Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Verkoop alle merken
nieuw en gebruikt
Goedkoop onderhoud,
reparatie en APK
Hoofdweg 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Helingcontrole
bij jachthavens

Kleurige graffitikunst op schutting
Aalsmeer - In de vroege ochtend werd zaterdag 15 maart door
een groep jongeren onder leiding
van graffitikunstenaar Sander Bosman gestart met het bespuiten van
de schutting voor de bouwput in de
Zijdstraat. De hele dag had de groep
jongeren veel bekijks. De ietwat nare
verflucht nam menig dorpsbezoeker
voor lief, het was prachtig om te zien
hoe de grauwe schutting in de loop
van de dag in een kleurige wand
met prachtige kunstwerken veranderde. Het logo van de Winkeliers
Vereniging Aalsmeer Centrum is op

de eerste schuttingplaat gespoten
en op de laatste platen zijn in een
kleurig apart lettertype de woorden
‘Aalsmeer bouwt’ gespoten. Een duidelijk voorbeeld dat graffiti ook mooi
kan zijn! Sander Bosman is gespecialiseerd in graffitikunst. Bij meerdere bedrijven heeft hij al graffitidecoraties op muren gezet. Meer weten
over zijn werk? Een impressie kan
bekeken worden op www.lakaanalles.nl. Zo’n kleine twee maanden zal de graffitikunst de winkelstraat opfleuren. In mei gaat de Kudelstaartse kunstenaar Leontien Zet-

Pas op voor betalen met
pin aan de deur!

hof de houten bouwschutting voorzien van fraaie Aalsmeerse taferelen.

Aalsmeer - Op woensdag 12 maart
heeft de politie een helingcontrole bij
enkele jachthavens en bedrijven aan
de Uiterweg gehouden. Er zijn dertig
boten en dertig motoren gecontroleerd. Geen van de boten of motoren
stond als gestolen geregistreerd. Bij
één boot en een motor was er twijfel,
maar bij verder onderzoek bleek een
en ander in orde te zijn.

Verwarming
Koeling
Ventilatie
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Caravan voor jongeren in Oost?
In januari 2008 zijn er gesprekken geweest met jongeren en de wijkraad Oost over voorzieningen voor de jeugd in Aalsmeer Oost. Wil je
weten wat de Gemeente Aalsmeer gedaan heeft na januari en wat we
kunnen doen voor je in de toekomst? Kom dan vanavond (20 maart)
naar het gemeentehuis. In dit gesprek zullen burgemeester en wethouder uitleg geven over de mogelijkheden.
Waar
Gemeentehuis Aalsmeer, kamer 020
Hoe laat?
20.00 uur
Onderwerp van gesprek Voorzieningen in Aalsmeer Oost
Ben je een tiener, woon je in Aalsmeer Oost?
Dan zien we je graag vanavond!

Leerlingen van Jozefschool
planten bomen langs Dreef
Aalsmeer - Vijfentwintig leerlingen
van de Jozefschool hebben gisteren, woensdag 19 maart, bomen geplant aan de Dreef in het kader van
de nationale boomfeestdag. Wethouder Ronald Fransen hield, voordat de spades de grond in gingen,
een korte toespraak. Populair gezegd is de doelstelling van de stichting Nationale Boomfeestdag: kinderen en hun ouders op positieve
wijze te confronteren met de noodzaak de natuur te respecteren en te
onderhouden. Op de boomfeestdag
zijn zoveel bomen geplant, dat hiermee een substantiële bijdrage geleverd wordt aan een schoner klimaat in eigen land! Er doen ruim
350 gemeenten mee, naar verwachting 115.000 kinderen en zij planten
zeker 230.000 bomen. Dit is meer
dan andere jaren en is een duidelijke bevestiging dat bomen planten ‘hot’ is. “Het levert een bijdrage aan de CO2-reductie van ruim

275.000 kilogram”, aldus Peter Derksen van de stichting. Stichting Nationale Boomfeestdag schat dat er
sinds de start van de Boomfeestdag
in 1957 zeker tien miljoen bomen
zijn geplant. Berekend is dat hiermee ongeveer 120 miljoen kilogram
CO2 is opgenomen. De organisatie vindt dat er meer aandacht moet
worden besteed aan schonere lucht
in eigen land en roept gemeenten
en bedrijven op om veel meer bomen in eigen land te planten ter
CO2-compensatie en niet alleen in
landen als bijvoorbeeld Oeganda.
De aftrap van de 52-ste boomfeestdag vond plaats in Rotterdam waar
de nationale viering werd gehouden
met 2008 kinderen. Het programma
wordt gepresenteerd door ambassadrice Sandra Reemer en door Jochem van Gelder.
Meer informatie over de stichting is te vinden op de website:
www.boomfeestdag.nl.

Duif klem in boom
Aalsmeer - Door de storm is op
woensdag 12 maart rond zes uur
in de avond in de Hadleystraat een
boom op een schuur gevallen. De
harde wind had grip gekregen op
een vijf meter hoge Spar. De politie en de brandweer zijn ter plaatse

gegaan om assistentie te verlenen.
Ook de dierenambulance moest gewaarschuwd worden. In de omgewaaide boom was een duif klem komen te zitten. Hij is bevrijd en meegenomen door de medewerkers van
de dierenambulance.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak
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Nationale boomfeestdag

gehaald. Met name de Grote en de
Kleine Poel waren het decor voor
de schoonmakers, maar dit jaar zijn
ook het plassengebied in Oost en de
ringvaartkanten ‘opgeschoond’. De
schoonmaakdag wordt al een groot
aantal jaren georganiseerd door Jan
Pieter Korenwinder en Piet Boom en
zij kregen, net als vorig jaar, hulp
van SPIE en de Raad van Twaalf van
de pramenrace, totaal zo’n zeventig
vrijwilligers in vijftien boten. Het recreatiegebied is weer ‘spik en span’.
Er is ruim 3.000 ton afval verzameld.

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

SEAT/
VW/ Audi service
service provider
provider
SEAT/ VW/

1

Boten vol afval van Poel!

Aalsmeer - De zon scheen jl. zaterdag, mooi weer voor een boottochtje. Echter voor heel veel pramen- en
botenbezitters was het niet een ontspannen rondvaren, maar aanpoten.
De jaarlijkse schoonmaakdag vond
plaats en dat deze weer niet voor
niets is gehouden, bleek uit de volle
boten die arriveerden bij de op het
terrein van de Watersport Vereniging geparkeerde vuilniswagen van
De Meerlanden. Oude tafels, kapotte stoelen, touwen, hout en stukken
plastic zijn uit het recreatiegebied

Aalsmeer - Enkele inwoners zijn de dupe geworden van een dure
oplichting door een zogenaamde pakjesbezorger. De man komt aan
de deur met een pakje en vraagt hier 80 eurocent voor. Contant betalen mogen de ontvangers niet, te gevaarlijk om met veel geld over
straat te lopen. Gevraagd wordt om te pinnen. Er is met het pinapparaat geknoeid, waardoor enkele bewoners behoorlijk gedupeerd zijn.
Er zijn grote bedragen van hun rekening afgehaald. De politie raadt
met klem aan niet op het pinverzoek in te gaan. Kijk goed of het echt
een officiële bezorger is, een uniform alleen is niet genoeg, en zeg
het pakketje af te zullen halen op het postkantoor. De politie hoopt
dat meer gedupeerden zich melden, zodat deze oplichter in de kraag
gevat kan worden.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

20 maart 2008

Editie: Aalsmeer

2e Paasdag geopend!
L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

PAASACTIE
bij Loogman
Op 21, 22, 23 en 24 maart
krijgt u bij afname
van minimaal 25
liter brandstof
6 kakelverse
eieren kado!
(max. 1 doos van 6 stuks per auto en zolang de voorraad strekt!)

w w w. l o o g m a n . n l

Bij BLOKids vindt
u de leukste
kindermerken.
Winkelen is er een
feest voor ieder
kind... dus ook
voor de ouders!
Blok Dames-, Herenen Kindermode
rn
Amstelplein 19, Uithoo
T 0297-561353
www.blokmode.nl
info@blokmode.nl

Openingstijden:
ma 13.00 -18.00 uur,
di t/m vr 9.00 -18.00*
uur, za 9.00 -17.00 uur
*Eerste vrijdag van
de maand koopavond

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 20 maart 2008

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
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Vermist:
				
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet
Bobbie.
- Verremeer in Rijsenhout, ongecastreerde kater, zwart met witte poten, witte snuit, witte plek in de nek en witte ring op de
staart. Zijn naam is Phill.
- Oosteinderweg 205a in Aalsmeer,een oude magere kater, zwart
met witte bef, witte voorpoot en witte sokje. Hij heet Tommie.
- Hornweg 190 in Aalsmeer, bruin/cyperse poes met witte snoet,
buik en bef. Tevens heeft zij witte voetjes. Ze is dik, haar buik
hangt bijna op de grond. Ze is 16 jaar en heet Tinkelbel.
- Linnaeuslaan 6 in Aalsmeer, zwarte poes met witte bef. Ze
heeft een vrij korte staart, is schuw. (komt net uit het asiel) en
is ontsnapt.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg Rijsenhout, zwarte poes met witte bef, wit
neusje en witte sokjes. Haar rechter achterpoot is wat stijf en
ze loopt er al drie weken rond.
- Rechtsachterstraat Kudelstaart, zwarte poes met grote witte
bef en witte poten.
- Oosteinderweg thv nr 113b, een rood wit cyperse kat met witte voetjes.
- Leeghwaterstraat thv nr 54, een zwarte kater met witte bef en
kraag , voor witte voetjes, achter witte pootjes en half-langharig .

Waar is poes Lucy?
Aalsmeer - Lucy is een twee jaar oude zwarte poes met witte bef
en heeft een vrij korte staart. Kort geleden zat het dier nog in het
asiel. Ze is daarom nog wel wat schuw. Tegenwoordig woont Lucy
in de Linnaeuslaan. Maar ze is ontsnapt. Haar baas is erg ongerust
en hoopt dat mensen haar gezien hebben. Lucy gezien? Bel naar de
Dierenbescherming, telefoon 0297-343618.

Ikg

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Cursus Babymassage
Aalsmeer - Ouders van baby´s tussen de anderhalf en tien maanden
oud kunnen zich opgeven voor de
cursus babymassage bij Anja Luczak. Het is een heerlijk ontspannen
cursus Babymassage bevordert de
lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van de baby en
prikkelt de zintuigen. Bovendien
is het een uitgelezen mogelijkheid
om de band tussen ouder en kind
te versterken. Na de massage krij-

gen de ouders praktische tips over
de omgang met de baby, bijvoorbeeld over de lichaamstaal van je
baby. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf uur. Zowel groeps- als ook privélessen zijn
mogelijk.Voor opgave en meer informatie kan contact opgenomen
worden met Anja Luczak, tel.: 0640181259, e-mailen kan ook naar
anjaluczak@yahoo.de of bezoek de
website www.luczak.net.

Gedrag en dementie in
het Alzheimer café
Vaak is er niet alleen sprake van vergeetachtigheid maar ook van organisatieproblemen en problemen met
handelen of praten.
Deze problemen maken onzeker, bang, verdrietig en soms zelfs
boos. Op de ontmoetingsgroep in
Aalsmeer worden mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteund bij deze problematiek.
Naast de beperkingen zijn er ook
nog mogelijkheden en kan het contact met lotgenoten veel goeds opleveren.
Ook de ontmoetingsgroep gaat informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Aalsmeer organiseren.
Dinsdag 1 april wordt in gebouw
Irene in de Kanaalstraat van 10 tot
12 uur gesproken over activering
bij dementie, deze bijeenkomsten
zijn anders als bij het alzheimer café
vooral bedoeld voor mantelzorgers.
Dinsdag 26 maart is men vanaf
19.00 uur van harte welkom in het
alzheimer café in de Meerstede in
Hoofddorp.
Voor informatie over het Alzheimer
café en over de informatie bijeenkomst in Aalsmeer kunt u contact
opnemen met Ellen Millenaar 06
22468574

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. themadienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u.
dienst met spreker Joop Dieleman.
Crèche voor de kleinsten, speciaal
programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Goede Vrijdag gez.dienst
19.30u. in CGK met ds K. Muller.
Zondag dienst 10. en 16.30 u. ds A.
Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Witte Donderdag
avondmaal 19.30u. Collecte voor
Epafras. Goede Vrijdag ds Liesbet
Geijlvoet en ds. Gabe Hoekema. Viering 19.30u.
Zondag 10u. dienst ds. Liesbet Geijlvoet. Mmv Bindingkoor. Toetreding tot de Gemeente van Mariska
de Graaf.
Extra collecte voor Epafras. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. P. v.d.
Lugt, Naaldwijk.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Goede Vrijdag 19.30u. dienst. Zondag diensten 10u. en 16.30u. Maandag 2e Paasdag 10.u. dienst.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Witte Donderdag dienst 19.30u. ds
T.H.P. Prins, Zuiderkerk. Goede Vrijdag dienst 19.30u. ds. . v. Popering
in Zuiderkerk.
Zaterdag dienst ‘stille Zaterdag’ om
22u. in Zuiderkerk. Zondag 10u.
dienst met mw. ds A. Schrage-Buitenbos in Triumphatorkerk. .

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Goede Vrijdag 19.30u. ds K. Muller.
Gez. dienst met CGK.
Zondag dienst 10u. ds K. Muller.
18.30u. ds. J. Jonker, Hoorn.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zaterdag 22/3 Paaswake 21u. past.

Informatiebijeenkomst in Irene

Aalsmeer - Het Alzheimer Café is
een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie,
partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden.
Na een inleiding door een deskundige kunnen de bezoekers ideeën,
informatie en ervaringen uitwisselen.
Dinsdag 26 maart gaat gespreksleider Ellen Millenaar, coördinator van
de ontmoetingsgroep voor mensen
met dementie in Aalsmeer in gesprek met Leo Kunkels, Leo is werkzaam bij de geestgronden als sociaal psychiatrisch verpleegkundige
en bezoekt vele mensen met dementie thuis.
Deze keer gaat de aandacht vooral uit naar gedrag bij dementie. Er
is vaak sprake van verandering van
gedrag bij mensen die aan dementie lijden, deels kan dit veroorzaakt
worden door de ziekte en deels
komt dat door coping.
Met coping wordt bedoeld, de manier hoe men de ziekte draagt, hoe
men de beperkingen die de ziekte
met zich meebrengt ervaart en een
plaats kan geven binnen het leven.
Voor iemand met dementie veranderd er veel.

Diensten
rondom Pasen

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Goede Vrijdag 19.30u. ds. A. v. Vuuren. Zondagdiensten 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. ds. C.H. Hogendorn, Waverveen. 2e Paasdag maandag 9.30u. ds. A. van Vuuren.

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

in de oncologie. Op donderdag 27
maart zijn tussen 10.00 en 12.00 uur
twee leden van de patiëntenvereniging aanwezig zijn om mensen persoonlijk te woord te staan.
Zij zijn bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor overige informatie kan contact opgenomen worden met het Informatiepunt
Zorg Spaarnepoort van het Spaarne
Ziekenhuis, telefoon 023-8908360.

KERKDIENSTEN

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Goede Vrijdag 19u. Avondmaalsviering. Zondag 10u. dienst
ds. A.J. Fraanje, Oosterwijk (Leerdam). Paasfeest.
Oost:. Goede Vrijdag 19u. met C.G.
Graafland. Zondag Pasen met om
10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Samen op Weg naar Pasen in Oosterkerk Oosteinderweg. Goede Vrijdag 19-20u. met ds Graafland.

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

Inloop kankerpatiënten
Hoofddorp - Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp organiseert samen met de werkgroep IKA kankerpatiëntenverenigingen iedere vierdedonderdag van de maand een
inloopspreekuur voor mensen met
kanker en hun naasten. De IKAwerkgroep staat voor Intergraal
kankercentrum Amsterdam. De vereniging biedt waardevolle steun aan
lotgenoten. Zij bieden ook advies en
ondersteuning aan hulpverleners,
beleidsmedewerkers en managers

Is uw huisdier
zoek?

,						
						
				

Woensdag 26 maart

Ochtend over
borstvoeding

Zanggroep Double G. werkt zondag mee aan de dienst in De Spil. Foto: Double G.

Paasviering in De Spil
Kudelstaart - In deze week, die ook
wel de stille week wordt genoemd,
bereid men zich voor op het paasfeest dat komen gaat. Met elkaar
gaat men nadenken over de betekenis en inhoud van de gebeurtenissen op goede vrijdag en pasen.
Waarom moest Jezus sterven aan
een kruis en wat betekent het als
hij opstaat uit de dood? Een drietal avonddiensten worden hierover
gehouden in De Spil: donderdag 20,
vrijdag 21, en zaterdag 22 maart, telkens om 19.30 uur. Op donderdag

wordt het heilig avondmaal gevierd
en zal zangkwartet Similia haar medewerking verlenen.
Zondag 23 maart wordt een feestelijke dienst over de opstanding van
de heer! Aan deze dienst werkt acapella zanggroep Double G uit Alphen aan de Rijn mee. De dienst
begint om 10.00 uur. Voorganger in
alle diensten is ds. Rob Poesiat. Iedereen is welkom. Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek, zit
dominee Rob Poesiat klaar bij de telefoon, nummer is 0297-343021.

Aalsmeerderbrug - Op woensdagochtend 26 maart organiseert de
Vereniging Borstvoeding
Natuurlijk een borstvoedingsochtend om andere borstvoedende
moeders te ontmoeten, ervaringen
uit te wisselen en elkaar te motiveren, informatie te krijgen waar nodig
bladen in te kijken en brochures te
kopen en borstkolven te bekijken.
Dit alles onder het genot van een
kopje thee of koffie en wat lekkers.
Van 10.00 tot rond 11.30 uur ben je
welkom, samen met je baby. Er is
ook speelgoed voor jonge kinderen
aanwezig.
De kosten zijn slechts een vrijwillige
bijdrage voor koffie of thee en wat
lekkers.
Interesse?
Kan je niet, maar ben je wel geïnteresseerd? Geef dan de dagen door
dat je wel kan, dan wordt bij een
volgende bijeenkomst geprobeerd
hier rekening mee te houden.
Bel voor informatie en/of het adres:
Esther van Dam, contactpersoon
VBN, tel. 0297-323233.

Jaap Spaans.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Witte Donderdag 17u. viering met
vg. L. Seeboldt in Kloosterhof. Om
19.30u. in Karmelkerk Witte Donderdagviering met vg. L. Seeboldt.
Goede Vrijdag 10u. in ZC Aelsmeer
viering met diaken J. Snoek.
Om 14.30u. in Karmelkerk Kruisweg
met L. Seeboldt. Om 15u. in Kloosterhof Kruisweg met vg. N. Kuiper.
Om 19.30u. in Karmelkerk viering
met diaken J. Snoek.
Zaterdag 19u. in Rijsenhout Paaswake met L. Seeboldt en diaken J.
Snoek. Mmv dames+herenkoor Soli
Deo Gloria.
Om 21.30u. in Karmelkerk Paaswake
met L. Seeboldt.
Zondag 10.30u. in Karmelkerk
woordcomm. viering met diaken
J. Snoek. In Kloosterhof om 17u.
woordcomm. viering met N. Kuiper.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Witte Donderdag 19.30u. ds. J. Vrijhof. H.A. Goede Vrijdag 19.30u. ds. F.
Praamsma. (Stille).
Zondag. 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. Mmv kerkkoor.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Witte Donderdag viering H.A. 19.30u.
R. Poesiat. Goede Vrijdag 19.30u. R.
Poesiat. Zaterdag (stille zaterdag)
19.30u. R. Poesiat. Zondag 10u.
Paasmorgendienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Witte Donderdag woordcomm. viering met A. Blonk om 19u. Mmv
Fiore. Goede Vrijdag 15u. woorddienst met A. Blonk Kruisweg. Om
19u. woorddienst met A. Blonk en
mmv dames+herenkoor. Zaterdag 20.30u. woordcomm. viering. A.
Blonk. Paaswake met kinderkoor en
dames+herenkoor.
Zondag 10.30u. woordcommunieviering Pasen, vg. A. Blonk mmv Fiore.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk, v/d Veerelaan
30a. Zondag 19u. ds. Tim Vreugdenhil.
Bijbelstudies
Niet in het Paasweekend.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether
105.9.

sinds 1888

verschijnt donderdag

Streeknieuwsweekblad 1
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug,
Bovenkerk, Kudelstaart,
Oude Meer, Rijsenhout,
Rozenburg, Vriezekoop
Advertenties, redactie
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Redactie:
Jacqueline Kristelijn,
Mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
Mobiel 06-50284402
Jan Peterse
Mobiel 06-41106046
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels,
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Editie 1
Oplage 15.625 ex.
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 toestemming van de
uitgever!

