uiteinde-
lijk tiende, ze hoort echter pas in de 
loop van de week of zij door is naar 
de halve finale. Begin van de mid-
dag was categorie 1B aan de beurt. 
Pricilla Rietheide beet het spits af. 
Ondanks dat ze een paar dagen 
voor de wedstrijd geblesseerd was 
liet ze een mooie lintoefening zien. 
De knotsoefening van Pricilla ging 
wat minder goed, hier daar lukte het 

niet de knotsen te vangen. Pricil-
la eindigde op de vijftiende plaats. 
Ilse Huiskens begon met een vlot-
te, mooi uitgevoerde knotsoefening 
en liet daarna een goede lintoefe-
ning zien met wat schoonheidsfout-
jes. Ilse behaalde hiermee de vierde 
plaats en heeft zich hiermee direct 
geplaatst voor de finale. Daarna wa-
ren de duo’s van categorie 3B aan 
zet. Dominique Roof en Elise Wan-
ner lieten een nette oefening met 
lint zien, die door de jury beloond 
werd met een onverwachte derde 
plaats. Sanne Koopmans en Gabri-
elle Boomhouwer deden ook ontzet-
tend hun best met hun lintoefening, 
ondanks wat schoonheidsfout-
jes kwamen zij op een mooie vijfde 
plaats. Elise en Gabriëlle waren met 
hun knotsoefening goed op dreef, 
op 1 na, vingen ze alle gooien, hier-
mee werden ze tiende. Als laatste 
duo kwamen Sanne en Dominique 
in actie met de knotsoefening. Deze 
zag er goed gelijk uit maar niet alles 
werd gevangen. Zo eindigde ze op 
de zesde plaats. Alle vier de duo’s 
zijn door naar de halve finale. Aan-
staande zaterdag is in de Bloemhof 
te Aalsmeer de tweede regiowed-
strijd voor het C-niveau. De wed-
strijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur 
en iedereen is van harte welkom om 
te komen kijken.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 wint van US 9
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kreeg het 
9de team van US op bezoek, dat sa-
men met Bloemenlust met 14 pun-
ten op een gedeelde derde plaats 
in de competitie stond. Brian van de 
Heuvel begon met een overtuigen-
de winstpartij, waarna Jeroen Hensel 
en Hervé Pantegies onderuit gingen, 
zodat met een 1-2 achterstand aan 
het dubbelspel begonnen werd. Bri-
an en Hervé wonnen de eerste twee 
games, maar verloren vervolgens de 
volgende twee games, dus was een 
beslissende vijfde game noodzake-
lijk. Dit werd een ware thriller, die 
met 12-10 in het voordeel van Bloe-
menlust beslist werd na een bloed-
stollende laatste rally. Omdat Jeroen 
en Brian daarna beiden hun enkel-
spel wonnen werd een comfortabele 
5-2 voorsprong bereikt. Jeroen red-
de het daarna niet tegen de met de 
wel heel vervelende noppen spelen-
de beste man van US, en ook Her-
vé kon zijn laatste partij net niet win-
nen, 6-11 verlies in vijfde game. Bij 
een 5-4 voorsprong leek Brian in de 
laatste wedstrijd na 11-6 en 11-4 op 
weg naar een simpele winst, maar 
zijn tegenstander Jasper kwam ech-
ter goed terug met twe maal 9-11. 
Dus ook hier was een beslissen-
de vijfde game nodig, die door Bri-
an met scherp spel met 11-5 gewon-
nen werd. Einduitslag 6-4 winst te-
gen deze directe concurrent. Bloe-
menlust 2 speelde in Hoofddorp te-

gen HTC 9, de naaste concurrent 
om degradatie uit de derde klasse 
te ontlopen. Een goede uitslag was 
dus gewenst, maar Vladimir Javor-
nik, Frans Ravesteijn en Johan Berk 
kwamen niet verder dan ieder één 
overwinning en twee verliespartijen. 
In het dubbelspel ging het gelijk op, 
maar Frans en Johan moesten zich 
met 14-12 in de beslissende vijfde 
game gewonnen geven. Met de 7-3 
nederlaag wordt Bloemenlust 2 ge-
passeerd door het team van HTC 9. 
Voor de wedstrijd tegen koploper 
Bloemenlust 3 stond tegenstander 
Amstelveen 4 op de tweede plaats 
met 5 punten achterstand, en na af-
loop staat Amstelveen 4 nog steeds 
tweede, maar de achterstand is op-
gelopen naar 7 punten door een 6-4 
overwinning van Bloemenlust 3. Phi-
lippe Monnier won al zijn partijen, 
Peter Velleman won er twee en Horst 
Krassen won 1 partij. In het dubbel 
spel stonden Philippe en Peter op 
matchpunt met een 2-1 voorsprong 
in games en 10-6 in de vierde game. 
Deze game werd alsnog met 13-11 
verloren en helaas vervolgens ook 
de vijfde game. Bloemenlust 4 blijft 
het goed doen in de vijfde klasse, nu 
met een 5-5 gelijkspel tegen AMVJ 
4. Willem Visser en Wim v.d. Aardweg 
wonnen beide twee enkelspelpartij-
en, maar moesten zich in het dub-
belspel gewonnen geven. Het vijfde 
punt werd gescoord door Dirk Piet.