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 20 maart 2008

20 maart 2008

officiële mededelingen
Gemeentehuis Gesloten
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken BurGemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 25 maart en 8 april. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
Gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer en
uitVoerinG proVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl

Op Goede Vrijdag, 21 maart, en tweede Paasdag op 24 maart, is het
gemeentehuis gesloten.
DefinitieVe BeschikkinGen.

een berging, Krabbescheerhof 13;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Proosdij 1980’, voor het plaatsen van een raam, Linksbuitenstraat 41;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Proosdij F 1986’, voor het vergroten van de woning, Anne Frankstraat 11.
Verleende vrijstellingen

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

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester maken bekend dat zij hebben besloten
de Clantstraat ter hoogte van huisnummer 12 t/m 24 en Copierstraat
ter hoogte van huisnummer 46 t/m 58 aan te wijzen als woonerf door
middel van het plaatsen van verkeersborden G5 en G6 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
woninGwet

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij u
bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen zes
weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. Voor
meer informatie kunt u tijdens de openingstijden terecht bij de afdeling
VHS, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Copierstraat 40, het plaatsen van een schuur;
• Kerkweg 13, het oprichten van een schuur;
Lid 2
• Mr. Jac. Takkade 1, het plaatsen van een steiger.
Deze besluiten worden op 25 maart 2008 verzonden.
GewijZiGD VastGestelD BestemminGsplan
“kuDelstaart 2006”

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen een besluit is genomen. Voor meer informatie kunt u tijdens de
openingstijden terecht bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies (VHS), balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Atalantalaan 26, het plaatsen van een dakkapel;
• Krabbescheerhof 13, het plaatsen van een schuur;
• Linksbuitenstraat 41, het wijzigen van een zijgevel;
• Molenpad 2, het vergroten van een zorgcentrum;
• Uiterweg 186, het vergroten van een woning;
• Wilgenlaan 20 a, het plaatsen van een berging en een carport.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Herenweg 72, het plaatsen van een woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling VHS, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond
van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Copierstraat 40, het plaatsen van een schuur;
• Geerland 14, het wijzigen van de achtergevel;
• Hortensialaan 78, het plaatsen van een dakkapel;
• Kerkweg 13, het oprichten van een schuur;
• Mr. Jac. Takkade 1, het plaatsen van een steiger;
• Uiterweg 324, het vergroten van de woning;
Verleende bouwvergunning 2e fase
• Beethovenlaan 114, het vergroten van de sportschool;
• Legmeerdijk 129, het vergroten van de woning;
Verzenddatum bouwvergunningen: 25 maart 2008
wet op De ruimtelijke orDeninG (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van 14 maart 2008 gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling VHS, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken,
binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij
het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1969’, voor het bouwen
van een bedrijfsverzamelgebouw, Aalsmeerderweg achter 239. Het
bouwplan voorziet in gewijzigd bouwplan ten opzichte van een
eerder verleende bouwvergunning.
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, voor het plaatsen van
een raam, Dotterbloemweg 28;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, voor het plaatsen van
een berging, Zonnedauwlaan 10;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, voor het plaatsen van

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat het
bestemmingsplan “Kudelstaart 2006” op 21 februari 2008 door
de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd, is
vastgesteld. Het bestemmingsplan vervangt 17 verouderde bestemmingsplannen in Kudelstaart dat wordt begrensd door de Herenweg,
Kudelstaartseweg, Bachlaan, Legmeerdijk, Hoofdweg en de Bilderdammerdijk. Het plan heeft grotendeels een conserverend karakter
van de huidige bebouwing en het gebruik en aantal nieuwe woningbouwlocaties worden hierin conform bestemd. Op hoofdlijnen houden
de wijzigingen het volgende in: Kudelstaartseweg 295-297 is buiten
het plangebied gelaten; de hoek Gravin Aleidstraat/Bisschop Koenraadstraat wordt ‘groenvoorziening’, de bouwmogelijkheden rondom
het Fort Kudelstaart zijn beperkt; Bilderdammerweg 68-70 maakt deel
uit van de bestemming “UW1”, de woningdichtheid binnen “UW1” is
verhoogd; voor Kudelstaartseweg 67-73 is een wijzigingsbevoegdheid
toegevoegd; de “wijzigingsbevoegdheid 1” in Kudelstaart-Centrum
wordt verruimd. De complete Nota van Wijzigingen ligt bij de afdeling
dienstverlening ter inzage en is gepubliceerd op www.aalsmeer.nl.
Dit gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 20 maart 2008 tijdens de openingstijden en op afspraak voor een periode van zes weken ter inzage bij de afdeling
dienstverlening. Omdat het gemeentehuis van woensdag 30 april t/m
maandag 5 mei gesloten is i.v.m. Koninginnedag, Hemelvaartsdag en
Bevrijdingsdag, sluit de ter inzage termijn op dinsdag 6 mei 2008.
Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de site van de
gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl).
Voor zover het de gewijzigde vastgestelde delen van het bestemmingsplan betreft kan een ieder gedurende de periode van ter inzage legging zowel mondelinge als schriftelijke bedenkingen indienen tegen
dit bestemmingsplan. Voor zover het de ongewijzigde vastgestelde
delen betreft, kunnen diegenen die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, evenals belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 23 WRO een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te
maken, ook gedurende de periode van ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten schriftelijke bedenkingen indienen. Bedenkingen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Voor het indienen van mondelinge
bedenkingen kunt u, uiterlijk 14 dagen voor de laatste dag van tervisielegging, een afspraak maken met de directie SHV, Vergunningen
Omgeving, telefoonnummer 023-514 4411.
BouwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomgeving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de
volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Spoorlaan 49, het verwijderen van asbest;
• Uiterweg 224, het slopen van een woning en schuur;
Dit besluit wordt op 25 maart 2008 verzonden.
ter inZaGe Bij De afDelinG DienstVerleninG, week 12
t/m 20 maart Uitwegvergunning: Haydnstraat 4;
t/m 20 maart Vastgestelde Evenementenkalender 2008;

t/m 20 maart Kapvergunningen: De Muzen 14, 1 eik; De Muzen 16,
1 eik; De Muzen 30, 1 meidoorn; Marsstraat t.o. nr.
6 1 es; Locatellihof 26, 2 meidoorns; Saturnusstraat
t.o. nr. 2, 1 kronkelwilg; Saturnusstraat t.o. nr. 20,
1 prunus; Legmeerdijk 331, 1 populier; Haydnstraat
52, 2 prunussen; Uranusstraat 1, 1 prunus; Sweelinckstraat achter 1-17, 2 essen en 1 esdoorns; Sweelinckstraat bij pompgemaal,3 abelen; Begoniastraat 5, 1
berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; Geraniumstraat
naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjerhof speelplaats,
4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 robinia; Zwarteweg
75, 1 es; Seringenpark, 1 treurwilg; Uiterweg 401, 1
treurwilg; Hendrikstraat 40, 1 els; Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; Oosteinderweg 288,1 els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oosteinderweg 318, 1 els;
Oosteinderweg 319, 2 acers; Oosteinderweg 320, 1
es; Oosteinderweg 322, 2 essen; Oosteinderweg 326,1
es; Oosteinderweg 330,1 es en 1 acer; Oosteinderweg 332, 1 acer; Oosteinderweg 350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinderweg 380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oosteinderweg 523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen; Jac. P. Takkade 4-5a, 1 wilg;
Kerkweg 12, 1 kastanje; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 59, 1 kastanje;.Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Ravenstein, 1 populier; Starteiland, 2 wilgen
en 1 els; Mijnsherenweg 104, 1 els; Cornelis Claasz
Baas hof, 2 elzen; Hoofdweg nabij stoplichten, Kudelstaart, 1 kastanje; Copernicusstraat 36, 6 kastanjes, Ampèrestraat t.o. nr 26, 3 kastanjes, Schweitzerstraat 107, 2 wilgen;
t/m 21 maart Ontwerpherziening planologische reservering banenstelstel Schiphol;
t/m 27 maart Kennisgeving ontheffing ingevolge artikel 4.1.5. lid 3
van de APV;
t/m 27 maart Kapvergunning: Linnaeuslaan 86, 1 es;
t/m 27 maart Uitwegvergunning: Waterhoenstraat 46;
t/m 3 april Kapvergunning: Einsteinstraat 51, 16 leylandii;
t/m 3 april Uitwegvergunning: Ranzijn, Aalsmeerderweg 436;
t/m 10 april Kapvergunning: Kudelstaartseweg 277, 1 berk;
t/m 16 april Uitwegvergunningen: Clusiusstraat 40, Uiterweg 19
t/m 17 april Uitwegvergunning: Lakenblekerstraat 2
t/m 17 april Ontwerp-uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 2: VBA-Noord”;
t/m 24 april Kapvergunningen: Stommeerweg 18, 1 cypres en 1 es;
Ophelialaan 230, 4 dennen; Jac. P. Thijsselaan 51, 1
metasquoia en 3 prunussen; Oosteinderweg 82, 1 spar;
Kudelstaartseweg 138, 1 salix; Herenweg t.o. 77-81a,
1 eik en 1 kastanje; Herenweg 64, 1 els, 1 esdoorn en
3 berken; Herenweg 68, 1 schietwilg, 2 essen, 2 esdoorns, 2 elzen en 3 leijlindes;
t/m 1 mei
Verkeersbesluit: de Clantstraat t.h.v.nr. 12 t/m 24
en Copierstraat t.h.v.nr. 46 t/m 58 aan te wijzen als
woonerf d.m.v. het plaatsen van verkeersborden;
t/m 6 mei
Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan “Kudelstaart
2006”.
ter inZaGe Bij De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 maart 2008
• Aalsmeerderweg 278, het bouwen van een berging;
• Baccarastraat 3, het vergroten van een schoolgebouw;
• Bilderdammerweg, Spilstraat en Spiegelstraat, het bouwen van 75
woningen;
• Herenweg 23c, het bouwen van een berging;
• Moerbeistraat 8, het vergroten van het bijgebouw;
• Rozenhof 42, het plaatsen van dakkapellen en het veranderen van
het dak;
• Witteweg 3, het plaatsen van 2 reclamezuilen en 2 vlaggenmasten.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 maart 2008
• Bilderdammerweg nabij nr. 120, het plaatsen van een aankondigingsbord;
• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van portocabins.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 april 2008
• Kudelstaartseweg t.h.v. 239, de Mijnsherenweg, hoek Legmeerdijk
en de Bilderdammerweg t.h.v. 123, plaatsen van een aankondigingsbord voor evenementen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 april 2008
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Anne Frankstraat 36, het vergroten van de woning aan de zijkant;
• Bilderdammerweg naast 120 (Wim Kandreef 1), het vergroten van
een gebouw;
• Oranjestraat 23 en 29, het bouwen van twee woningen;
• Zuiderpark 30, het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 april 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclame;
• Darwinstraat 6, het vergroten van de woning;
• Maarse en Kroonhof 47, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 96, het herbouwen van de woning;
• Zwarteweg 147, het plaatsen van drie vlaggenmasten.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Marcel Scherpenzeel met
Wolfpin bij Bikes ’n Blues

Giften Sonority en Kudelkunst en:

Donaties Schipholfonds
voor Harmonie en KCA
Aalsmeer - Het Schipholfonds
schenkt in het eerste kwartaal van
dit jaar een bedrag van 171.131 euro
aan instellingen en organisaties op
maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van de
luchthaven. In totaal zijn in de bestuursvergadering van 10 maart 58
aanvragen met een donatie gehonoreerd.
De hoge donaties, van 2.500 euro
en hoger, worden op donderdag 3
april uitgereikt bij de Dutch Dakota
Association op Schiphol-Oost door
Ray van Loon en Paul Luijten, bestuursleden van het Schipholfonds.
In Aalsmeer worden vijf verenigingen getrakteerd op een geldcheque.
De stichting Amstelring/Rozenholm
is uitgenodigd, evenals Aalsmeers
Harmonie, stichting Kunst en Cul-

tuur Aalsmeer, het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer en watersportvereniging Aalsmeer. Hoge geldbedragen gaan verder onder andere uitgereikt worden aan de stichting Vrienden van Thuis Sterven in
Mijdrecht, sportvereniging Hoofddorp en judovereniging Tai-Otoshi
in Uithoorn.
Sluiting 21 april
Verder mag popkoor Sonority 2.000
euro besteden, de stichting Kudelkunst een bedrag van 1.750 euro en
de stichting International Bridgetoernament uit Amstelveen 1.000
euro. Voor het indienen van aanvragen voor donaties in het tweede kwartaal is de sluitingsdatum 21
april. Voor meer informatie: www.
schipholfonds.nl.

Opkomst pubquiz enorm!
Aalsmeer - Wegens tijdgebrek bij
de makers van de Bacchus Trivia
was er dit keer maar één quizvraag.
Maar die werd dan ook wel negentig keer gesteld. Team E, winnaar
van de zesde Bacchus Trivia, moet
zich schamen. De leden van dit
team wisten het meest van Hepie en

Hepie, Barbie en Ken en Samson en
Gert. Ingrid nam het zilveren monster schaamteloos in ontvangst. De
opkomst voor de serieuze quiz was
weer enorm: de stoelen en barkrukken waren volledig uitverkocht. Er
was dit keer zelfs een staand team!
Wederom feest in Bacchus!

Amstelveen - De nieuwe band van
Marcel Scherpenzeel heet Wolfpin
en bestaat uit drie geweldige talentvolle muzikanten. Zaterdag 22
maart staat dit explosieve trio op het
Bikes ’n Blues podium in Amstelveen. Marcel Scherpenzeel staat al
jaren bekend als één van de beste
slide-gitaristen van Nederland.
Met zijn band heeft hij al op menig Bluespodia gestaan in Nederland. Zelfs de Melkweg en Paradiso
is geen onbekend terrein voor deze
‘guitar master’.
Tijdens tribute-avonden van onder
andere Rory Gallagher, Lester Butler en Stevie Ray Vaughan is hij een
veelgevraagd muzikant. Marcel, geïnspireerd én een groot bewonderaar van Mister Rory himself, haalt
tijdens ‘n optreden altijd het maximale uit zichzelf maar ook uit de
band en het publiek. Inmiddels heeft

hij al vier cd’s op z’n naam staan, en
niet te vergeten Marcel’s bijdrage
op de nieuwe cd, Let it Roll, van de
alom bekende Juke Joints. Ook in
onder andere Ierland en Duitsland
is de naam Marcel Scherpenzeel
niet geheel onbekend.
Menigmaal opgetreden bij de oosterburen, en de oversteek gemaakt
richting Ierse pubs, waardoor hij
definitief ook dáár zijn naam in het
bluescircuit heeft vastgezet.
Henk Schutten (bas) is vorig jaar gevraagd om vaste basgitarist te worden bij Wolfpin. Samen met Maarten Witsel, een van Marcel’s favoriete drummers, zorgen ze voor de
ijzersterke basis in deze fantastische live-band.
Wolfpin verlaat het podium pas met
een goed gevoel als de zaal ‘plat’
gespeeld is. Voor alle info: www.
bikesnblues.nl.
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AGENDA

Rob Ruiter and friends in
Oude Veiling 2e paasdag
Aalsmeer - Maandag 24 maart,
tweede paasdag, is er eindelijk weer
eens muziek in De Oude Veiling. Op
het ogenblik worden de bovenzalen
aangepast voor multifunctioneel en
multicultureel gebruik! Maar voor
het zover is gaat het restaurant in
de Marktstraat van start met een
akoestische sessie onder leiding
van Rob Ruiter. Wie er uiteindelijk
gaan musiceren is vooralsnog een
verrassing, maar zeker is dat er diverse gerenommeerde Aalsmeerse
muzikanten van de partij zijn.
Wil jij je laten verrassen? Kom dan
maandag tweede paasdag naar de
Oude Veiling en geniet van hetgeen
je geboden wordt. Je bent welkom

vanaf 14.00 uur, de eerste set zal om
ongeveer 17.00 uur beginnen en de
laatste set eindigt om 20.00 uur.
Weer klaverjassen op zaterdag
Ook opnieuw opgepakt door nieuwe eigenaar Leo van Erp is de wekelijkse kaartmiddag. Op zaterdag 29
maart is de eerste klaverjasmiddag
en gekaart wordt om een dinerbon
van 25 euro. Vanaf 14.00 uur worden de kaarten geschud. Vooraf opgeven is niet nodig, wie zin heeft
om te kaarten mag aanschuiven.
Het klaverjassen wordt begeleid
door Floor van Engelen. Hij kan voor
meer informatie gebeld worden op
06-10498893.

Arthur Ebeling Trio komt
zondag optreden in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 23
maart, eerste paasdag, zal er in Joppe een optreden worden gegeven
door het Arthur Ebeling Trio.
Arthur behoeft eigenlijk geen verdere introductie meer, want hij heeft
al regelmatig tot ieders genoegen in
het gezellige café in de Weteringstraat gespeeld. Maar voor wie hem
toch nog niet kent: Arthur Ebeling is
gitarist, zanger en componist en een
van de meest opvallende en charismatische muzikanten in Nederland,
die een groot publiek verdient maar
de intimiteit en het contact met zijn
toehoorders prefereert. Geboren en
getogen in Amsterdam reist hij met
zijn oranje Gretsch 6120 Nashville
de wereld rond. Regelmatig op tour
in Engeland en de VS, bezocht Rusland, Brazilië en Spanje. Maar net zo

Bomvol voor Jan Leliveld!

Aalsmeer - Zaterdagavond vond in een bomvol danscafé de Praam het optreden plaats van de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld. Jong en oud genoten van
een zeer gezellige avond met een hoog meezinggehalte. De volgende activiteit in de Praam in de Zijdstraat is zaterdag 29 maart. Dan komt zanger Jeffrey
optreden en staat dj Martijn achter het discomeubel. Kaarten zijn verkriigbaar
aan de bar. Wacht niet te lang, vol is vol.

Hollandse ‘paasmiddag’ met
zangeres Carla in De Walrus
Aalsmeer - Na het succes van de
band Oma’s Nachtkastje in De Walrus is het nu tijd voor een middag
voornamelijk Nederlandstalige muziek. Op eerste paasdag, zondag 23
maart, zullen vanaf 5 uur ‘s middags
diverse artiesten hun opwachting
maken, zo zal de in Amsterdam bekende zangeres Carla het Jordaanse levenslied ten gehore brengen,
bekende nummers van tante Leen,
Johnny Jordaan en vele andere zullen voor een gezellige sfeer zorgen.
Ook Peter van Wanrooy zal een aantal van zijn favoriete nummers komen zingen, de volle warme stem
van Peter heeft al menig hart sneller doen kloppen en met zijn impo-

sante postuur staat hij borg voor
veel gezelligheid. Ook artiesten uit
de omgeving zijn van harte welkom
om een aantal nummers te komen
zingen, zo wordt verwacht dat Gerdi langs komt en een paar nummers
zingt, en wellicht zal Ger Overmars
uit Amstelveen een paar krakers laten horen. Om het feest compleet te
maken heeft De Walrus de hele zondag een gast-bardame, Ada, wereldberoemd in De Kwakel en omgeving en zij zal er achter de bar
voor zorgen dat het een feest wordt.
Amsterdamse bitterballen en ossenworst moeten het feest kompleet maken. De toegang is uiteraard gratis.

Heren koppelen beter dan
dames in de Hornmeer
Aalsmeer - De eerste tekeningen
voor uitbreiding zijn nog niet uitgewerkt, maar erg lang zal het niet
meer op zich moeten laten wachten.
Het was afgelopen vrijdagavond
bom en bom vol in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan. De
kaartavonden trekken steeds meer
publiek en de organisatie denkt dat
de gezellige sfeer hier debet aan is.
Deze keer stond koppelkaarten op
het programma. De heren blijken
beter met elkaar te kunnen kaarten dan de dames. De hoogste eer
is behaald door het koppel Martin
Levarth en Jaap Combee met 5883
punten. Jaap Lemmerzaal en Siem
Burgers eindigde met 5164 punten

op de tweede plaats, Plony de Langen en Martha Zeldenthuis derde
met 5061 punten, Mia Huijkman en
Coen Vis met 4955 punten op vier
en Ineke Nuijens en Plonij Hoogenboom met 4931 punten op vijf.
De poedelprijs was voor het koppel
Vergeer voor 3482 punten. Het jokeren is gewonnen door Rina Tas met
260 punten, op twee Trudy Knal met
803 punten en op drie Nel Schouten
met 856 punten. De poedelprijs was
voor Corrie Zaal met 1176 punten.
Aanstaande vrijdag 21 maart is er
induvidueel kaarten in het buurthuis aan de Roerdomplaan. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur.

Film ‘The Diving Bell and
the Butterfly’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 22 maart
draait de ontroerende en meeslepende film The Diving Bell and the
Butterfly in Bacchus in de Gerberastraat. Het is het waar gebeurde
verhaal van de Franse Elle-hoofdredacteur Jean-Dominique Bauby, die
door een beroerte volledig verlamd
raakt. Van carrièreman en vader verandert hij in een kasplantje. Het enige dat hij nog kan bewegen is zijn
linkeroog. Bauby weigert echter op
te geven; hij leert te communiceren
door te knipperen, en weet zo vanuit
zijn ziekbed een boek te schrijven.
De zaal van Bacchus is open vanaf
20.30 uur. Aanvang film: 21.00 uur.
Toegang: 3,50 euro.
Documentaire Sicko
Op zaterdag 29 maart is het weer tijd
voor een documentaire in Bacchus.
Michael Moore onderzoekt het gezondheidsstelsel in de Verenigde
Staten. Talloze patiënten krijgen niet
de zorg die ze moeten hebben, omdat verzekeringsmaatschappijen alles doen om onder de kosten uit te

komen en farmaceutische bedrijven
hun winsten zo hoog mogelijk willen
hebben. Hoe zit dat in landen buiten
Amerika? Wordt daar ook eerst naar
je bankrekening gekeken voordat je
geholpen wordt? En waarom lijken
de gevangenen op Guantanamo
Bay betere zorg te krijgen dan de
reddingswerkers van 11 september?
Een documentaire met zeer schrijnende gevallen, maar gelukkig weet
Moore er altijd een stukje zwartgallige humor doorheen te gooien. Zaal
Bacchus in Gerberastraat open:
20.30 uur. Aanvang film: 21.00 uur.
Toegang: 3,50 euro.

lief is hij thuis in hometown Amsterdam waar dan ook geen kroeg meer
te vinden is waar Ebeling niet gespeeld heeft. Arthur’s muziek is door
hemzelf wel omschreven als ‘Happy
Blues’. Het is een unieke, herkenbare, tijdloze en pakkende mix tussen rauwe en onbevlogen rhythm ‘n
blues, rock ‘n roll, countryblues in
een jazzy sausje. Met Ray Charles
deelt hij zijn soul, met Tom Waits zijn
rauwheid en met Eddie Cochran zijn
rock ‘n roll. Maar bovenal is Ebeling
zichzelf: een meedogenloze zessnarenbezweerder met zijn muzikale hart op de juiste plaats.
Het optreden van Arthur Ebeling
zondag begint om 19.00 uur en zal
tot uiterlijk 22.00 uur duren. De toegang is, zoals gewoonlijk in Joppe,
gratis.

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

Muziek/Film
Zaterdag 22 maart:
* Karaoke-avond met dj Frankie
Yanki in poolcafé The Fifties, Marktstraat vanaf 21u.
* Film The Diving Bell and the Butterfly in Bacchus, Gerberastraat v/a
21u. Open 20.30u.
Zondag 23 maart:
* Plug & Play voor muzikanten met
Wesley Beerendonk in The Beach,
Oosteinderweg, 15-18u.
* Paas salsaparty met dj Pedro en
live band in the Beach, Oosteinderweg 247. Vanaf 20u.
* Arthur Ebeling live in café Joppe,
Weteringstraat, 19-22u.
Maandag 24 maart:
* Muziek van Rob Ruiter and friends
in Oude Veiling, Marktstraat, 17u.
Zaterdag 29 maart:
* Summerdanceparty met zanger
Jeffrey en dj Martijn in danscafé de
Praam, Zijdstraat.
* Documentaire Sicko van Michael
Moon in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u. Open 20.30u.
Zondag 30 maart:
* Bloemhofconcerten kunstencentrum De Hint in sporthal, Hornweg.
Om 14.30u. en 17.30u.
* Aalsmeerse band De Klught in Bon
Ami live, Dreef vanaf 17u.
Exposities
Tot en met 6 april:
* Expositie Toos Manders, Peter
Meijer en Bianca Schepers in galerie/beeldentuin Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en zondag 13-17u..
Tot en met 20 april:
* Schilderijen en tekeningen van
Clara de Jong in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Vanaf 25 februari:
* Foto-expositie leerlingen Westplas
in bibliotheek, Marktstraat.
Diversen
Donderdag 20 maart:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat. Start
20u., open vanaf 19.30u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Paasklaverjassen in Proosdijhal,
Kudelstaart v/a 20u. Open 19.30u.
Vrijdag 21 maart:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.

op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
22 en 23 maart:
* Jack Stammes jeugdhandbaltoernooi in De Bloemhof, Proosdijhal en
De Scheg. Za. en zo. vanaf 9u.
Maandag 24 maart:
* Kinderpaasbrunch en spelletjes
op kinderboerderij Boerenvreugd in
Hornmeer, 10-13u.
* Seizoensopening midgetgolfbaan
Beethovenlaan, Hornmeer, 10-17u.
Dinsdag 25 maart:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 26 maart:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Marktstraat voor kinderen 2-5jr. van
15 tot 16u.
* Sieraden maken op meidenmiddag
op Binding Zolder, ingang Haya van
Somerenstraat, 14-17u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 27 maart:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Vanaf 20u. sjoelavond.
* Muziek en zang themamiddag bij
PCOB in zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanf 14.30u.
27 tot en met 30 maart:
* Toneelver. Tobo brengt ‘Pas op dat
je geen woord zegt’ in Noorddamcentrum, Bovenker. Donderdag tot
en zondag vanaf 20.15u.
Vrijdag 28 maart:
* Film Pirates of the Caribean, Dead
man’s chest voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Vanaf 19.45u.
Zaterdag 29 maart:
* Darttoernooi voor jeugd 8 t/m 17jr.
in Proosdijhal, Kudelstaart v/a 14u.
* Kinderkledingbeurs tot maat 140,
ook verkoop speelgoed en accessoires in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 10.30u.
Vergaderingen
Dinsdag 25 maart:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Donderdag 27 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
* Ledenvergadering met film en bingo zwemver. Het Oosterbad in The
Beach, Oosteinderweg v/a 20u.

Aalsmeerse schrijver te gast
bij Radio Aalsmeer cultureel
Aalsmeer - De Aalsmeerse schrijver, journalist en vertaler Theodore van Houten is zaterdag 22 maart
te gast in het Cultureel Magazine van Radio Aalsmeer. Van Houten schreef boeken over componist
Dmitri Sjostakovitsj, de Russische
en vroege cinema en filmmuziek. Hij
vertaalde enkele boeken en schreef
vele honderden artikelen, voor-

al over muziek, theater, beeldende
kunst en nieuwe geschiedenis. Ook
maakte hij jarenlang radioprogramma’s, meestal voor KRO, VPRO en
NPS.
Het programma is te beluisteren van
13.00 tot 14.00 uur en wordt gepresenteerd door Joke Wegman.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
de kabel 99.1 en 105.9 in de ether.

Weer volle zaal tijdens
‘Back in Time’ in Beach

De Klught in Bon Ami live
Aalsmeer - Ook deze laatste zondag van de maand, ofwel 30 maart,
treedt er weer een topband op tijdens Bon Ami live. Dit speciale concept opgezet voor 25 plussers wordt
steeds meer een begrip in Aalsmeer
en omstreken. Live muziek aangevuld door een dj die de jaren zeventig, tachtig en negentig stijl zal
draaien wordt erg goed ontvangen
door de gasten van Bon Ami.
De oudste rockband uit de regio,
De Klught, zal zondag 30 maart de
bühne van de discotheek aan de
Dreef in de Hornmeer betreden om
een daverend swingend optreden
te verzorgen. Het repertoire van de
band mikt zich op een breder publiek. Nummers uit de jaren zestig,

zoals de Animals en de Rolling Stones zullen worden afgewisseld met
nummers van bijvoorbeeld De Dijk
en Joe Cocker. De band bestaan
uit bassist Jan Ratterman, solo-gitarist Dick Offerman, drummer Wil
Tol, toetsenist Wil Straathof en natuurlijk slaggitarist en zanger Gerard van den Broek. De deuren van
Bon Ami gaan om 16.00 uur open en
de band zal om ongeveer 17.00 uur
gaan spelen. De entree bedraagt 5
euro. Er is een mogelijkheid om iets
te eten, zodat de bezoekers niets
hoeven te missen van deze topband.
Voor meer informatie, kijk op de
website van Bon Ami: www.bonami.
nl of de website van de band: wwwdeklught.nl.

Speelavond bij
Ons Aller Belang

wonnen door Anton van der Polder
met 5824 punten. Op plaats twee
is Henk Konst geëindigd met 5741
punten, op drie Gerard van de Velden met 5443 punten, op vier Dick
van de Bogaard met 5290 punten,
op vijf Klaas Spaargaren met 5105
punten. De plaatsen zes tot en met
negen worden bezet door resp. Aat
Berk, Rita Blaauboer, Conny van
Leeuwen en Klaas van Berkel. De
poedelprijs mocht Paulien Kant mee
naar huis nemen.

Aalsmeer - Op dinsdag 15 april
houdt buurtvereniging Ons Aller
Belang Uiterweg weer een speelavond. Klaverjassen zal op het programma staan. Kaartliefhebbers zijn
vanaf 19.30 uur welkom in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 18 maart is ge-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond in The Beach weer een editie van het 30+ discofeest ‘Back In
Time’ plaats. Alhoewel er niet echt
een thema aan deze avond was gehangen kunnen de dj’s en gastheren
terugkijken op een zeer geslaagd
feest. De toestroom van bezoekers
begon al direct na de opening van
de deuren om 21.00 uur. De trend
om tijdens deze maandelijkse feestavond zo lang mogelijk van de sfeer
en muziek te genieten wordt door
steeds meer bezoekers gevolgd. Velen kozen er dan ook voor om vroeg
aanwezig te zijn. De zaal was daarmee dan ook weer binnen de kortste
keren goed gevuld. Dit keer stond
dj Cees van der Schilden voor het
eerste gedeelte van de avond geprogrammeerd. Uit zijn eigen vinylsinglecollectie draaide hij de beste
‘minder bekende’ maar daardoor
niet ‘minder populaire’ (dans)hits,
wat resulteerde in een enthousiaste
menigte op de dansvloer. De ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaarten
werden grif ingevuld en ingeleverd,
maar ook de tussendoor mondeling
aangevraagde platen werden door
Cees gretig opgepikt en gedraaid.
Dj/vj Meindert van der Zwaard, die
na Cees achter de discobar plaatsnam, trakteerde de aanwezigen op

een lange reeks dansplaten met bijbehorende videoclip. Op het grote
videoscherm waren beelden te zien
van onder andere Spargo, Roberto
Jacketti, Mel & Kim, Blondie en vele anderen. Ook dj Cees van Coevorden, die het na vj Meindert over
nam, hield het publiek in beweging
met een gevarieerde mix van gouwe ouwe hits en clips. Tot de laatste
minuut van de avond was de dansvloer gevuld. De laatste videoclip
was speciaal voor de liefhebbers
een stijldansplaat. Met deze laatste
klanken werd weer een spectaculaire ‘Back In Time’-avond afgesloten.
Gastheer Ruud Vismans merkte
op dat sommige bezoekers van ver
naar The Beach waren gekomen. Bij
de ingang meldden zij zich met “Wij
komen helemaal uit Apeldoorn!”
of “In Baarn hebben wij niet zulke
feesten”. Goed dus dat er elke derde
zaterdag van de maand een ‘Back In
Time’-feest georganiseerd wordt.
De eerst volgende is op zaterdag 19
april, uiteraard ook weer in sporten evenementencentrum The Beach
aan de Oosteinderweg. Het thema
van die avond is ‘Soulshowclassics’
met de beste soul en disco uit de jaren zestig tot negentig. Meer informatie op de website: www.backintime.nu.

Nu kaarten kopen voor
voorstelling Rijzenspelers
Rijsenhout - Op 5, 11 en 12 april
brengen de Rijzenspelers de voorstelling ‘Per seconde wijzer’ van de
schrijver Frank Vickery. Het toneelstuk gaat over de plaatselijke musicalvereniging die de show voor volgend jaar moet kiezen en unaniem
zijn de leden in deze niet...

De voorstellingen worden gegeven in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat in Rijsenhout en beginnen alle avonden om 20.15 uur.
Kaarten zijn nu reeds te reserveren: Telefonisch via 0297-327840 of
via internet reserveren@rijzenspelers.nl.
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Live salsa in The Beach met
La Misma Gente
Aalsmeer - Op zondag 23 maart ,
eerste paasdag is er in The Beach
een speciale paas-salsa editie met
lekkere live muziek. Dit keer komt de
zevenmansformatie (lees: 6 mannen
en 1 dame) La Misma Gente uit Amsterdam optreden. Een formatie met
niet louter onbekenden, maar kopstukken uit de Nederlandse salsascène. Denk aan zangeres Priscila
Virdo, één van de leading salsa ladies van Nederland, maar ook Albert Ramos en Nando Vanin verstaan hun vocalen. En om nog maar
niet te spreken van Marco Torros,
die onlangs een nieuwe cd heeft
uitgebracht.
De stijl van La Misma Gente is salsa
dura (letterlijk vertaald: harde salsa) conform de New York salsa uit
de jaren zestig en zeventig. Knallen
dus! Op deze eerste paasdag start
dj Piëdro om 20.00 uur de party. De

Gegarandeerd toegang als vriend

Voorbereidingen feestweek
Rijsenhout in volle gang

kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar in The Beach. In de voorverkoop kosten kaarten 10 euro, aan
de deur 12,50 euro.
Gratis proefles
Spreekt salsa je aan, maar beheers
je de basispassen nog niet, dan kun
je natuurlijk ook de salsa cursus volgen in The Beach. In april starten er
weer nieuwe cursussen. Als introductie kun je op maandag 31 maart
een gratis proefles volgen. Het leuke
van salsa is dat als je de basispassen beheerst, je naar eigen inzicht
en creativiteit leuke variaties kunt
dansen. Er is geen vaste techniek,
zoals bij bijvoorbeeld stijldansen.
Iedere saleros creëert gaande weg
zijn of haar eigen stijl. Voor meer
informatie surf naar www.beach.nl
of kom langs in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a.

Twee jubileumconcerten in De Bloemhof

Kunstencentrum werkt
aan groots spektakel

Aalsmeer - Kunstencentrum de
Hint organiseert op zondag 30 maart
voor de zestiende keer het Bloemhofconcert. In het kader van het 40jarig jubileum belooft het een extra
feestelijk concert te worden. Regisseur Pieter Scholten is door De Hint
gevraagd om het concert in goede
banen te leiden. Hij heeft dat al vaker gedaan, het publiek mag dan
ook weer een groots spektakel van
hem verwachten. Achter de schermen wordt al koortsachtig gewerkt
om een fantastische show neer te
zetten. Het kunstencentrum heeft
ook hulp van buitenaf gehaald. Zo
werken de slagwerkers van harmonievereniging KnA mee aan het concert. Uit eigen huis treden behalve het Groot Muziekschool Orkest
veel ensembles en dansgroepen op,
zodat zeer veel cursisten aan deze
‘happening’ meedoen! De Pepperoniband, de winnaar van de talentenjacht H-factor, zal ook voor het grote
publiek in de Bloemhof optreden.

Karaokeavond met dj
Frankie Yanki inThe Fifties
Aalsmeer - Op zaterdag 22 maart
organiseert poolcafé The Fifties
een karaokeavond. Dj Frankie Yanki is aanwezig om de show te presenteren en de avond te omlijsten
met muziek. Aanvang van de show
is 21.00 uur en het poolcafé is geopend tot in de late uurtjes.
Tijdens de karaokeshow is het natuurlijk mogelijk om een van je favoriete nummers zelf ten gehore te
brengen. Dj Frankie Yanki zal de
karaokenummers instarten en de
show verzorgen. Wie niet van zingen houdt, maar wel van dansen
of een gezellig avondje kletsen aan

Dresscode is rood
Om iedereen in de gelegenheid te

stellen deze jubileumshow bij te wonen, geeft De Hint twee voorstellingen in de Bloemhof aan de Hornweg. De eerste voorstelling begint
om 14.30 uur en de tweede om 17.30
uur. Het wordt aangeraden om een
half uur vóór aanvang aanwezig te
zijn, omdat er dan al met leuke activiteiten wordt gestart. Van het publiek wordt gevraagd dat ze kleding
draagt waarin de kleur rood aanwezig is. In de theaterzaal zijn kramen
opgesteld waar men drankjes en
hapjes kan kopen. Bij de kraam van
Stichting Vrienden van de Hint kan u
bij de dresscode passende rode accessoires kopen. Kaarten voor het
concert kosten 10 euro en moeten
vooraf bij De Hint worden gereserveerd. De deelnemers zelf hebben
uiteraard geen kaarten nodig. Vanaf
25 maart wordt op de website www.
dehint.nl aangegeven hoeveel kaarten er nog voor de voorstellingen
beschikbaar zijn. Kaarten kunt u via
de website reserveren en vervolgens
op 30 maart vanaf een half uur voor
aanvang van de voorstelling aan de
zaal ophalen en betalen.

de bar, is in The Fifties ook aan het
goede adres. Sportieve bezoekers
kunnen natuurlijk altijd in het poolcafé terecht voor het spelen van een
potje poolbiljart of darts. Dj Frankie
Yanki is gespecialiseerd in danceen houseclassics en verzorgd sinds
enige tijd ook succesvolle karaokeavonden. Dit is alweer de derde
karaokeshow die de dj in poolcafé
The Fifties gaat presenteren. Tussen
de karaokenummers door draait hij
muziek om de avond nog gezelliger
te maken. Iedereen is zaterdag van
harte welkom inThe Fifties aan de
Marktstraat 22.