Twee zaalvoetbalteams geschrapt 
ZABO competitie krimpt 
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer maakt het lopende sei-
zoen 2011/2012 af met acht teams 
in plaats van tien zaalvoetbalploe-
gen. Het ZABO bestuur heeft in de 
afgelopen week kenbaar gemaakt 
dat twee teams zijn geschrapt van 
de deelnemerslijst. Het gaat om de 
teams van HB-BV en Bruin Café Bo-
naire. Natuurlijk is de gang van za-
ken betreurenswaardig voor de or-
ganisatie, alle andere deelnemers 
en supporters maar het is gewoon-
weg niet anders, aldus een bestuurs-
lid. Omdat er nog slechts zes speel-
avonden op het programma staan, 
wordt er géén aanvulling geregeld. 
De competitie wordt afgemaakt met 
acht zaalvoetbalteams. Het wed-
strijdprogramma is inmiddels al aan-
gepast en ook de ranglijst van de 
competitie zal worden herzien. In de 
36-jarige geschiedenis die de ZA-
BO telt, is er nog nooit één seizoen 
zó desastreus verlopen als die van 
dit seizoen. Uiteraard wil het ZABO-
bestuur vanaf september weer een 
competitie gaan draaien met een 
goede organisatie en tien deelne-
mende ploegen. 

Doelpuntenfesti j n
Afgelopen zaterdag 10 maart werd de 
ZABO competitie voortgezet met de 
twaalfde wedstrijdavond. Speelloka-
tie was wederom sporthal de Bloem-
hof en de wedstrijden werden dit-
maal gearbitreerd door de scheids-
rechters Peter Meyer en Martin Am-
merlaan. De openingswedstrijd ging 
tussen Accon/AVM en SC Rijsen-
hout. Het publiek zag een waar doel-

puntenfestijn. De partij eindigde met 
een ruime overwinning voor Accon/
AVM. Het scorebord gaf 17-5 aan 
als eindstand. De tweede wedstrijd 
was de ontmoeting tussen Choekie’s 
Hairsalon en Amsec Beveiliging. Dit 
duel was een stuk spannender als 
de eerste partij. Diep in de tweede 
helft was de tussenstand 3-2. Choe-
kie’s Hairsalon scoorde in de slot-
fase nog tweemaal en bepaalde de 
eindstand op 5-2 in hun voordeel. De 
derde wedstrijd van het avondje ZA-
BO was het duel tussen LEMO-Gaat-
Los en LEMO/Piller. De aanwezigen 
op de tribunes zagen een aantrekke-
lijke wedstrijd met aanvallend zaal-
voetbal. Het werd een partij met twee 
gezichten. LEMO-Gaat-Los ging fu-
rieus van start, speelde zeer sterk en 
bouwde in de eerste helft een rui-
me 4-1 voorsprong op. Op het juis-
te moment, vlak voor het rustsignaal 
wist LEMO/Piller terug te komen in 
de wedstrijd. Casper Verschueren 
scoorde van dichtbij en liet 
4-2 aantekenen. In de tweede helft 
waren de rollen omgedraaid. In een 
tijdsbestek van acht minuten trof LE-
MO/Piller maar liefst vijf keer het 
doel en had de 4-2 achterstand om-
gebogen in een 4-7 voorsprong. 
Hierna vielen er over en weer nog 
doelpunten te bewonderen, onder 
meer van Sennan Jacub en Peter 
Könst. Topscoorder in de wedstrijd 
was Mark Pothuizen met zes tref-
fers. De eindstand werd 5-11 voor 
LEMO/Piller. De teams van Sportca-
fé de Midi’s en Schijf Grondboringen 
kwamen afgelopen zaterdag niet in 
actie. Speelronde 13 volgt op zater-
dag 31 maart. 