Beeldende taal van Clara
de Jong in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Gastcurator Ingeborg
Peeperkorn stelde voor KCA een
tentoonstelling samen in het Oude Raadhuis uit de nagelaten tekeningen en schilderijen van Clara de
jong (1928-2005). Tevens zijn er kleine beelden van Jet Schepp te zien.
Peeperkorn maakte in haar galerie
Imago in Amsterdam met regelmaat verkoopexposities met werk
van Clara de Jong; ook nu valt haar
keuze op het oeuvre van de Amsterdamse kunstenares. Afgelopen zaterdag opende zij de tentoonstelling
in het Oude Raadhuis, een bijeenkomst waar veel kunstenaars op af
kwamen.
De genres portret, landschap en
bloemen zijn in de Jongs werk niet
als strak afgebakende categorieën
terug te vinden. Stilistisch kan met
het werk traditioneel en figuratief
noemen. Naturalisme, impressionisme en expressionisme boden haar
voldoende mogelijkheden om een
rijke en betekenisvolle beeldende
taal te ontwikkelen. Haar schilderijen zijn verstaanbaar en gelaagd, zij
maakt gebruik van verschillende aspecten van beeld en schrift en weet
als geen ander vaak gedekte kleur
te gebruiken. Met een licht sombere ondertoon, die verklaard kan

worden door haar ervaringen in de
oorlog. Dwars door de gebruikelijke genres heen heeft zij haar grote
thema ontwikkeld. De deportatieserie lijkt daarmee de belangrijkste
plaats in haar werk in te nemen. De
beklemming die daarvan uitgaat is
groot. Clara de Jong gebruikte zwart
krijt om de getroffen gemeenschap
in hun Amsterdamse omgeving neer
te zetten. De stromen vluchtelingen,
de doden en gewonden. De ontreddering, de paniek, de waanzin. Tekenen werd een middel om het verleden, die rotoorlog op te roepen en
een poging om het te verwerken.
Toch is ook na die tijd werk ontstaan;
de deportatieserie is geen eindpunt
geworden, Clara de Jong heeft meer
dan ooit de middelen gevonden om
in een schilderij dat compositorisch
een eenheid en een in zich zelf besloten geheel vormt, een uitgebreid
verhaal te vertellen.
Dat zijn altijd verhalen over mensen en over mens zijn. De expositie
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is nog tot en met 20 april te
bezichtigen. De tentoonstellingsruimte in het centrum is iedere donderdag tot en met zondag geopend
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

te kunnen genieten, kan iedereen
vanaf nu lid worden als Vriend van
de feestweek. Als Vriend steun je
de feestweek, zodat er ieder jaar
weer een feestweek georganiseerd
kan worden. Dit lidmaatschap kost
maar 30 euro per persoon per jaar.
Als je nu lid wordt van de Feestweek, profiteer je gelijk van diverse
voordelen, zoals vrij toegang voor de
hele feestweek (ter waarde van 50
euro), per e-mail geïnformeerd worden over alles wat de feestweek aan
gaat en gegarandeerd toegang tot
de feesttent
Meld je dus nu snel aan via de
webside www.feestweekrijsenhout.
nl down load het aanmeld formulier en lever dit zo snel mogelijk in
bij Miele Service centre Haarlemermeer aan de Boeierstraat 6.

Voorstellingen in Noorddamcentrum

Toneel door Tobo ‘Pas op
dat je geen woord zegt’
Bovenkerk - Toneelgroep Tobo uit
Amstelveen speel van 27 tot en met
30 maart de voorstelling ‘Pas op dat
je geen woord zegt’ van Dimitri Frenkel Frank. Regisseur Evert de Vries
over deze komedie: “In deze bitterzoete comedy vertelt Clementine, een gezellige, nogal spraakzame weduwe, allerlei gebeurtenissen
over haar veelbewogen leven, aan
de man die haar huis aan het schilderen is.
Haar verhalen gaan voornamelijk
over haar vroeger huursters, die telkens in beeld worden gebracht, terwijl Clementine vertelt.
Deze originele dramaturgische
vondst van Dimitri Frenkel Frank
uit 1963 biedt uitzicht op een hele
reeks van eenzame zielen, kleptomane meisjes, verwende vrouwtjes,
een angstige violiste en een immer
verjaardag-vierende dochter. Deze
dames hebben in de loop der jaren
de huurkamer betrokken, en hun
lotgevallen lopen kris-kras door el-

kaar. Met altijd de hospita als eenzame praatgrage dame als middelpunt. Tussen de bedrijven door ontstaat een scheiding tussen Clementine en haar dochter, die de wijk
neemt voor de sfeer van kunstmatige gevoeligheid die haar moeder
in stand houdt. Daarbij valt de naar
aanspraak hunkerende Clementine
van de ene schok in de andere.
Tenslotte vindt zij rust bij haar bijzonder ‘praatzieke’ goudvis.
Spelers zijn: Jacqueline Martèl, Tom
van Doorn, Petra Dobbeling, Manita Koot, Sonja Broersma, Karin Koch
en Manuela Ruhé. De speeldata
zijn donderdag 27 maart, vrijdag 28
maart, zaterdag 29 maart en zondag
30 maart in het Noorddamcentrum
in Bovenkerk.
Aanvang om 20.15 uur, zaal open
om 19.45 uur. Kaarten kosten 8 euro
zijn verkrijgbaar bij het Noorddamcentrum, tel. 020-6416744 of te bestellen via www.toneelgroeptobo.
com.

DJ-producer te gast in radioshow

Re-Ward in Dancefoundation

Caritas zingt mee met ‘JP’
in De Doelen Rotterdam

Veel belangstelling was er jl. zaterdag voor de opening van de nieuwe expositie in het Oude Raadhuis door Ingeborg Peeperkorn.

Rijsenhout - De voorbereidingen
zijn al weer in volle gang feestweek
Rijsenhout komt er weer aan. Van
vrijdag 30 mei tot en met zaterdag 7
juni is het weer feest met allerlei activiteiten voor jong en oud. Dit jaar
met onder andere de Hucksters, Eagels tribute band, kerkdienst, dart
tournooi, motor toerrit, mini playback show, klaverjassen en domineren, Paul Sellers, bridge, sportdag,
kindermiddag, Wolter Kroes, Op hete kolen, Remco drijver, braderie,
natuurlijk wielerronde met de daverende donderdag disco, kinderdisco,
sneackersavond met dj’s, familiedag
met zeskamp en oranje feest avond
met Wipneus en Pim. Voor een compleet programma overzicht zie www.
feestweekrijsenhout.nl.
Om nu nog meer van de feestweek

Aalsmeer - Nog even en dan
zingt het Interkerkelijk koor Caritas zingt, in het jaar van haar 25jarig bestaan, op zondag 30 maart
mee met The Jerusalem Passion. Dit
modern-klassiek oratorium zal gezongen worden door een samengesteld koor bestaande uit ongeveer
300 zangers en zangeressen in De
Doelen in Rotterdam. Het koor en de
vijf solisten zullen worden begeleid
door Het Promenade Orkest, orgel
en jazzcombo.
De ‘J P’ wordt met een bepaalde passie gezongen en dat is niet zomaar.
In tegenstelling tot de Mattheus
Passion, gaat de Jerusalem Passion
verder dan alleen het lijdensverhaal
van Christus.
Het eerste deel volgt Christus op
aarde, van Galilea tot aan het kruis.
Deel twee gaat over wat daarna
komt: het nieuwe en eeuwige Jeruzalem.
Het is in feite het verhaal van twee

steden: het historische, aardse Jeruzalem enerzijds en het Hemelse,
nieuwe Jeruzalem anderzijds. Daarom is ook gekozen voor een uitvoering, precies een week na Pasen.
Veel leden van Caritas zullen The
Jerusalem Passion voor de derde
keer zingen en zij doen dat met heel
veel plezier.
Het is namelijk een hele belevenis
om dit mee te maken en deel uit
te maken van zo’n groot koor. Niet
om het zo groot mogelijk te maken,
maar om met zoveel mensen toch
als een eenheid dit verhaal te kunnen vertellen.
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar voor dit concert. U kunt ze bestellen via de website van The Jerusalem Passion: www.jerusalempassion.nl of telefonisch bij De Doelen (010-2171717). De kosten per
kaart zijn 24,50 euro (tweede rang).
De kaarten voor de eerste rang zijn
uitverkocht.

Seventies Disco Party in
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 12 april
wordt een grandioze seventies disco
party georganiseerd in het Dorpshuis.
Na het wervelende openingsfeest
ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan begin dit jaar is nu het
volgende feest aan de beurt. En dat
betekent een avond lang dansen
op ouderwetse disco klanken. Basis voor deze feestavond is dj Kees
Markman, die zoals vanouds alle
dance classics zal draaien uit de jaren zeventig.
Op het programma staat ook een
bijzonder optreden van de soulbrothers Michael en Marvin.
De twee cool-uitziende knakkers
gaan echt helemaal uit hun dak als
ze muziek uit de jaren zeventig en

tachtig horen. Ze zijn altijd op zoek
naar vrouwen om hen de dansvloer
op te lokken en wat danspasjes bij
te brengen.
Maar pas op, want de vrouwen maken grote kans om verliefd te worden! Ook hebben zij tussen de danspasjes door een levendige handel in
sieraden, souljoints en discopillen!
Dit alles natuurlijk met een vette
knipoog!
Tevens zal tijdens de avond een
spectaculaire discoshow neergezet
worden door de dames van Dance
Force en Dance Vision.
Kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen bij het Dorpshuis en Rinus
Bon aan de Kudelstaartseweg en
bij de servicebalie van de AH in het
winkelcentrum en kosten 10 euro.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 21
maart is er in het radioprogramma
Dancefoundation weer een artistspecial.
Deze keer is Wardt van der Harst,
alias Re-Ward te gast voor een exclusief optreden. Wardt is een van
de jonge opkomende trance-talenten van dit moment, wiens platen en
remixes gedraaid worden door de
grote dj’s. Komende vrijdag komt hij
twee keer een uur exclusief optreden in de Dancefoundation radioshow.
Wardt van der Harst (1988) is een
jong talent dat is geinspireerd door
een van de legendes uit de wereld
van trance muziek: Tiesto. Toen hij
12 was hoorde hij diens beroemde
track ‘Flight 643’, en vanaf dat moment besluit hij te gaan sparen voor
dj-apparatuur.
Later koopt hij ook software om
trance muziek te gaan maken. Zoals veel producers begint dat met
oude ‘tracker’ software, waarna hij
doorgaat met Fruityloops. Vandaag
de dag gebruikt hij Reason als belangrijkste tool om muziek mee te
maken.
Zijn eerste release komt uit als hij 16
is, maar zijn carrière krijgt een enorme boost als zijn tracks ‘Ensure/Expose’ worden getekend door Tiesto’s Black Hole Recordings.
Wardt weet dat hij op de goede weg
is, zeker als zijn tweede EP wordt
getekend op Doorn Records, het
eigen label van Sander van Doorn.
Kort daarna komen ook tracks uit
op Armin van Buuren’s label Armada, onder de project naam ‘W&W –
Mustang’.
En zijn nieuwste EP getiteld ‘Guess

What?!’ is wederom getekend door
Black Hole.
Na wat kleinere projecten wordt
Wardt gevraagd om de track ‘Different Day Different Light’ van Progression te remixen. En ook de nieuwe single van Sander van Doorn,
‘The Bass’, wordt door Re-Ward onder handen genomen.
Een goede toekomst lijkt verzekerd
voor Re-Ward, nu zijn platen gedraaid worden door Tiësto, Armin
van Buuren, Paul van Dyk, Above
& Beyond, Markus Schulz, Rank 1,
Eddie Halliwell, Sander van Doorn,
Cosmic Gate, om een aantal namen
te noemen.
Vrijdag 21 maart is Wardt van der
Harst exclusief te gast in Dancefoundation, het radioprogramma
van Lennart Bader. Hier zal hij twee
keer een uur lang een live mix verzorgen, met aansluitend een uitgebreid interview.
Het programma wordt tussen 20.00
en 22.00 uur uitgezonden via Radio
Aalsmeer, 99.0 FM op de kabel en
105.9 FM in de ether. Het optreden
is achteraf ook online te beluisteren
via www.dancefoundation.nl.
Weer Dancefoundation live
Het is door de verkoop van de Oude
Veiling een aantal maanden noodgedwongen stil geweest rondom
de populaire live uitzendingen van
Dancefoundation vanuit deze lokatie in de Marktstraat.
Op dit moment wordt hard gewerkt
aan een spectaculaire come-back.
In mei gaan de maandelijkse uitzendingen in een nieuwe opzet weer
van start. Meer informatie volgt
snel.
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Burgemeester geeft verhuizing door

Van de hak
op de tak

Digitale net in de lucht!
Aalsmeer - Het digitale net van de
gemeentes Aalsmeer en Uithoorn
is in de lucht. Op vrijdag 29 februari hebben de burgemeesters van
Uithoorn en Aalsmeer het digitale
loket geopend. Tijdens de officiële opening werd ook de verhuizing
van Burgemeester Pieter Litjens van
Amsterdam naar Aalsmeer een feit.
Hij was de eerste die digitale loket
gebruikte voor de verhuizing van
hem en zijn gezin naar Kudelstaart.
Het project dat in september 2007
van start ging, richt zich op de bouw
van het ’basis digitaal loket’. Het loket kan worden gezien als een extra
service van de gemeente aan haar
inwoners. Het komt dus niet in de
plaats van de balie van publiekszaken in het gemeentehuis. Dus niet
of-of maar en-en.
Geen wachtrijen
Vanaf nu hoeven inwoners en bedrijven van de gemeente Aalsmeer
en Uithoorn voor een aantal producten niet meer in de rij van het
gemeenteloket te staan. De voordelen zijn groot, want openingstijden kent Internet niet. Na het digi-

taal versturen van de gebruiksvriendelijke aanvraagformulieren kan de
klant vervolgens nagaan of de aanvraag in bewerking is, of de betaling
is verwerkt en wanneer de afronding plaats vindt. Daarnaast zullen
de beide gemeente voor maar liefst
150 gemeenteproducten een uitgebreide online productcatalogus lanceren. Alle inwoners van Uithoorn
en Aalsmeer hebben een folder in
de bus met instructies voor het gebruik van het digitale loket ontvangen. Een tiental producten kan door
middel van het gebruik van een Digi-D login worden aangevraagd.
De tien gemeente producten die digitaal kunnen worden aangevraagd
zijn: uittreksels GBA en Burgerlijke
Stand, verhuizing, emigratie, bewijs
van in leven zijn, verklaring geheimhouding, verklaring naamgebruik en
hondenbelasting. De voordelen van
het digitale loket zijn: veilig en snel
aanvraag doen, 24 uur per dag, 7
dagen per week beschikbaar, geen
wachttijden aan het loket en extra
service van de gemeente. Op de homepage van www.aalsmeer.nl treft u
een banner naar het digitaal loket.

Betrapt tijdens alcoholcontrole
Aalsmeer - Op zaterdag 15 maart
heeft de politie alcoholcontroles gehouden in Oost en in het Centrum.
Tussen drie en vijf uur in de middag
zijn 179 automobilisten op de Oosteinderweg, nabij de Kerkweg, tot
stoppen gemaand en gevraagd te
blazen.
Geen der bestuurders bleek (teveel)
alcohol gedronken te hebben. Tussen zeven en half elf in de avond is
een alcoholcontrole gehouden op
het Raadhuisplein.

Vijf automobilisten bleken volgens
de meter iets te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben en zij
moesten mee naar het politiebureau
voor een ademanalysetest. Drie waren negatief, twee hadden teveel op
en hebben een boete gekregen. Een
50-jarige man uit Aalsmeer blies 300
Ugl., een 54-jarige man uit Amsterdam 365 Ugl. Eén bestuurder bleek
nog diverse bekeuringen open te
hebben staan. Deze heeft hij moeten betalen.

Wijkraad Hornmeer vergadert
Aalsmeer - Bij wijze van uitzondering vergadert wijkraad Hornmeer
deze maand op dinsdag, en wel op
25 maart vanaf 19.30 uur. De wijkraadvergadering wordt gehouden in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Bewoners van de Hornmeer zijn
weer van harte welkom, evenals andere belangstellenden.
Wilt u als bewoner punten te bespreken die u na aan het hart liggen, komt dan naar de wijkraadvergadering. U kunt ook gewoon

komen om te luisteren naar wat er
gaande is in de Hornmeer.
De volgende vergadering van de
wijkraad staat gepland voor donderdag 17 april.
Bent u niet in de gelegenheid dinsdagavond te komen en wilt u toch
iets bespreken of aankaarten, stuur
dan een e-mail naar wijkraadhornmeer@hotmail.com of een briefje
naar het secretariaat van de wijkraad: Meervalstraat 4, 1431 WG
Aalsmeer.

Tweede termijn
voor commissaris
Harry Borghouts

Connexxionbus ‘ramt’ oplegger
Aalsmeer - Op donderdag 13 maart
rond acht uur in de avond heeft een
aanrijding plaatsgevonden op de
Legmeerdijk, nabij de Randweg.
Een vrachtwagen met oplegger stond aan de rechterkant van
de weg en stak een beetje uit. De
chauffeur van een passagiersbus,

komende vanaf de richting Amstelveen, zag dit over het hoofd en de
bus ramde de aanhanger. Na ongeveer honderd meter kwam de bus
tot stilstand. De bus is zwaar beschadigd aan de voorzijde en aan
de rechter zijkant waren bijna alle
ramen gesprongen. De buschauf-

feur kwam met de schrik vrij. Eén
passagier, een 42-jarige Aalsmeerse, is gewond naar het ziekenhuis
vervoerd.
De Legmeerdijk is door het ongeval
enkele uren afgesloten geweest.
Foto: Ronald van Doorn.

Welstandscriteria Green Park
door de raad goedgekeurd
Aalsmeer - Aalsmeer - Met de belofte van wethouder Nijmeijer dat hij
in een memo nog eens duidelijk alle voorwaarden en samenhang van
het Beeldkwaliteitsplan Green Park
beschrijft, is de raad unaniem accoord gegaan met de welstandscriteria voor datzelfde Green Park.
De criteria waaraan gebouwen en
andere inrichting van het park aan
moeten voldoen, zijn vrij ambitieus.
Er was enige verwarring ontstaan
over het voorstel van B&W om alleen de criteria vast te stellen en niet
over het gehele Beeldkwaliteitsplan
te praten. Daarover verbaasde zich
ook inspreker Michel de Kok, namens projectbureau Buis-Pomona.
Het bureau vond het maar raar dat
het Beeldkwaliteitsplan niet inwoners is voorgelegd zodat er eventuele bezwaren konden worden ingediend. Maar het vaststellen van dat
plan - zo heeft de raad besloten is helemaal niet aan de fracties. Die

bevoegdheid is voor het college en
deze gang van zaken is door de raad
zelf goedgekeurd.
“Communicatie stroef”
Dus over het gehele plan voor de ambitieuze inrichting van het industrieterrein achter de linten Aalsmeerderweg en Hornweg, werd donderdag jl niet gediscussieerd. Wel over
de voorgestelde criteria waaraan
nieuwe panden in het Green Park
moeten voldoen. En die zijn op zijn
zachtst gezegd nogal streng. Kritiek
was er dan ook van het CDA, PACT
en VVD. Er rezen vragen als: “Is het
ambitieniveau niet wat hoog? Welke doelgroep van bedrijven willen
we daar eigenlijk? Denkt u niet met
zulke hoge eisen voor architectuur,
groene inrichting en energie/milieu
eisen dat ondernemers naar elders
gaan?”
Wethouder Nijmeijer legde de kritiek naast zich neer door te zeggen

dat “We inderdaad een hoogstaand
park willen. In elk geval mooier als
het industrieterrein Hornmeer. In
Haarlemmermeer zijn de prijzen
trouwens exact dezelfde. Overigens
is een dure gevel wel duurzaam en
niet eens zovéél duurder.”
Het CDA had ontevreden geluiden
gehoord van bestaande ondernemers uit het Green Park gebied. De
prijzen om te kunnen blijven zouden
wel erg hoog liggen... de communicatie met Green Park zou ook stroef
verlopen... “Dat is tussen Green Park
en de ondernemers. Je hóeft niet
weg en die het wel wil, wil altijd een
hogere prijs natuurlijk”, reageerde
wethouder Nijmeijer hierop.
PACT tot slot wilde graag een betere
beschrijving van het plan zoals het
donderdag in het voorstel naar voren kwam. Nijmeijer zal in een memo de voorwaarden die aan het inrichtingsplan vastzitten nog eens
verduidelijken.

Burgemeester: “investering goed afwegen...”

Fracties verdeeld over
aanleg kunstveld RKAV

Haarlem - Maandag 17 maart is
de Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland mr. H.C.J.L. Borghouts door minister van Binnenlandse Zaken dr. G. Ter Horst beëdigd voor een nieuwe termijn. De
huidige termijn van zes jaar is in juni
2008 afgelopen. Provinciale Staten
hebben de heer Borghouts voorgedragen voor een nieuwe termijn. De
heer Borghouts is in februari 2008
vijfenzestig jaar geworden, maar wil
graag ook na de pensioengerechtigde leeftijd blijven werken.

ingezonden
Hondenpoep overal probleem
Naar aanleiding van een ingezonden
bericht een tweetal weken geleden
van een mevrouw die zich ergerde
aan alle hondenstront langs de dijk
van de Westeinderplas aan de Kudelstaartseweg kan ik melden dat,
zoals de meeste mensen wel weten,
overlast van hondenpoep overal een
groot probleem is.
Ook in Kudelstaart hebben bepaalde hondenbezitters of geen benul
van het bestaan van een opruimplicht of ze weten het wel, maar zijn
helaas zo egoïstisch ingesteld dat
het ze geen zier uitmaakt of anderen last hebben van de uitwerpselen
van hun fikkie.
Op het voetpad langs de sloot van
Geerland en in de bocht tussen
Geerland en de Albrechtstraat, maar
ook op veel andere plaatsen zoals
de Bilderdammerweg en het Corry Vonkpad is het regelmatig raak.
Letterlijk dan, want het komt nogal
eens voor dat ik de hondenstront
van de schoenen van mijn kinderen
moet schrapen.
En als u denkt dat deze door de
struiken rennen en daar in de stront
trappen. Nee hoor, op de voetpaden
en in het gras. Vlak naast de voetpaden zijn dagelijks grote hopen te
vinden.
Zelfs bij de scholen, op plekken waar
veel kinderen lopen is het regelmatig raak. Maar ook op de grasvelden waar kinderen spelen en zelfs
op kinderspeelplaatsen waar je met
je hond ver uit de buurt moet blijven
zijn kunstige praktijkvoorbeelden te
vinden.
Af en toe maak ik nog wel eens de
fout om een hondeneigenaar hierop

Verleden tijd

aan te spreken. Als ze in de buurt
zijn tenminste, want het gros laat
hun viervoeter loslopen en/of doet
net alsof ze niet zien dat hun viervoeter het gras en de tegels van een
nieuwe laag stront voorziet.
De reacties zijn tot op het grappige
af: “ik ruim het zo op”, natuurlijk, of:
“Dat stuk gras is toch geen kinderspeelplaats”. Nee meneer dat is juist,
maar ziet u soms een bord hondentoilet? De meest trieste was een mevrouw die haar fikkie pal voor mijn
deur een forse keutel liet draaien
en deze, uiteraard, niet opruimde:
“Ja natuurlijk weet ik dat er een opruimplicht is, maar niemand die het
doet dus waarom zou ik het dan wel
doen”. Om deze reden mevrouw:
Hoe zou u het vinden als ik voor u
deur een flinke drol zou draaien en
die zou laten liggen? Feitelijk zorgen
deze hondenbezitters ondertussen
wel voor een beperking van de bewegingsvrijheid van anderen die gewoon eens op het gras willen lopen
om te spelen of om de eendjes te
voeren of simpelweg een wandelingetje willen maken, op het voetpad,
zonder continue op hondenstront te
moeten letten.
Gelukkig zie ik steeds vaker mensen die de hondenstront gelijk opruimen. Hulde aan deze personen
die door hebben dat zij anders alleen maar een hoop ergernis veroorzaken.
En voor de rest van de hondenbezitters: neem je verantwoordelijkheid
en ruim de troep op!
Een Kudelstaarter: naam
adres bij redactie bekend

en

Aalsmeer - VVD en PACT voelen
zich niet echt goed bij het plan om
bij RKAV (dit jaar) nog een kunstgrasveld aan te leggen. Dat kwam
naar voren tijdens het Beraad, donderdag jl.
De (voorbereidings-)kosten die
daarmee gemoeid zijn, bijna 60.000
euro, moeten uit de algemene reserve worden gehaald. Daarnaast
vinden ze het jammer dat met het
goedkeuren van dit plan maar één
club profiteert. Het college wijst de
raadsleden er op dat er geen dekking is voor de investering van het
kunstgrasveld. Dat dit veld een positieve bijdrage levert voor de sportvereniging aan de Dreef, daar zijn alle partijen het wel over eens. Zeker
AB en CDA, die een tijdje geleden
via een amendement zorgden dat er
dit jaar voor augustus nog met de
aanleg van het veld gestart wordt.
Dat amendement is met een meerderheid aangenomen en nu komen
burgemeester en wethouders met
een gevraagd krediet van nagenoeg

60.000 euro dat uit de ‘Vrije Reserve’
moet komen. VVD en PACT zijn daar
niet van gecharmeerd. “Het is geen
algemeen belang waar het geld dan
aan wordt uitgegeven”, gaf Ulla Eurich namens PACT aan. Ook Wim
Spaargaren van de VVD vindt het
moeilijk als alleen RKAV straks kan
profiteren. Hij zei: “We moeten ons
ook kunnen verantwoorden naar
andere clubs.“
Vóór
Het pleidooi van Ad Verburg van he
CDA wond er geen doekjes om. Deze partij is er erg ‘voor’ om het veld
voor het nieuwe seizoen nog, aan te
leggen. Hij wees op het inwonertal
dat straks de 30 duizend zal overstijgen. “Een inhaalslag op voorzieningen voor jeugd en sport is echt
nodig”, zei hij. “De gemeente heeft
jaren niet geïnvesteerd in buitenspelaccommodaties”, ging hij verder. De club krijgt veel aanmeldingen vanuit de nieuwe wijken in
Oost. Daarbij”, gaf Verburg als voor-

deel aan, “ lopen de onderhoudskosten van andere velden natuurlijk
terug als je het kunstveld aanlegt,
wat je ook voor andere activiteiten
kunt gebruiken.” Ook AB juicht het
nieuwe veld toe.
“Niet rijk rekenen”
Wethouder Overbeek reageerde gereserveerd wat de kosten betreft:
“We moeten ons niet rijk rekenen.
Onderhoud van het kunstveld is
vele malen duurder dan aan andere velden. Burgemeester Litjens gaf
aan dat het college het RKAV zeker
niet misgunt, maar dat er wel een
afweging wat betreft de uitgave. “Of
je geeft het uit aan een wijksteunpunt, een centrum voor jeugd en
gezin of aan dit veld. Wat weegt het
zwaarst?” Hij rondde af met te zeggen dat het college het voorstel nu
niet heel verantwoord vindt.”
Maar het de raad die uiteindelijk beslist. En dat gebeurt op donderdag
27 maart in de raadsvergadering die
dan plaatsvindt.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 13 maart
is tussen half één en half vijf in de
middag een fiets gestolen vanaf het
Hortensiaplein.
Het betreft een grijzen herenfiets
van het merk Batavus, type best
breaks.

Coq Scheltens

Fiets, armband, sjaal

Gevonden
voorwerpen

97 Kilometer op
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Op vrijdag 14 maart
heeft de politie tussen zeven en half
elf in de avond een snelheidscontrole gehouden op de Aalsmeerderwg. Veertien automobilisten reden harder dan de toegestane vijftig kilometer per uur. Snelheden van
69, 74 en 78 kilometer zijn gemeten.
De hoogst gemeten snelheid was 97
kilometer. Alle overtreders kunnen
rekenen op een boete. Tegen één
bestuurder is proces verbaal opgemaakt vanwege het negeren van het
inhaalverbod.

Aalsmeer - Nu ik eraan terugdenk,
had ik verschillende sóórten tantes.
Ieder had wel iets typerends. Het waren echte tantes van beide kanten en
dames die we ‘tante’ noemden omdat ze vaak over de vloer kwamen.
Vanzelfsprekend hoorden er ‘ooms’
bij. Of geen oom, door verschillende
omstandigheden.
Alle tantes en ooms, op twee tantes na, zijn er niet meer, ze zijn verscheiden. Niet géscheiden, dat was
in mijn tante en oom-tijd niet goed,
scheiden deed je niet, dat was een
schande. Eeuwige trouw, zo hoorde het. Als men tóch ging scheiden,
dan begon de achterklap. Het nieuws
van een scheiding was groot nieuws
dat soms jarenlang voortduurde en
waarbij een betrokkene flink over de
tong ging. Je kunt je afvragen of dat
heden ten dage niet nóg zo is, ondanks het uit elkaar gaan nu makkelijker gaat. Er zijn nog steeds van die
mensen die, zonder naar zichzelf te
kijken, oordelen en veroordelen.
Destijds was je beter af als je weduwe of weduwnaar werd. Ik herinner
me nog de begrafenisstoet van opa.
Voor het huis aan de Oosteinderweg stond een koets met een span
zwarte paarden. Ik vond het prachtig als kind en vertelde trots aan mijn
vriendjes en vriendinnetjes dat het
mijn opa was die dood was en ik
wees naar de kist die door de dragers met respect in de koets geladen
werd. Ik was te jong om mee te mogen. Ik mocht wel mee met opoe die
altijd op de buurt had gewoond. Dat
heeft een diepe indruk achter gelaten. Voordat opoe werd begraven zaten we stil in een kring rond de kist
die midden in de woonkamer stond.
Het was donker in de kamer doordat
de fluwelen gordijnen dicht geschoven waren. Opa was al veel eerder
heen gegaan. De dominee sprak de
aanwezigen toe en besloot zijn preek
met een gebed voor opoe. De kring
mensen in de kamer, allemaal in het
zwart gekleed, spraken nauwelijks.
De meeste tantes snikten of veegden met een verfrommeld zakdoekje
hun tranen af. Daarna vertrokken we
naar de begraafplaats. Toen we weer
terug kwamen, gingen de gordijnen
open en leek het wel een feest te
worden. Alle aanwezigen waren opgelucht dat de begrafenis achter de
rug was. Men lachte, men maakte
grapjes en er werd na de koffie en
cake zelfs een borreltje geserveerd.
Ik begreep er niks van. Opoe dood
en daarna feest. Het was me opgevallen dat toen we met de zwarte auto’s naar de begraafplaats reden, er
onderweg mensen afstapten van hun
fiets en de mannen daarbij hun pet of
hoed afnamen. Er werd openlijk respect getoond, de hele route lang.
Als je ouder wordt, maak je meer
begrafenissen en crematies mee. Je
zou er niet bij stil moeten staan, maar
onwillekeurig doe je dat, af en toe,
toch. Het leven is zo vergankelijk. In
een dorp ken je veel mensen, vooral
als je hier geboren en getogen bent.
Ik zie, als ik op de begraafplaats ben,
zoveel bekende namen op de zerken
staan. De herinnering aan al die mensen doet je weer even stil staan. Memories. Dat geldt voor velen.
Nu Aalsmeer en Kudelstaart zo groot
groeien vraag ik me bezorgd af of we
later nog genoeg plekjes over houden om de inwoners een laatste rustplaats te geven. We hebben hier alleen nog de Algemene Begraafplaats
en het kerkhof achter de R.K.-kerk in
Kudelstaart. Het kerkhof achter de
Oud-Katholieke kerk is er ook nog.
De begraafplaats daar schijnt de enige Oud-Katholieke begraafplaats in
ons land te zijn die nog als zodanig
functioneert.
Voor zover ik weet, is een begrafenis
daar zeldzaam.
Bij Kudelstaart, in Calslagen, is er
nog een monumentje. Er liggen op
de vloer van waar ooit een kerkje
stond nog wat eeuwenoude grafstenen. Ik meen dat er in de vloer van
de dorpskerk ook grafstenen zijn verwerkt. Een ander monumentje is tenslotte het zogenoemde Boomkwekers kerkhof naast de Carmelkerk
aan de Stommeerweg. Verleden tijd.
In gedachten nooit voltooid.

Schoorsteenbrand door wijnkrat
Aalsmeer - Op donderdag 13 maart rond half tien in de avond zijn politie en
brandweer uitgerukt voor een schoorsteenbrand in de Beatrixstraat. Omwonenden waarschuwden de hulpdiensten nadat zij vlammen uit het dak zagen
komen. De brand bleek zich te bevinden in de schoorsteen. De bewoners hadden een stuk van een wijnkrat in de open haard gegooid. Het hout had voor
de hoge vlammen gezorgd. De brandweer had het vuur snel onder controle.
Foto Ronald van Doorn.

Aalsmeer - Bij het politiebureau
aan de Dreef zijn afgelopen week
weer diverse gevonden voorwerpen
afgegeven. Sinds 3 maart staat op
de binnenplaats een herenfiets van
het merk Cu mb er land, registratienummer is 146722, en sinds 6 maart
een blauwe mountainbike, type impala creative, registratienummer is
146717. Sinds 5 maart wacht een
armband met de naam Carl op zijn
of haar eigenaar, registratienummer
is 146713, en een mobiele telefoon
van het merk Nokia, registratienummer is 146715. En op 15 maart is
een rode damessjaal gevonden. Wie
is de eigenaar? Registratienummer
is 146723.
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Gaslek door
graafwerk

Jaarverslag Vrouwen Advies Commissie

“5 Kamers, geen plaats voor
2-persoonsbed met kast”
Aalsmeer - De Vrouwen Advies
Commissie voor de woningbouw in
de gemeente adviseert over plannen
voor woningen, woongebouwen en
de woonomgeving. De adviezen zijn
gebaseerd op de criteria doelmatigheid, toegankelijkheid, veiligheid,
comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. Deze criteria
concentreren zich rond de thema’s
gebruikskwaliteit, veiligheid en toekomstwaarde. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat de adviezen bijdragen aan een hogere woonkwaliteit voor de woonconsument. Het afgelopen jaar 2007 hebben leden van
de VAC twee woningen in de Karperstraat in de Vissenwijk in NieuwOosteinde bezocht. Beide woningen
zijn verschillend van elkaar. De ene
woning heeft vijf kleine slaapkamers,
waarvan volgens de VAC in geen
van de slaapkamers een tweepersoonsbed met een kast en een stoel
past. Verder zijn de tuimelramen zo
hoog geplaatst dat iemand met een
normale lengte de beugel van deze ramen niet kan bereiken. Ook de
klepramen boven het aanrecht zijn
niet te openen, mits de bewoner op
het aanrecht gaat staan. De aansluiting en afvoer van de wasmachine
is geplaatst op zolder, achter de installaties van de mechanische ventilatie en de verwarming. “Onhandig”,
aldus de VAC. Ook is een werkbe-

zoek gebracht aan drie woningen in
de flat in Proosdij-Noord. De bevindingen van de leden mag opmerkelijk genoemd worden. Zowel de beneden- als de bovenwoning zijn niet
toegankelijk voor personen met een
lichamelijke of een tijdelijke lichamelijke beperking. Ook is het onmogelijk om de woningen te betreden met een kinder- of wandelwagen of een rollator. De bovenwoningen, eengezinswoningen, zijn alleen
te bereiken via een open steile stalen trap waarvan de aantreden kort
zijn. Verder hebben de bovenwoningen geen droogloop of luifel. De bevinding van de VAC: “Over het algemeen zijn het donkere woningen.”
Ook beoordeeld de VAC op handen zijnde bouwprojecten. De VAC
heeft een tip voor de ontwikkelaar:
“Wij raden het realiseren van tweekamerwoningen zeer af. Met driekamerwoningen kan zowel de klassieke starter, jong stel zonder kinderen, als de alleenstarter, single met
meestal een fulltime baan, geholpen worden. Een tweede slaapkamer wordt vaak gebruikt voor studie, hobby, strijkkamer, etc. Bovendien kan een tweede slaapkamer
nodig zijn bij ziekte.
De driekamerwoning is ook geschikt voor een herstarter, een gescheiden ouder met kind of een ouder echtpaar.”

‘Schoonmaakdag’

reorganisatie-perikelen maar stelde
voor de dag in mei of juni te houden. AB zal, als de datum eenmaal
bekend is, kijken wie voor de Hoffscholteprijs in aanmerking komt.
Dat zal een persoon of organisatie
zijn die veel inspanningen levert om
Aalsmeer schoon te houden.

Aalsmeer - Aan de landelijke
‘schoonmaakdag’ voor wijken die
vrijdag 15 maart plaatsvond deed
Aalsmeer niet mee. Hoewel... Op de
Westeinder werd wèl een schoonmaakactie gehouden. Maar in de
wijken zelf geen buurtbewoners met
prikstokken te zien. Vorig jaar werd
in Aalsmeer een grote schoonmaakdag gehouden, maar dat was in het
kader van het afscheid van burgemeester Hoffscholte. Het was de
AB-fractie die het initiatief nam en
daarvoor ook een prijs in het leven
had geroepen. Gertjan van der Hoeven vroeg tijdens de raadsvergadering donderdag of ook dit jaar nog
een Schoonmaakdag plaats gaat
vinden. Wethouder Fransen gaf aan
dat er nu niks van gekomen is door

Buurtinitiatief gerealiseerd

Speelplek aanwinst voor
bewoners in Hornmeer
Aalsmeer - In oktober vorig jaar is
door enkele bewoners van de Rietgorsstraat en de Roerdomplaan e.o.
aan de gemeente gevraagd om de
aanwezige speelplek uit te breiden
en sociaal veiliger te maken. De
speelplek ligt in de looproute naar

de supermarkt in de Hornmeer en
wordt mede daarom frequent gebruikt.
De wijkraad Hornmeer heeft het
initiatief ondersteund. Vorige week
werd de hoge beplanting verwijderd
en is een prachtige dubbele schom-

mel geplaatst. Bijgaande foto toont
aan dat er direct druk gebruik van
werd gemaakt. Als ook de nieuwe,
lage, beplanting wordt aangelegd,
is het helemaal een mooie aanwinst voor de (klein)-kinderen van
de buurt.

een liftschacht. De brug zelf wordt
ten zuiden van de Aalsmeerderweg,
zonder overlast voor verkeer, gebouwd. Het ligt in de planning de
brug op de definitieve plek te plaatsen in de bouwvakantie en dan verder af te bouwen.
De verwachting is dat de brug aan
het einde van het jaar door fietsers
en voetgangers in gebruik genomen
kan worden.

bels. Het pad is inderdaad aan vernieuwing toe.
Er is door bewoners en omwonenden al opdracht gegeven om het
pad weer op te hogen en renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Zaterdag jl. is een start gemaakt de
vele gaten te dichten en aanstaande zaterdag gaat de firma Bon - die
de klus klaart - het afronden. Tot de
gehele klus geklaard is, een tip: Rij
rustig op de Hoge Dijk!

Helaas is het bankrekeningnummer voor bijdragen tbv de opknapbeurt Hoge
Dijk vorige week fout weergegeven. Het juiste nummer is: 3001.27.286.

Aalsmeer - Op donderdag 13 maart
heeft de politie tussen kwart over
zes en half negen in de avond een
verkeerscontrole gehouden op en
rond de Kerkweg. Vijftig auto’s zijn
gecontroleerd en aan de bestuurders is gevraagd mee te werken aan
een alcoholtest. Eén bestuurder, een
46-jarige man uit Naarden, stond
gesignaleerd wegens openstaande
boetes van in totaal 400 euro.

Planvorming
Raadhuisplein
Aalsmeer - Het college heeft eind
2005 besloten het plan voor het
Raadhuisplein in te trekken, de gemaakte kosten worden nu afgeboekt. In 2008 zal de raad worden
gevraagd de kaders voor de nieuwe
planvorming vast te stellen. Daarna
zal de nieuwe planvorming inclusief
participatie plaatsvinden teneinde
te komen tot een breed gedragen
plan.
Woonerf
Het college heeft besloten de straat
ter hoogte van Clantstraat 12 tot en
met 24 en Copierstraat 46 tot en met
58 aan te wijzen als woonerf.
Tweede Kaagbaan
De gemeenten Aalsmeer, Uithoorn
en Amstelveen laten de provincie
middels een brief hun kanttekeningen en voorbehouden bij de verlenging van de tweede Kaagbaan weten.

Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 maart zijn uit
een schuur bij een woning in de Saturnusstraat twee kratten bier gestolen. De schuur was niet afgesloten. Het bier is niet door de daders meegenomen en opgedronken.
De flesjes zijn verder op een pleintje stuk gegooid en flesjes zijn in de
bosjes gevonden.

Rustig aan op de Hoge Dijk
Aalsmeer - Aan bewoners en omwonenden van de Hoge Dijk is een
bijdrage gevraagd om de weg weer
goed begaanbaar te maken. Het is
alweer enkele jaren geleden dat deze parallelweg aan de Oosteinderweg gerenoveerd is en een opknapbeurt is absoluut geen overbodige
luxe. Bordjes met ‘langzaam rijden’
en ‘slecht wegdek’ kunnen beter
voor lief genomen worden, want de
Hoge Dijk zit vol kuilen en rare hob-

Verkeerscontrole
op Kerkweg

Bier gestolen

Fiets- en voetgangersbrug
over verbrede N201

Aalsmeer - Niet alleen voor auto- en vrachtverkeer wordt gewerkt
aan een veilige en bredere N201.
Aan beide kanten van de N201 bij
de Aalsmeerderweg in Rijsenhout
wordt gewerkt aan de realisatie van
een fiets- en voetgangersbrug over
de provinciale weg.
Er zijn aan beide zijden van de weg
funderingspalen geheid en een begin is gemaakt met de bouw van

Aalsmeer - Op zaterdag 15 maart
om kwart over twee in de middag
kregen politie en brandweer een
melding over een gaslek op de Oosteinderweg. Tijdens graafwerkzaamheden in de tuin was kabel geraakt.
Toen gas geroken werd, is contact
opgenomen met de alarm-instanties. De brandweer heeft het lek gedicht, waarna Eneco de klus verder
geklaard heeft.

Graafmachine
gestolen
Dokter Jeroen de Vries

Assistente Tinka Offerman

Eerst in een porto cabin, later in gezondheidscentrum

Jeroen de Vries wordt de
nieuwe huisarts in Oost
Kudelstaart - Hij heeft er erg veel
zin in en dat is logisch: een definitieve vestiging als huisarts in een
nieuwe, jonge wijk. Jeroen de Vries
(42 jaar) is vanaf 29 maart de nieuwe dokter in Oosteinde. Eerst in een
tijdelijke behuizing, later, vanaf 2009
zal hij zijn intrek nemen in een gezondheidscentrum dat gebouwd
wordt bij het winkelcentrum. Een
grote en spannende stap dus voor
de Kudelstaarter, die overigens wel
in Kudelstaart blijft wonen.
Dokter de Vries en zijn assistente
Tinca Offerman nemen eerst hun intrek in een zogeheten Porto-Cabin,
de tijdelijke behuizing die aan de
Prinses Catharina-Amalialaan is gevestigd. Het mag dan een ‘mobiele
cabine’ zijn, vrij vertaald, maar uiteraard is die van alle gemakken
die een huisartspraktijk nodig heeft,
voorzien.
Inschrijven
Dokter de Vries is voor patiënten van dokter Dubbelman in Kudelstaart geen vreemde. Hij werkte zeven jaar parttime in de praktijk aan de Spilstraat. Daarnaast is
hij werkzaam voor Defensie als instructeur op gebied van spoedgeneeskunde. Tevens begeleidt hij
mensen met overgewicht, in samenwerking met de fysiotherapie
praktijk Kudelstaart. Dat hij zijn beroep straks in Aalsmeer Oost gaat
uitoefenen vindt hij een uitdaging.
Er zijn ook mensen uit Kudelstaart
die ‘mee verhuizen’. Maar daarnaast
kunnen inwoners van Oost zich natuurlijk gaan inschrijven. Dat kan op

Jaarverslag is
jaar te laat

Aalsmeer - “Wat moeten wij met
een sociaal jaarverslag van 2006?”
Een vraag van Joop van der Jagt
(AB) tijdens de raadsvergadering
van donderdag jl. Gemeentesecre-

Brand door
kortsluiting

Aalsmeer - Op dinsdag 11 maart
rond elf uur in de morgen is brand
ontstaan in een loods van het voor-

donderdag 27 en vrijdag 28 maart
van 9.00 tot 11.00 uur.” Of het storm
gaat lopen weet De Vries niet, wel
is er grote behoefte aan een extra
huisarts. De huisartsen in de regio
kunnen de druk van het ‘groeiende’
Aalsmeer amper aan.
Gezondheidscentrum
In 2009 wordt een eerstelijns gezondheidscentrum gerealiseerd in
datzelfde Oosteinde met medische
diensten als een huisarts maar bijvoorbeeld ook een apotheek en
een fysiotherapeut onder één dak.
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld een
tandarts, verloskundige of specialist
zich vestigen. Voor de patiënt, of liever gesproken van cliënt, is dit veel
efficiënter. “We willen gerichte zorg
bieden. Ons ook richten op preventieve zorg, mensen goed informeren zodanig dat ze iets vóór kunnen
zijn”, vertelt De Vries.
“Ook de wachtkamer zal niet meer
hetzelfde zijn als wat we nu gewend
zijn. Wat we straks willen is een
wachtruimte maken die de sfeer van
een huiskamer ademt. Dus met bijvoorbeeld internetfaciliteiten. Een
kamer met een tafel in het midden
waar je aan kunt lezen en een kop
koffie kunt drinken.”
Voelsprieten
Hij zal de mensen uit de praktijk in
zijn woonplaats zeker missen, in die
7 jaar ga je je toch verbonden voelen met je cliënten. Dokter de Vries
is die mensen dankbaar voor hun
vertrouwen. Zoals geen enkele generatie vergeleken kan worden met
taris Ed Duinkerken gaf schoorvoetend aan dat dit jaarverslag een
jaar lang zoek is geweest in het gemeentehuis en dat bij verhuizing de
doos met verslagen weer tevoorschijn kwam. Een dikkere leesmap
voor de raadsleden dus, naast jaarverslagen van 2007 eerst nog eentje
‘wegwerken’ van 2006...
malige proefstation aan de Linnaeuslaan. Voor kortsluiting had een
schermdoek in een kas vlam gevat.
Het vuur was door omwonenden
gezien en er was alarm geslagen.
De brandweer had het vuur snel onder controle.

een vorige of volgende geldt dat de
mensen van ‘nu’ anders met kwalen
en zorg omgaan dan vroeger. Er zijn
mensen die op internet gaan zoeken
wat ze denken te mankeren. Toch is
een bezoekje aan de huisarts altijd
aan te bevelen. “Je hoopt ten eerste
ongerustheid weg te nemen. Jonge
ouders bijvoorbeeld zijn sneller ongerust en komen eerder langs met
hun kind, uit voorzorg. Dat is alleen
maar goed. Aan de andere kant
is het wel zo dat ik het kindje dan
maar kort zie. Meteen een diagnose
stellen is dan ook niet altijd meteen
mogelijk.”
Toch hebben huisartsen naast hun
medische kennis en kunde vaak
nog een zesde zintuig ontwikkeld
en dat is mensenkennis, onmisbaar
in hun beroep. “Dat is ook het boeiende van het vak”, zegt dokter De
Vries. “Er komt psychologie bij kijken, je hebt echt je voelsprieten nodig. Een lichamelijk probleem kan
soms wel een heel andere oorzaak
hebben dan je zou denken. Kortom,
als huisarts ben je dokter in zijn totaliteit!“ Kennismaken met of inschrijven bij dokter de Vries? Gewoon even binnenlopen in de opvallende, gele ‘porto-cabin’ aan de
Cath-Amalialaan nummer 6 en dat
kan 27 en 28 maart, in de ochtenduren van 9.00 tot 11.00.
Ook kunt u zich inschrijven via de
website:
gezondheidscentrumnieuwoosteinde.nl of na 31 maart op
openingstijden van de praktijk.
Door: Joke van der Zee.

Autokrakers
betrapt

Aalsmeer - In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 maart is geprobeerd in te breken in een tweetal in de Willem Alexanderstraat geparkeerde auto’s. Van één der auto’s
ging om drie uur het alarm af. Een
getuige zag bij de auto twee blanke mannen staan met metaalstrippen in de hand. Waarschijnlijk hadden de autokrakers door dat ze gezien waren en hebben ze zich uit de
voeten gemaakt. De auto’s hebben
schade aan de sloten. Er is niets
ontvreemd.

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 maart is ingebroken in een bedrijf aan de Witteweg. Dieven wisten het pand te
betreden door een roldeur te forceren. Er is een flinke buit meegenomen. De inbrekers zijn er vandoor
gegaan met een graafmachine van
het merk Takeuchi, type tb014, een
aanhangwagen van het merk Ifor
met kenteken WS-23-HZ en een
trilmachine van het merk Wacker,
type wp1550.

Run tegen bus
Kudelstaart - Op maandag 17
maart, even voor zeven uur in
de ochtend, is een 18-jarige Kudelstaartse gewond geraakt tot zij
nog snel de bus wilde halen. Op de
Bilderdammerweg zag de inwoonster bijna de bus aan haar voorbij
rijden. Ze zette een sprintje in, maar
het remmen verliep minder soepel.
De 18-jarige liep tegen de zijkant
van de bus op en viel op haar kin.
Ze liep een diepe snee op. De Kudelstaartse is ter plaatse door ambulance-medewerkers behandeld.

Gratis compost
voor inwoners

Aalsmeer - Op zaterdag 12 april van
9.00 tot 13.00 uur kunnen inwoners
van de gemeente Aalsmeer gratis 4
zakken compost ophalen bij de gemeentewerf aan de Zwarteweg 77.
Met deze actie bedanken afvalbedrijf De Meerlanden en de gemeente hun inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) en groenafval (zoals snoeihout, takken, gras) gescheiden aan
te leveren. Dit organisch afval wordt
door De Meerlanden in Rijsenhout
verwerkt tot compost. Inwoners krijgen het ingezamelde afval nu terug
in de vorm van compost.
Op is op!
Op vertoon van legitimatie kunnen
inwoners op zaterdag 14 april bij de
gemeentewerf gratis 4 zakken compost van 20 liter ophalen. Het is van
groot belang dat bewoners op tijd
komen, want op is op én het gaat
om een éénmalige actie! Ook inwoners van een wijk, straat of flat waar
organisch afval niet gescheiden
wordt ingezameld, kunnen compost
ophalen op de milieustraat of gemeentewerf in de buurt. Compost is
een natuurlijke bodemverbeteraar.
Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze,
het reguleert de waterhuishouding
en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor
alle tuinplanten. Kijk op www.meerlanden.nl.
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Kapsalon tot en met zaterdag open

Topcoach Marc Lammers spreker
tijdens Amstelland Business Circle

Aalsmeer - Komende week, tot en
met aanstaande zaterdag 22 maart,
kan eenieder nog ‘gewoon’ binnen
lopen voor een knip- of kapbeurt
bij Hizi Hair in de Ophelialaan, maar
na de pasen blijft de deur enige tijd
dicht. Van 25 maart tot en met 17
april is de kapsalon wegens verbouwing gesloten. “Het wordt een totale
metamorfose, waarin we nog meer
het concept van Hizi Hair in uit zullen laten komen en dat is kwaliteit,
aandacht en service”, vertelt Romy
Kaus die in dit filiaal van de landelijke kapperszaken-keten de scepter zwaait. En ze vervolgt: “ We zitten
hier nu een jaar. Tijd om de boel aan
te passen en te vernieuwen.”
Het interieur gaat dus veranderen,
maar al het andere dat de klanten
van Hizi Hair inmiddels gewend zijn

Aalsmeer - Marc Lammers, coach
van het nationaal dames hockeyteam, zal op maandag 14 april een
inspirerende bijdrage leveren aan
het plenaire programma van het
ABC netwerkevenement 2008. Marc
zal deelnemers aan het evenement
vertellen hoe zij coaching binnen
hun organisatie succesvol kunnen toepassen en hoe je er als bedrijf ook mee kunt scoren. Coaching
is performance management zegt
Marc Lammers.
Dat coaching tot grootse resultaten kan leiden, liet Marc Lammers
al regelmatig zien. Zijn dames hockeyteam won kort geleden de wereldbeker. Volgens Lammers wordt
in het bedrijfsleven 99% van de
tijd een wedstrijd gespeeld. Alles
moet goed gaan, niets mag fout lopen. In de sport is dat heel anders.
Daar wordt voor 99 procent getraind
en is 1 procent de wedstrijd. Hij is
hierdoor continu aan het focussen
op hoe die wedstrijd nog beter gespeeld kan worden. Waar kan er
worden verbeterd? In de afgelopen
jaren heeft het dames hockeyteam
een behoorlijke ontwikkeling meegemaakt. Belangrijk is dat de rol als
coach enorm is veranderd.
De hockeysters hebben allemaal
veel meer verantwoordelijkheid gekregen. Vroeger was de coach degene die de wedstrijden bekeek en
aangaf waar iemand moest gaan
staan of goed in was. Nu doen de
spelers dat zelf. Zij analyseren zelf
de wedstrijden, de spelers, de corners etc. En wat blijkt? Ze zien met
z’n allen veel meer dan de coach
ooit alleen had kunnen zien. Het
team is veel zelfsturender geworden. En dat samenspel zorgt ervoor
dat ze winnen.
Het ABC netwerkevenement 2008
is een initiatief van Junior Chamber International Amstelland dat in
samenwerking met de Kamer van

Metamorfose Hizi Hair

niet. Er blijft zonder afspraak gewerkt worden, dames, heren en kinderen zijn welkom en de verzorgingsproducten die gebruikt worden zijn van de merken Loreal en
Kerastse.
Knippen voor War Child
Op 18 april opent dan het vernieuwde Hizi Hair weer haar deuren. Uiteraard zijn klanten van harte welkom om even binnen te komen kijken. Knippen doen Romy en haar
vijf collega’s liever de volgende
dag. De medewerkers van Hizi Hair
gaan namelijk op zaterdag 19 april
knippen voor War Child. De gehele
knipopbrengst gaat naar dit goede
doel. “We proberen er een echt happening van te maken, dus komen allemaal”, zegt Romy tot slot.

Volgende week: babykleding in Dorpshuis

Gezellige ‘jarige’ kledingbeurs
Kudelstaart - Bloemen en chocola
waren er zaterdag voor de organisatie-dames van de 25-jarige kledingbeurs in Kudelstaart. Veel bezoekers van de beurs feliciteerden het
drietal en sommige van hen hadden
zelfs een cadeautje meegenomen.
Er hing een gezellige sfeer. Zaterdag
was voor het drietal Joke, Truus en
Leni dé dag natuurlijk. Vele uurtjes
voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan om de beurs met goede tweedehands kleding weer vlotjes te la-

Weer kampioensstier voor
Nico van der Schaft
Aalsmeer - Woensdag 12 maart is
de jaarlijkse paas-veetentoonstelling in Schagen gehouden.
Nico van der Schaft en Ferry Könst
hadden hiervoor ingeschreven met
twee vrouwelijke kalveren en een
stier kalf in de categorie weide/fokvee van 4 tot 7 maanden.
Alle drie de dieren zijn eerste ge-

worden in hun categorie, stier ‘Bart’
ging zelfs door voor de kampioenstitel. Bart (roodbont) moest het in
de ring opnemen tegen zwart-bont
en Belgisch blauw. Hij won, want de
stier van Nico is kampioen geworden. Met vier bekers kwamen Nico
en Ferry terug naar Aalsmeer en dat
voor het derde jaar op rij!

Wel cool truitje van beer
Aalsmeer -Van diverse lezers heeft
de redactie van de Meerbode afgelopen week een mailtje gehad. Op
het truitje van het op de kermis gewonnen beertje staat helemaal geen
vloek. Door het woordje ‘de’ krijgt ‘de
puta madre’ een heel andere betekenis. Had er ‘tu’ voor gestaan, was
het inderdaad geen nette uitspraak,
maar het is een soort sleng, een uitspraak in de Spaanse jongerentaal

Sjoelavond in
het Middelpunt
Aalsmeer - De volgende sjoelavond in het Middelpunt is op donderdag 27 maart. Vanaf 20.00 uur

Geestelijk lied
bij de PCOB
Aalsmeer - Muziek en zang: een
manier bij uitstek om emotie en gevoel te vertolken. In de loop van de
jaren heeft de presentatie en de vertolking een enorme verandering on-

en heeft juist een heel positieve lading. Het betekent cool, fantastisch,
té gek. Oeps! Wil verder dat ‘de puta madre’ sinds vijf jaar een wereldwijd kledingmerk voor jongeren en
kinderen met in Nederland 200 verkooppunten. Dubbel oeps! Trek het
beertje z’n truitje maar weer aan. Wij
van de redactie gaan verder met onze cursussen Spaans en wereldoriëntatie…

ten verlopen en daar zijn ze ook deze jubileum-editie weer goed in geslaagd. Je kon er goed je slag slaan
en op heel voordelige manier je zomergarderobe van vorig jaar aanvullen. Het aanbod kleding, tassen,
schoenen en aanverwante zaken
zag er uitstekend uit. Diverse blije
gezichten dus en niet in de laatste
plaats bij de drie organisatoren, die
getooid met feestmuts, het evenement weer in goede banen hebben
geleid.

Amnesty schrijft naar China
en Russische federatie

Aalsmeer - De Chinese Bu Dongwei, aanhanger van de verboden
spirituele beweging Falun Gong, is
tot tweeënhalf jaar ‘heropvoeding
door arbeid’ veroordeeld. Bu werd
in mei 2006 gearresteerd. Pas drie
maanden later hoorde zijn familie
waar hij was. Hij werd veroordeeld
op basis van een mondelinge bekentenis en het hebben van tachtig kopieën van Falun Gongboeken.
De politie veroordeelde hem zonder
tussenkomst van een rechter. De
autoriteiten beweren dat hij geen
hoger beroep wilde aantekenen tegen zijn gevangenschap. Amnesty
International vraagt aan de Chinese autoriteiten om gewetensgevange Bu Dongwei onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Tevens
wordt hen ook gevraagd om hem
regulier bezoek van familie, advocaten en dokters toe te staan. Student
en mensenrechtenactivist Artur
Akhmatkhanov werd op 2 april 2003
gearresteerd in de Tsjetsjeense stad
Grozny. Hij werd naar verluidt door
gemaskerde leden van het Russische leger in een gepantserde wagen geduwd. Sindsdien is er niets
meer van hem vernomen. Ten tijde

van zijn ‘verdwijning’ was Akhmatkhanov vrijwilliger bij de RussischTsjetsjeense Vriendschapvereniging,
een mensenrechtenorganisatie. In
een brief aan de lokale Tsjetsjeense
autoriteiten in maart 2004 ontkende
een commandant iedere betrokkenheid van het Russische leger bij de
‘verdwijning’. Een in april 2003 ingesteld onderzoek is inmiddels gestaakt. Amnesty dringt er bij de Russische autoriteiten op aan om Artur
Akhmatkhanovs ‘verdwijning’ volledig te onderzoeken.
Wilt u ook schrijven? Amnesty
Aalsmeer stuurt iedere maand twee
voorbeeldbrieven en twee luchtpostvellen naar de schrijfabonnees.
Dit kost 18,00 euro per jaar voor
porti- en kopiekosten. Het is ongeveer een half uurtje werk, en het
helpt écht! De werkgroep krijgt regelmatig berichten van mensen die
gesterkt zijn door de bemoeienissen
van Amnesty.
Wie wat wil doen voor Amnesty, zoals brieven schrijven, kan contact
opnemen met voor Rijsenhout Jannet Gercama, tel. 320199 en voor
Aalsmeer: Annelies Kramer, tel.
327775.

dergaan. Tijdens de bijeenkomst van
de PCOB op donderdag 27 maart zal
met name de ontwikkeling van het
geestelijk lied onder de loep worden
genomen. Een mooie gelegenheid
om misschien iets meer aan de weet
te komen over uw favoriete lied. De
bijeenkomst vindt plaats in de grote
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad en begint 14.30 uur.