Voetbal zaterdag
Aalsmeer schakelt AMVJ uit 
Aalsmeer - In een wedstrijd waar 
veel op het spel stond – AMVJ zou 
bij verlies in ieder geval afhaken – 
was vooral het begin niet best. Het 
werd afgelopen zaterdag een wed-
strijd met twee gezichten. In de eer-
ste helft was het beter combine-
rend AMVJ de bovenliggende par-
tij en speelde Aalsmeer onsamen-
hangend. De tweede helft startte 
Aalsmeer met meer drang naar vo-
ren en wist AMVJ op eigen helft vast 
te zetten. Aalsmeer (met een excel-
lerende Tim Millenaar voor de ge-
schorste Burak Sitil) en AMVJ wil-
den vanaf het eerste fluitsignaal 
van de goed leidende scheidsrech-
ter Peter Hilgers de wedstrijd naar 
hun hand zetten. Veel lijn zat er niet 
in. Aalsmeer speelde te gehaast en 
maakte daardoor vele fouten. AMVJ 
vond elkaar beter. Het team speel-
de het spel op rechts waar de snel-
le Wieger Visser veel aan de bal was. 
Daardoor was het ook gemakkelijk 
om hem uit te schakelen. In eerste 
instantie ving Harmen Colijn hem op 
en in laatste instantie was de weer 
goed op dreef zijnde Jeffrey Blik-
slager hem regelmatig de baas. Het 
eerste gevaarlijke moment van AM-
VJ kwam in de 9e minuut toen Re-
né Boer op rechts voortrok, maar 
Ray Smidt door goed uitkomen Ne-
mo Schnek van de score wist af te 
houden. Aalsmeer kreeg door een 
misverstand tussen keeper Nick de 
Groote en Mark Schol een grote 

kans in de 11e minuut. Thomas Har-
te schrok van die kans en raakte de 
bal maar half, waarna hij naast ging. 
Een vliegend schot van Imke van 
Moorselaar van AMVJ in de 23e mi-
nuut ging rakelings over. AMVJ cre-
eerde meer kansen, maar wist die 
niet te verzilveren. Aalsmeer kreeg 
enkele goede kansen in de eerste 
helft. Zoals Thomas Harte in de 31e 
minuut, hij schoot naast en in de 36e 
minuut toen uit een diepte pass van 
Dirk Jan van der Meer, Calvin Kos-
ter met een goed schot de lat tou-
cheerde. Naarmate de eerste helft 
vorderde kreeg Aalsmeer meer vat 
op de spitsen van AMVJ. Ray Smidt 
hoefde relatief weinig op te treden 
en het bleef tot aan de rust 0–0. De 
toespraak van Anthony Servinus in 
de rust had zijn werk goed gedaan. 
Aalsmeer begon feller aan de twee-
de helft en veroverde het midden-
veld. AMVJ kreeg in de 48e minuut 
zijn eerste en laatste kans, maar 
Nemo Schnek schoot de bal naast. 
Aalsmeer nam het spel over en uit 
een pass in de 51e minuut van Peter 
Neuvel op Calvin Koster kon keeper 
Nick de Groote ten koste van een 
corner nog redden. Aalsmeer werd 
gevaarlijker en AMVJ moest alle zei-
len bijzetten en uit paniek werden 
enkele corners weggegeven. Uit een 
goede voorzet van de soms weer 
onnavolgbare bewegingen van Sa-
lih Yildiz vaak verrassend voor zijn 
tegenstanders, maar ook voor zijn 

eigen spelers, kopte Peter Neuvel 
in de 66e minuut goed in. Nick de 
Groote redde op de lijn. De wedstrijd 
kantelde in de 68e minuut toen Pe-
ter Neuvel goed wegdraaide van zijn 
verdediger en vanaf zeker 25 meter 
de bal als een streep in de kruising 
joeg langs de verbouwereerde Nick 
de Groote, 1–0. Uit een pass van Pe-
ter Neuvel in de 71e minuut kwam 
Calvin Koster zwaar gehinderd door 
Mark Schol op de keeper af, maar 
zijn schot ging naast. AMVJ was 
aangeslagen en kwam niet meer 
aan aanvallen toe. De opkomen-
de Harmen Colijn gaf een pass in 
de 74e minuut op Calvin Koster die 
met links de bal tussen twee spe-
lers door in de rechterhoek schoot, 
2–0. AMVJ raakte nu helemaal de 
kluts kwijt en de wisselwerking tus-
sen keeper en zijn achterhoede leek 
nergens meer op. 78e minuut: Wis-
sel Lucien Fraenk voor Calvin Koster. 
79e minuut: Wissel Mark Ruessink 
voor Harmen Colijn. Peter Neuvel 
speelde in de 82e minuut Bram van 
der Driest uit en schoot de bal be-
heerst langs de keeper in de uiterste 
hoek, 3–0. De koek was nog niet op. 
In de 87e minuut liep Salih Yildiz uit 
een bekeken pass van Mark Rues-
sink Thomas Hansen eruit en verras-
te de keeper in de korte hoek, 4–0. 
En was het niet alleen kermis op 
het parkeerterrein maar na afloop 
ook op het veld. Zaterdag 17 maart 
aanstaande speelt Aalsmeer uit te-
gen ZOB. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur. Locatie: Sportpark Zuidooster-
park, Purmerenderweg 55, Zuioost-
beemster. 
Jack van Muijden 