Paashaas voor spaarders
van bloemenzegels
Aalsmeer - Ze trakteren op cadeaubonnen, eens per jaar een midgetgolftoernooi, met de kerst bieden ze wat extra’s en ook met pasen worden trouwe spaarders in het
zonnetje gezet. De vereniging van
Bloemenzegelwinkeliers
hebben
afgelopen week bij vier spaarders
aangebeld en hen verrast met een

Maarsen wint
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de ANBO-soos op 12 maart
in het Parochiehuis aan de Gerbe-

van projecten die zich richten op het
verbeteren van het welbevinden van
kwetsbare groepen in de samenleving.
Zonnebloem afdeling Rijsenhout
was erg blij met dit prachtige initiatief. De gasten ook, zij hadden een
heerlijke middag.
rastraat is gewonnen door de heer
N. Maarsen met 5337 punten. Op
plaats twee is mevrouw A. Bouterse
geëindigd met 5181 punten, plaats
drie wordt bezet door de heer A. van
Rijn met 5176 punten en plaats vier
door mevrouw Keller.

Aalsmeer - Van 23 tot en met 29
maart vindt de jaarlijkse collecteweek van Simavi plaats. Honderden
collectanten, verspreid over heel
Nederland, gaan van deur tot deur
om geld in te zamelen voor het goede doel. 2008 Is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot het Jaar van
Sanitatie.
Daarom staat de collecteweek van
Simavi dit jaar in het teken van water en sanitatie bij scholen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks sterven
1,8 miljoen mensen, vooral kinderen, aan diarree door gebrek aan
een toilet, schoon drinkwater en
persoonlijke hygiëne. Dagelijks zijn

dat bijna 5.000 kinderen. Simavi geeft deze kinderen een gezondere toekomst door toiletblokken te
plaatsen bij scholen en voorlichting
te geven over hygiëne. De kinderen
geven deze kennis door aan familie
en leeftijdgenootjes.
Simavi is al ruim 80 jaar betrokken
bij de gezondheid van de allerarmsten in Azië en Afrika. Speerpunten
zijn schoon drinkwater, sanitatie en
gezondheidszorg voor moeder en
kind. Simavi ondersteunt initiatieven
van lokale organisaties, omdat zij als
geen ander weten wat nodig is om
de basisgezondheid van de lokale
bevolking structureel te verbeteren.

Prijzen voor Damian, Tim en
Danny op tweede toernooi

Winkeliers trakteren op lekkers

Rijsenhout - Gasten van de Zonnebloem afdeling Rijsenhout kregen
tijdens een gezellige bingomiddag
in de vorm van een High-Tea paaspakketten aangeboden van de Rikistichting.
Deze stichting heeft tot doel het opzetten, organiseren en financieren

Collecte Simavi in teken
van water en sanitatie

Jeugddarten in Proosdijhal

kan er weer gesjoeld worden in het
buurthuis in de Wilhelminastraat.
Om 19.30 uur gaan de deuren open
en worden de bakken klaargezet en
kan er eerst nog koffie of thee gedronken worden. Iedere sjoelliefhebber is welkom.

Zonnebloem Rijsenhout
verrast met paaspakket

Koophandel Amsterdam, de Gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
en hoofdsponsor Rabobank Regio
Schiphol wordt georganiseerd. Voor
nadere informatie omtrent het programma of inschrijven voor deelname aan het programma kijk op
www.amstellandbusinesscircle.nl
Junior Chamber International is een
vereniging zonder winst oogmerk.
Wereldwijd bestaat JCI uit 200.000
leden verspreid over 110 landen.
Nederland telt 92 Kamers waarvan Amstelland er een is. Amstelland bestaat uit een club krachtige,
hoogopgeleide jonge en ambitieuze
mensen tussen de 25 en 40 jaar uit
allerlei verschillende beroepsgroepen die wonen en of werken in de
regio Amstelland. De leden hebben
belangstelling voor zakelijke netwerken, persoonlijke en internationale contacten en willen zich daarnaast inzetten voor positieve veranderingen in de maatschappij. Voor
meer informatie over Junior Kamer
Amstelland kunt u terecht op www.
jciamstelland.nl.

grote paashaas van chocola. Dat het
cadeau in de smaak is gevallen, behoeft geen betoog. Blije gezichten
bij de families Van der Swan, Buskermolen, Klemkerk en Vos. Voor de
paashaas speelde namens de Bloemenzegelwinkeliers Rob Langelaan
van de gelijknamige zuivelspeciaalzaak in de Hadleystraat.

Kudelstaart - Op het tweede toernooi van het nieuwe seizoen kwamen slechts tien deelnemers om
hun dartstalenten te tonen op zaterdagmiddag. Vijf pupillen streden
in een poule om de prijzen van de
dag.
Eerste werd Damian Idzerda, tweede Danny Schreven, derde Joerie
Olij, vierde Danny v/d Ven en vijfde werd Diwan Bernsen. De hoogste finish kwam op naam van Danny
Schreven met 57 punten. Bij de aspiranten waren drie deelnemers die
in een poule werden geloot.
Eerste werd Tim v/d Poel, tweede
Dylan Kraan, derde Nick Wijnhout.
Hier was de hoogste finish voor
Dylan Kraan met 72 punten.
Om de eerste plaats bij de junioren werd door twee deelnemers gestreden. Eerste werd Danny Kraan,
tweede Arno Kroon, die wel de

hoogste finish realiseerde met 100
punten. De eerste twee van elke categorie krijgen een beker en een
trofee voor de hoogste finish. Tevens
kreeg iedereen nog een aandenken
me naar huis.
Het is toch jammer dat er steeds zo
weinig deelnemers komen, het is
een leuke middag met al deze kinderen in de leeftijd van 8 tot en met
17 jaar die in hun eigen categorie
darten. Het zou leuker zijn als er wat
meer kinderen kwamen.
De deelname is slechts 1 euro per
persoon voor deze dartmiddag onder begeleiding.
Het eerstvolgend jeugdtoernooi is
op zaterdagmiddag 29 maart. Komt
allen naar De Proosdijhal. De aanvang is 14.00 uur. De organisatie en
de toernooileiding is in handen van
Pim Weberink. Info: tel. 0297-327823
of 06-24504321.

Begin van lente: Wereld
Down Syndroom dag
Aalsmeer - Sinds 2006 is 21 maart,
het begin van de lente, officieel uitgeroepen tot Wereld Down Syndroom dag. In dat jaar heeft prinses Máxima de officiële opening
verricht en de hoop uitgesproken
dat deze dag elk jaar meer betekenis zou krijgen voor iedere Nederlander, maar ook elke wereldburger. Met als gevolg dat deze medemens meer geaccepteerd gaat worden door de maatschappij, hoewel
daar gelukkig de laatste jaren wel
een positieve verandering is gekomen. Mensen met het Down Syndroom kunnen en mogen gelukkig
steeds vaker ‘gewoon’ meedoen en
functioneren. Een goed voorbeeld
is dat reguliere basisscholen gestimuleerd worden kinderen met het
Down Syndroom te plaatsen, zodat
deze kinderen ‘gewoon onderwijs’,
al is het voor een aantal jaar, kunnen genieten temidden van ‘gewone’ leeftijdgenoten.
Deze lentedatum 21 maart is niet

lukraak gekozen, maar heeft voor de
stichting Down Syndroom een symbolische betekenis: 21 maart = 213, of te wel het 21e chromosoom in
3-voud aanwezig is de veroorzaker
van Down Syndroom.
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Van boer
tot vreugd
Één Ei is geen Ei…

Veelzijdigheid glastuinbouw uitgebreid belicht

Kom in de Kas op 5 en 6 april
Aalsmeer - Een pracht aan bloemen en planten, gezonde paprika’s,
hypermoderne bedrijven en veel
hoogwaardige technische snufjes.
Dat en nog veel meer staat de bezoeker op zaterdag 5 en zondag 6
april te wachten tijdens Kom in de
Kas in Aalsmeer en De Kwakel. Op
beide dagen zetten telers gevestigd
aan de Dwarsweg en de Achterweg
tussen 10.00 en 16.00 uur hun deuren open voor het publiek. De manifestatie Kom in de Kas wordt op zaterdag 5 april om 11.00 uur door de
Uithoornse wethouder Jeroen Verheijen geopend bij paprikabedrijf
Power Grow aan de Dwarsweg 65.
Het is voor de eerste keer dat er een
groenteteeltbedrijf deelneemt en het
is niet de enige primeur, zo is de redactie de afgelopen week gebleken.
Op uitnodiging van Gerard Droog
van Kom in de Kas werd de redactie alvast een voorproefje gegund bij
een viertal bedrijven en dat leverde
een meer dan interessante middag
op, want de wereld in de glastuinbouw is niet alleen veelsoortig maar
vooral ook specialistisch en zit vol
dynamiek en de noviteiten volgen
elkaar bliksemsnel op.
Energiecluster
Het thema van Kom in Kas is dit jaar
“Arbeid en scholing”. Het motto is
“Jouw toekomst in Flowers en Food”.
De glastuinbouw (ruim 10.000 hectare kassen) is een belangrijke banenmotor in Nederland. In de sector werken 150.000 mensen en voor
elke teelt is specialistische kennis
nodig. Het soort werk verschilt van
teelt tot teelt. Door de schaalvergroting zijn er tal van specialistische
functies ontstaan en groeit de vraag
naar hoogopgeleide medewerkers.
Veel werkzaamheden zijn bovendien
geautomatiseerd en gerobotiseerd.

Over al deze zaken werd de redactie
tijdens een rondleiding die begon bij
Van Rijn Roses aan de Dwarsweg 45
bijgepraat. Nadat ook Chris Oostveen van Kom in de Kas was aangeschoven werd vooraf gezamenlijk een broodje genuttigd. Kwekerij
Van Rijn Roses neemt voor de eerste keer deel aan Kom in de Kas. In
juni vorig jaar heeft de officiële opening plaatsgevonden van de nieuwe
kwekerij, een vervolg op het bedrijf
aan de Drechtdijk. Karel van Rijn en
zijn broer traden door omstandigheden op jonge leeftijd in de voetsporen van hun vader hebben ook
nog in Kenia gekeken maar hebben uiteindelijk toch besloten voor
de Dwarsweg te kiezen en samen
met paprikakwekerij Power Grow,
waar Sam van Zijl en Peter Klein de
aanspreekpunten zijn, is een energiecluster opgezet die zijn weerga
in glastuinbouwland niet kent. De
twee kwekerijen behoren tot de modernste bedrijven in de regio: brede kappen, hangende teelgoten en
een oogstsysteem (met sleepdoek)
die als eerste in Nederland in bedrijf
is. Daarnaast is niet alleen een optimale afstemming tussen het energieverbruik en de energiebehoefte tussen de rozen- en de groentekwekerij, maar ook de aan de overzijde liggende palmenkwekerij van
de firma Hartog profiteert van het
unieke energieconcept, met onder
meer een stookketel van 12 miljoen
calorieën en drie warmtekrachtkoppelingen (wkk’s) van elk twee megawatt.
Warmtekrachtinstallatie
Warmtekrachtkoppeling (afgekort
wwk) is de gecombineerde gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Hierbij worden warmte en
elektriciteit dus in eenzelfde instal-

latie opgewekt. Een wkk is een slimme manier om warmte te produceren, waarbij de gebruikte brandstof
veel beter wordt benut. Het zou te
ver voeren op deze plaats dieper op
de materie in te gaan, maar deze
kans wordt u wel geboden op 5 en
6 april en vragen staat dus vrij. Ook
bij het veredelingsbedrijf Olij Rozen aan de Achterweg 73 staat de
energievoorziening centraal want
sinds 22 januari is hier de Organic
Rankine Cycle (ORC) in bedrijf. Een
ORC is een apparaat waarmee een
(afval)warmtestroom met een relatief hoge temperatuur wordt afgekoeld tot een lagere temperatuur,
waarbij elektriciteit wordt opgewekt.
Het werkingsprincipe is hetzelfde
als bij een stoomturbine, maar door
het gebruik van een andere stof dan
water-stoom kan met lagere temperaturen en drukken gewerkt worden. Eigenlijk is het een omgekeerde airco. Dit biedt mogelijkheden
om restwarmte op lagere temperatuur toch in elektriciteit om te zetten. Middels de ORC zal het rendement van de warmtekrachtinstallatie een procent of acht hoger worden door van de overtollige warmte
stroom te maken. Samen met Wouter Olij werd ook nog even een kijkje genomen in de uitgebreide showkas met tal van bijzondere, nieuwe
soorten rozen en vermeldenswaard
is ook nog dat Olij Rozen nog actief is in landen als Frankrijk, Kenia,
Ethiopië, Ecuador en sinds kort ook
China en onder andere ook rozen
van Nederlandse bedrijven in Afrika
(Kenia, Ethiopië) veilklaar maakt.
Hulp robot
Verder nam de redactie nog een
kijkje in de kas bij Van Ruijven - Eikelenboom BV aan de Achterweg 55
waar chrysanten in het middelpunt

van de belangstelling staan. Met de
assimilatiebelichting wordt “geregeld” wanneer de groei- en bloeitijd
die ongeveer tien weken bedraagt,
kan plaatsvinden en ook de bestrijdingsmethoden komen hier nog
even ter sprake. Bedrijven die niet
door de redactie bezocht zijn, maar
een bezoek zeker waard zijn tijdens
aflevering 32 van Kom in de Kas zijn
John van Os Rozen BV aan de Achterweg 67, potplantenkwekerij Japan Rose aan de Achterweg 200
waar de planten water en voeding
via een eb- en vloedsysteem ontvangen. De kwekerij trekt potplanten uit Denemarken in bloei voor de
verkoop. Een robot helpt bij het uitpakken van de Deense planten en
bij het leliebedrijf De Jong Flowers
aan de Achterweg 198 is het zware tilwerk geautomatiseerd. Bij Florist De Kwakel aan de Dwarsweg 15
komt de bezoeker alles over de veredelingskunst van gerbera’s en anthuriums aan de weet. De resultaten zijn te bewonderen in de showkas. Sommige ziekten en plagen in
de gerberateelt worden bestreden
met natuurlijke vijanden en in de
groenteteelt is dit algemeen in gebruik. Kwekerij WB Gerbera aan de
Achterweg 86 is alleen op zaterdag
5 april geopend. Gedurende de twee
dagen is er voor de kinderen onder
andere een springkussen en zijn er
figuurballonnen en traktaties. Ook
is er een ballonnenwedstrijd. Een
bloemist laat zien wat er met sierteeltproducten voor moois te maken is. Bij het paprikabedrijf worden
doorlopend kookdemonstraties gegeven en natuurlijk kan er ook dit
jaar worden geproefd. In een andere kas is het Wellantcollege aanwezig met een stand. Voor het laatste
nieuws, kijk op internet: naar www.
komindekas.nl

Aalsmeer - Op tweede Paasdag, 24
maart, staat weer een activiteit op
het programma van kinderboerderij Boerenvreugd. Elk jaar weer een
drukbezochte gelegenheid met de
pasen. Traditioneel worden er eieren
verstopt om ze vervolgens door de
kleintjes te laten zoeken. Dat ging
in het verleden vaak goed. En soms
ook niet helemaal. Hier ligt namelijk de terreur van de grotere kleintjes op de loer (huilende peuters
die door opgeschoten 8- en 9-jarigen worden afgetroefd in het zoeken naar het gouden ei of het heilige chocola).
Daarom heeft de activiteitencommissie een aantal maatregelen getroffen, zodat ook de allerkleinsten
paaseitjes kunnen bemachtigen. In
de eerste jaren werd met een maatlat gewerkt. Eerst mochten de kleinsten, daarna steeds grotere kinderen en als laatste de groten. Maar
ja, je hebt grote peuters en kleine
tieners, dus dat trucje werkte niet
lang. Vervolgens is gekozen voor
het verstoppen en het later bijvullen
van de vindplaatsen. Maar ook daar
kwamen de slimmeriken snel achter. De als paashazen verklede vrijwilligers moesten soms rennen voor
hun eieren. Chocola maakt hebberig, zo lijkt het. De laatste paar jaren
worden kunsteieren verstopt, die ingewisseld kunnen worden voor een
zakje eitjes. Daardoor krijgt ieder
kind evenveel (ze krijgen namelijk
een stempel op hun hand), ongeacht hoeveel nepeieren ze hebben
verzameld.
Echte eieren
Nu wil het toeval (of niét?) dat de
paastijd meestal samenvalt met de
broedtijd van de eenden en kippen.
Extra beveiliging van de nesten is
dus geen overbodige luxe, als je 400
kinderen hebt rondlopen die allemaal eieren verzamelen. Toch slaagt
men er elk jaar in, door de ouders
en kinderen vóór het openen van de
poort uitvoerig te briefen, de echte
eieren te sparen. Het eieren zoeken
op de kinderboerderij is door de jaren heen uitgegroeid tot een ware

cultus. Mensen rekenen er ook op,
bij het fanatieke af. In het jubileumjaar 2003 waren er ook een aantal
spelletjes, waarmee kinderen prijzen konden winnen. “Kwam er na
de prijsuitreiking een moeder boos
op me af en vroeg waarom haar
kind niks gewonnen had. De kleine
had zo zijn best gedaan en mevrouw
kon geen begrip opbrengen dat er
maar 5 prijzen gekocht waren. Ofschoon de deelname aan deze activiteit gratis was (zoals altijd), kon
ik deze buiten de paastijd ongetwijfeld lieve vrouw niet overtuigen. Pas
nadat ze op de foto mocht met de
paashaas, en ik haar beloofde dat zij
gratis mocht deelnemen aan de volgende activiteit, kalmeerde het gemoed wat. Over het algemeen krijgen we echter lauter complimenten
voor onze activiteiten.”
Paasbrunch
Dit jaar hebben de dames van de
activiteitencommissie een heuse
paaseieren-bingo bedacht. Kinderen zoeken de nummers van hun
bingo-kaart op het terrein, en als de
bingo hebben krijgen ze de eitjes.
Net als 5 jaar geleden organiseert
de kinderboerderij nu ook weer
een paasbrunch. En omdat Boerenvreugd rond de wereld gaat, wordt
het een Europese kinderbrunch.
Met Engelse jam, Franse kaas, Hollandse honing en Duitse worst. Lekker op een vers afgebakken pistoletje. Verder kunnen de kinderen zich
vermaken met het spel boter, kaas
en eieren. De medewerkers hopen
op net zulk weer als in 2003. Dat
er voor de organisatie heel wat bij
komt kijken, spreekt voor zich.: 500
gekookte eieren, 500 afbakbroodjes
en veel beleg, om maar eens wat te
noemen. “Ik vertrouw erop dat onze
kippen niet van de leg raken van al
het bezoek. Anders zal de paashaas
moeten zorgen voor de kuikentjes
dit jaar.” Bent u geen paashaas maar
wilt u toch even binnenwippen? U
bent van harte welkom. www.boerenvreugd.nl.
Huub van Schaik

WatersportVereniging Aalsmeer bestaat 65 jaar
Aalsmeer - Afgelopen zondag 16
maart vierde de WatersportVereniging Aalsmeer haar 65 jarige bestaan. De vereniging is gevestigd
aan de Uiterweg. De leden hebben
daar de beschikking over een haven met ruim 200 ligplaatsen en een
mooi clubhuis met uitzicht over de
Kleine Poel van de Westeinderplassen. De WV Aalsmeer organiseert
wedstrijden (elke woensdagavond
clubwedstrijden in de zomer), neemt
deel aan de organisatie van de wedstrijden van de Stichting Westeinder
Zeilwedstrijden, geeft zeillessen aan
de jeugd en organiseert vele andere
evenementen. Zo hebben de leden
een Shantykoor en een MicroMagic
afdeling. Dat is zeilen met radiografisch bestuurde modelzeilbootjes.
Jaarlijks in het naseizoen wordt er
een motorboottocht georganiseerd.
Ook heeft de vereniging een eigen
zeilboot die leden kunnen gebruiken.
Starteiland
De WV Aalsmeer is niet op de huidige plek begonnen. Het eerste terrein dat is aangekocht is een eiland
aan de Grote Poel, bekend als het
starteiland. Vele jaren en met heel
veel hard werken heeft de vereniging daar jaren lang zijn activiteiten vandaan georganiseerd. In 1952
wordt een eerste stukje water gekocht op de huidige locatie. Er worden grote investeringen gedaan
en veel werk verricht door vrijwilligers om hier een eerste haven te
realiseren. De opening is op 10 mei
1953. Er zijn dan 60 ligplaatsen en
7 botenhuizen. Gedurende de jaren
wordt de haven stukje bij beetje uit-