Voetbal zondag
RKDES doet goede zaken 
door forse overwinning
Kudelstaart – Vorige week liet RK-
DES de ultieme mogelijkheid liggen 
om op een punt van koploper AGB te 
komen. In de slotminuten werd tegen 
Bloemendaal een 1-2 voorsprong 
weggegeven en het gelijkspel be-
tekende dat RKDES ‘slechts’ een 
punt inliep op het verliezende AGB. 
De opdracht was duidelijk, er moest 
gewonnen worden dit weekend te-
gen SV Nieuw West om de aanslui-
ting te houden. De eerdere ontmoe-
ting tussen RKDES en Nieuw West 
werd het een gemakkelijke middag, 
het team van Hajo Hendriks won vrij 
gemakkelijk met 1-5. Ook nu won 
RKDES met maar liefst 7-2, maar 
de uitslag gaf geen werkelijk beeld 
van een groot deel van de wedstrijd. 
Het team van de jarige trainer/coach 
kende een flitsende start. Al na 3 mi-
nuten was het raak. Op onnavolgba-
re wijze zette topscoorder Edwin van 
Maris drie tegenstanders ‘te kijk’. Hij 
speelde zich bekwaam vrij, om be-
heerst RKDES op een 1-0 voor-
sprong te zetten. Na 6 minuten leek 
de wedstrijd al op ‘slot’ te gaan zit-
ten. Een handsbal van een Nieuw 
West speler werd door de uitste-
kend leidende scheidsrechter Boers 
goed beoordeeld: strafschop. De al-
tijd trefzekere Edwin van Maris zag 

zijn inzet fraai gestopt door Nieuw 
West doelman Mohammed Jaoud. 
Nieuw West putte hier het nodige 
zelfvertrouwen uit en RKDES begon 
zelf onzorgvuldig te spelen. In de 16e 
minuut was het slordig balverlies op 
het middenveld en ging de altijd be-
trouwbare doelman Wilbert Klijmij 
ook nog in de fout en dat gaf de be-
zoekers uit Amsterdam de gelegen-
heid om gelijk te maken. Even later 
herstelde doelman Klijmij zich door 
een bal uit de linkerhoek te ranselen 
en behoedde zijn team voor een ach-
terstand. Nog geen minuut later her-
stelde RKDES zich, een voorzet van 
Steef Hoogwerff Kroon werd fraai in-
gekopt door Roy Endhoven, RKDES 
weer op voorsprong, 2-1.In de slotfa-
se van de eerste helft verzaakte RK-
DES om de wedstrijd te beslissen. 
Het duurde tot de 43e minuut tot-
dat de Kudelstaarters weer een kans 
kregen, een vrije trap van Mark Schut 
belandde op de lat.Een blunder in de 
48e minuut op het middenveld en in 
de achterhoede bracht Nieuw West 
weer langszij, 2-2. Het spel werd er 
van beide kanten niet beter op en de 
Kudelstaarters lieten Nieuw West de 
hoop op meer duidelijk worden. Trai-
ner Hajo Hendriks besliste anders en 
ging alles of niets spelen. Hij wissel-

de verdediger Paul Verburg en mid-
denvelder Roy Endhoven voor de 
twee aanvallers Richard de Vries en 
Maarten van Putten. Met behulp van 
de doelman van Nieuw West Jaoud 
pakte dit goed uit. In de 67e minuut 
liet de doelman van Nieuw West, na 
een vrije trap van Mark Schut, de bal 
los en Maarten van Putten stond op 
de goede plek en tikte de bal in het 
doel: 3-2. Nog geen 2 minuten later 
ging de Nieuw West keeper weer in 
de fout door buiten het 16 meter ge-
bied de bal knullig te verspelen. 
Ook nu was Maarten van Putten bij 
de les en fraai schoot hij de bal over 
iedereen heen in het doel, 4-2. In de 
slotfase was RKDES geheel los en 
stortte Nieuw West volledig in. In de 
72e minuut schoot Mark Schut een 
vrije trap in de kruising (5-2). In de 
slotfase besliste Richard de Vries en 
Maarten van Putten de eindstand op 
7-2. Aanstaande zondag 18 maart 
speelt RKDES1 thuis tegen Hillegom. 
De wedstrijd op het complex aan de 
Wim Kandreef begint om 14.00 uur. 
Publiek is uiteraard van harte wel-
kom.