Ouderensoos
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 27
maart organiseert buurtvereniging
Oostend weer een gezellige speelmiddag voor ouderen. Klaverjassen en rummicuppen staan op het
programma. De ouderensoos is in ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat
en begint om 14.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur. Het klaverjassen op 13 maart is gewonnen door

gebreid en opgeknapt. De vereniging groeit naar 400 leden. De WV
Schiphol trekt in die tijd ook bij de
WVA in en de WVA treedt op als
gastligplaatsgever voor deze jonge
vereniging. Dat zal duren tot 1964
als WVS een eigen haven betrekt
verder op de Uiterweg. De vereniging groeit door naar 600 leden met
een vol bezette haven.
Eerste havenmeester
1966 Is een belangrijk jaar, want dan
wordt de eerste havenmeester in
dienst genomen, Wil Oor. Hij werkt
nog steeds bij de WVA. In 1969
wordt meer land aangekocht en de
haven verder uitgebreid. 1974 Is het
jaar dat de jeugdafdeling structurele vormen krijgt en vanaf die tijd is
de jeugd een belangrijke peiler van
de vereniging. De eerste cluboptimistjes worden aangeschaft. Dat
aantal groeit tot twaalf stuks. Deze
zijn dit jaar dankzij een bijdrage uit
het RABOfonds allemaal vervangen.
De rescuevloot is uitgegroeid tot
vier boten om de lessen en trainingen te kunnen begeleiden. De WV
Aalsmeer geeft zeillessen aan haar
jeugdige leden volgens het landelijke CWO systeem. Dit wordt gedaan
door enthousiaste deskundige leden zelf.

er nog wel jaren lang gestaan. De
WVA is op dat moment één van de
grootste verenigingen van Nederland met ruim 600 leden, 240 ligplaatsen. Eind jaren zeventig wordt
de behoefte aan een eigen clubhuis
steeds groter. In 1980 wordt het besluit genomen en het clubhuis gebouwd. De kantine wordt in eigen
beheer gerund en dit is het begin
van de barcommissie. Nog steeds
wordt de kantine en clubhuis in eigen beheer draaiende gehouden en
door leden bemand en gerund.
Het clubhuis groeit uit tot een vaste
plek van de vereniging. Vergaderingen en evenementen vinden vanaf
dan plaats op de eigen haven in een
goed geoutilleerd clubhuis. Ook andere watersport gerelateerde instel-

lingen weten het clubhuis te vinden.
Er worden KNWV vergaderingen
gehouden en vergaderingen van de
buurtverening. Zaterdag 15 maart
was de WV Aalsmeer nog gastheer
voor de nationale schoonmaakdag.
De WV Aalsmeer heeft een eigen
winterstalling. Elke winter staan er
ongeveer 75 schepen van de leden
op de bokken. Op dit moment wordt
er heel veel groot onderhoud aan
de haven gedaan. Veel door de leden zelf.
Over enkele jaren moeten alle steigers en beschoeiingen zijn vernieuwd. Op dit moment heeft de
WV Aalsmeer 430 leden, een overvolle haven met een kleine wachtlijst. WV Aalsmeer een oude, maar
nog altijd een bloeiend vereniging!

Aalsmeer - - In het Paasweekend,
zaterdag 22 en zondag 23 maart,
wordt traditioneel het jeugdtoernooi
om de Jack Stammes Cup georganiseerd door FIQAS Aalsmeer. Twee
dagen lang wordt in drie sporthallen
(de Bloemhof in Aalsmeer, de Scheg
in Uithoorn en de Proosdijhal in Kudelstaart) door de sterkste jeugdteams van Nederland gestreden om
de cup. De wedstrijden beginnen zaterdag- en zondagochtend om 8.30

uur en de finales op zondag vanaf
18.00 uur in hal 1 van de Bloemhof en zijn steevast een fantastisch
spektakel! Er wordt gespeeld in zes
categorieën: jongens en meisjes Cjeugd, jongens en meisjes B-jeugd
en jongens en meisjes A-jeugd en in
alle categorieën is FIQAS Aalsmeer
vertegenwoordigd met haar sterkste
team. Kijk voor het complete programma (en actuele uitslagen) op
www.hvfiqasaalsmeer.nl.

Bingo en kleurwedstrijd
20-jarige Funny Horse

Eén van de grootste
In 1977 wordt het starteiland verkocht aan de gemeente. De eisen
van de overheid op het gebied van
vergunningen en de hoeveelheid
werk aan onderhoud en de kosten
daarvan maken dit noodzakelijk. Het
is de afsluiting van een periode. De
starttoren en het gebouwtje hebben

mevrouw van de Made met 5620
punten. Op twee is mevrouw Liberton geëindigd met 5530 punten, op
drie de heer Roubos met 5180 punten, op vier mevrouw van der Stroom
5056 punten en op vijf mevrouw van
Andel met 4764 punten. De poedelprijs mocht de heer C. Alderden
mee naar huis nemen. Bij het rummicuppen bleek mevrouw de Vries
onverslaanbaar. Plaats twee was
voor mevrouw Roubous en aan mevrouw Vreeken is de poedelprijs uitgereikt.

Paasweekend: Toernooi
om Jack Stammes Cup

Trix Express modeltreinen
zaterdag in De Meijert
Mijdrecht - Op zaterdag 22 maart
brengt de grootste modelspoorvereniging van Nederland, de Trix Express Club, voor de 27e keer een in
de wereld ongeëvenaarde hoeveelheid Trix Express modeltreinen bijeen. De clubdag vindt plaats in alle

zalen van party- en congrescentrum
De Meijert aan de J. v/d Haarlaan
6 te Mijdrecht. Openingstijden van
11.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt 4 euro, kinderen mogen
onder begeleiding gratis naar binnen. Inlichtingen: 06-21571565.

Aalsmeer - Zondag 16 maart was
bij de jarige Funny Horse de uitslag
van de kleurwedstrijd en een bingo stond op het programma. Om
14.00 uur was het al lekker druk op
de manege. Totaal zestig personen
waren afgekomen op de bingo met
vele leuke prijzen aangeboden door
camping het Amsterdamse Bos. Om
16.30 uur waren alle prijzen vergeven en kon worden teruggekeken
op een gezellige middag. Daarna
werden de prijzen uitgereikt van de
kleurwedstrijd. In januari werden de
platen, aangeboden door drukkerij van Zwieten, uitgedeeld aan alle leden. De prijzen zijn gesponsord
door N.S. ruitersport fashion uit Bovenkerk. In de categorie 5 jaar ging
de eerste prijs naar Kathelijne Fransen, bij de 6-jarigen was de hoogste eer voor Isabella ter Laak en bij
de 7-jarigen mocht Jette Mulder de

hoofdprijs in ontvangst nemen. Bij
de 8-jarigen bleek Elisa Stroboer
de beste, bij de 9-jarigen moch Florence de Kok naar voren komen, bij
de 10-jarigen Jiska Warmels, bij de
11 tot 14-jarigen Joan Bakker en bij
de 18-jarigen en ouder Simone van
Leeuwen. Op tweede paasdag is het
weer feest op de manege. Een dressuurwedstrijd voor alle kinderen tot
en met L1 niveau wordt georganiseerd. Op zaterdag 12 april wordt
het 20 jarig bestaan gevierd met
een kinderdisco in de middag en
vanaf 20.30 uur is er een feest met
live muziek.
Kaarten kunnen worden afgehaald in de kantine van de manege. Ook alle oud-leden die nog affiniteit hebben met de manege zijn
dan welkom. Voor informatie kan de
website www.funnyhorse.nl bezocht
worden.
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Ook dansers uit Aalsmeer

Wie stelt tuin open tijdens
Open Tuinen-weekend?
Aalsmeer - De Open Tuinencommissie van de afdeling Groei & Bloei
van Aalsmeer en omstreken is op
zoek naar enthousiaste tuiniers die
hun tuin graag open willen stellen
tijdens het Open Tuinen-weekend
op zaterdag 21 en zondag 22 juni.
Reeds voor de elfde keer wordt
dit weekend georganiseerd in
Aalsmeer, Uithoorn en omstreken.
De commissie is altijd op zoek naar
nieuwe en inspirerende tuinen, zodat de route ieder jaar weer anders

Dit weekend voor 20ste maal
rolstoeldanskampioenschappen

er uit zal zien. Het leukste is als er
een aantal tuinen dicht bij elkaar
liggen, zodat de bezoekers op een
klein gebied meerdere tuinen kunnen bezoeken.
Wilt u uw mooie stukje grond ook
wel eens aan anderen laten zien.
Ook wanneer u in het verleden al
eens uw tuin heeft open gesteld
kunt u zich opgeven.
Aanmelden kan bij: Nico Straver,
tel: 0297-320173 of Theo Meijer, tel:
0297-341093.

Succesvolle eerste rit met
Bosmobiel voor senioren
Aalsmeer - De eerste proefrit van
het Bosmobiel heeft vorige week
in het Amsterdamse Bos plaatsgevonden. De Bosmobiel is een stil en
schoon voertuigje dat, rijdend op
elektriciteit, plaats biedt aan zes senioren. De bedoeling is dat ouderen
uit de regio die niet meer in staat
zijn een boswandeling te maken,
toch van het bos kunnen genieten.
Het Bosmobiel is een initiatief van
de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn
die daarvoor inmiddels een aparte Stichting Bosmobiel in het leven heeft geroepen. Deze stichting
zal ook zorgen voor de chauffeurs.
Doel van de proefrit was vooral een
presentatie aan het Bosplan Beheer,
de beheerder van het Amsterdamse Bos. De stichting Bosmobiel gaat
met Bosplan Beheer een samenwerking aan voor de exploitatie en
het ter beschikking stellen van het
voertuigje voor senioren die minder
goed ter been zijn of andere, mindervalide mensen. Speciaal voor
de proefrit stelde leverancier Carrus
een soort lange golf car ter beschikking. De eerste proefrit leidde tot
enthousiaste reacties bij vertegen-

woordigers van zowel Bosplan Beheer, Stichting Bosmobiel als initiator Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.
De Bosmobiel werd gezien als een
unieke aanvulling op de voorzieningen in het Amsterdamse Bos.
Met name testrijder Hanneke Hurkmans was na afloop van de rit over
smalle en slingerende paden in het
bos, vooral goed te spreken over de
wendbaarheid van de Bosmobiel.
Ook de testpassagiers, waaronder
ouderenzorgexpert Jan Dreschler,
kregen ondanks de kou warme gevoelens bij dit experiment.
Momenteel werkt de Stichting Bosmobiel aan het uitzetten van speciale routes door het bos en aan mogelijke aanvullende uitrusting van het
voertuig. Aandachtspunten daarbij zijn: het gebruik op de openbare
weg, veiligheidsvoorzieningen, aanpassingen voor de beoogde gebruikers en de mogelijkheid voor het
aanbrengen van sponsorslogo’s. De
stichting komt graag in contact met
bedrijven die dit maatschappelijke
initiatief willen steunen. Nadere informatie via Rob Klaassen, telefoon:
06-10031043.

Streek - Op zaterdag 22 en zondag
23 maart vinden voor de twintigste
maal de Open Nederlandse Rolstoeldanskampioenschappen en de
World Cup Rolstoeldansen plaats in
Sportcentrum de Kwel te Cuijk. Dit
evenement is, ondanks snelle ontwikkelingen binnen de sport, nog
steeds het grootste rolstoeldansevenement ter wereld. Ruim 350 paren
uit zeventien landen hebben zich inmiddels ingeschreven. De dansers
zullen in verschillende klassen en
categorieën (in standaard en latin
dansen) strijden om de titels. Er zijn
beginners, gevorderden en topparen, waaronder de huidige wereldkampioenen. Vanuit Stichting Rolstoeldansen Amstelveen, Stichting

Rolstoeldansen Walking Wheels uit
Hoofddorp en Rolstoeldansclub
Aalsmeer zijn er diverse dansers die
meedoen aan dit spektakel. Op vrijdag 21 maart zal tevens het congres
Dancing Around the World plaatsvinden. Vertegenwoordigers uit vele landen zullen kennis nemen van
nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het rolstoeldansen en
ervaringen met elkaar uitwisselen. Belangstellenden voor dit congres kunnen zich nog aanmelden
bij Corrie van Hugten 020-6436410
of mailen naar c.vanhugten@freeler.
nl. Meer informatie over dit grootse rolstoeldansevenement kunt u
ook vinden op de site www.hollanddanspektakel.nl.

Walking Wheels.

via gerichte cursussen en interne
opleidingen.

Cursus kennismaken met de
computer voor 50-plussers
Aalsmeer - De Stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer start op dinsdagochtend 1 en donderdagochtend 3 april bij voldoende belangstelling een cursus Kennismaken
met de computer. De cursus wordt
gehouden in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 26a en is voor degenen die weinig of niets weten
van computers. Stap voor stap worden de cursisten wegwijs gemaakt.
Naast de klassikale uitleg van de
docent zullen de cursisten vooral
zelf (onder begeleiding van de docent) gebruik leren maken van de

verschillende toepassingsmogelijkheden. Het doel van deze cursus is
de cursist een goede indruk geven
van wat er zoal mogelijk is met de
computer. Zo wordt ondermeer aandacht besteed aan Windows, Word
en Internet. De cursus bestaat uit
acht wekelijkse lessen van 1,5 uur.
Maximaal 10 personen in de groep.
De kosten zijn 100 euro, exclusief
cursusboek. Voor info en/of opgave kan gebeld worden met de Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer, tel.
0297- 344094. Voor meer info over
de SWOA: www.swoaalsmeer.nl.

Voortbestaan ANBO Rijsenhout
aan orde in jaarvergadering
Rijsenhout - De ANBO afdeling
Rijsenhout houdt op donderdag 27
maart haar jaarvergadering. Deze begint om 13.30 uur en vindt
plaats in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. Aan de orde komen de jaarstukken van de secretaris en penningmeester en een bestuursverkiezing staat op de agenda. Aftredend en niet herkiesbaar
zijn penningmeester Klaas Knook
en secretaris Jan van Staveren. Inwoners die zich willen inzetten voor
de ANBO kunnen zich melden. De
toekomst van de ANBO afdeling Rij-

senhout staat zelfs op het spel. Er
moeten minimaal twee nieuwe bestuursleden komen die de functies
van voorzitter, secretaris en penningmeester op zich willen nemen.
Tijdens de vergadering wordt ook
gesproken over eventueel samengaan met een andere ANBO afdeling binnen de Haarlemmermeer. Er
gaat een beslissing in deze genomen worden.
De vergadering wordt besloten met
de rondvraag. Na afloop is er gelegenheid tot klaverjassen, rummicuppen en domineren

Wassen zonder water in
ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland wast
Ziekenhuis Amstelland al haar patiënten sinds 1 februari jl. zonder
water. Het alternatief is wassen
met wasdoekjes. Snel, hygiënisch
en minder vermoeiend voor de patiënt. Geen gesleep meer met waskommen. “Het ei van Columbus”,
vindt René Verkade, manager Interne Beneden. “Los van het feit dat
het voor de patiënt een stuk comfortabeler is, is het ook voor de verpleging minder belastend.” Naast
de genoemde voordelen worden
ook nog eens een berg wasgoed
en zo’n 1092 m3 water per patiënt
bespaard. “Maar wat vooral ook
speelt is de tijdwinst”, verduidelijkt
Verkade. “Als je met water en zeep
wast, doe je alle handelingen drie
keer: wassen, spoelen, afdrogen en
soms ook nog een lotion aanbrengen. Met deze doekjes doe je alles
in één handeling. Ook de waskommen hoeven niet meer te worden
schoongemaakt.” Het is dan ook een
wonder dat Ziekenhuis Amstelland
nog maar bij de eerste vijf zieken-

huizen behoort die op het systeem
zijn overgegaan. Ook de patiënt ervaart het comfort van de wasdoekjes. Uit een tevredenheidmeting, die
na introductie van het nieuwe wassysteem werd uitgevoerd, bleek dat
patiënten het minder vermoeiend
vinden. Bovendien voelt men zich
ook echt schoon en fris. De doekjes
zijn pH neutraal. “Als we de kosten
echt op een rijtje zetten, dan zien we
een besparing van 3,71 euro per patiënt”, aldus een enthousiaste manager. Een pakket wasdoekjes bestaat uit acht doekjes. Deze worden
in de magnetron opgewarmd. Koud
wassen kan natuurlijk ook, maar
daar kiezen de meesten niet voor.
De verzorgende gebruikt één wasdoekje per lichaamsdeel. Jodium,
zinkzalf en (oud)bloed worden gemakkelijk verwijderd. Door de speciale samenstelling en structuur van
het doekje wordt het vuil opgenomen en blijft een verzorgende lotion
achter op de huid. Natuurlijk weegt
dit alles niet op tegen een heerlijke
douche. Dus wie zich zelf kán wassen, kiest natuurlijk hiervoor.

De kazernemanagers van de brandweer, Wilfred van Randwijk van Aalsmeer (links) en Nico Theuns van Uithoorn.

Brandweer Aalsmeer en Uithoorn zoeken vrijwilligers

“Er gaat veel tijd in zitten, maar
je krijgt er veel voor terug”
Aalsmeer - Bij de brandweer is niet
alleen spannend, kan ook gevaarlijk zijn en vergt verantwoordelijkheid en saamhorigheid, maar is ook
boeiend en uitdagend.
De brandweerkorpsen van Aalsmeer
en Uithoorn zijn op zoek naar vrijwilligers die zich als brandweerman
of –vrouw willen inzetten voor ‘hun
dorp’.
De opleiding is gratis, maar wie
zich aanmeldt moet er volledig achter staan, evenals de partner en de
werkgever.
“Er gaat veel tijd in zitten, maar je
krijgt er veel voor terug”, aldus de
kazernemanagers Wilfred van Randwijk van Aalsmeer en Nico Theuns
van Uithoorn.
De beide korpsen hebben op dit
moment nog voldoende mensen,
maar willen graag continuïteit waarborgen.
Het Aalsmeerse korps heeft 42
brandweerlieden, in Uithoorn staan

dagelijks 32 mannen en vrouwen
paraat.
Want was vroeger ‘bij de brandweer’ echt een mannenbaan, tegenwoordig dragen ook heel veel
vrouwen hun steentje bij. De korpsen bestaan beiden uit een gemêleerd gezelschap qua beroepen en
opleidingsniveaus, maar als er uitgerukt moet worden staat men als
één team.
“Saamhorigheid is heel belangrijk.
Je moet als team toch de klus klaren”, vertelt Wilfred.
“Natuurlijk hebben we ook een personeelsvereniging en houden onder
andere kaartavonden. Deze uitjes
versterken het teamgevoel. Maar je
moet de brandweer niet vergelijken
met een ‘gewone’ vereniging, het
vergt verantwoordelijkheid en goed
voorbereid zijn. Er staan dan ook regelmatig oefen-avonden op het programma.” Nico vervolgt: “Een hechte
club hebben, is eigenlijk onontbeer-

Donderdag 27 maart

Jaarvergadering Oosterbad
Aalsmeer - Op donderdag 27 maart
om 20.00 uur houdt zwemvereniging
Het Oosterbad haar jaarlijkse ledenvergadering.
Dit keer in De Beach aan de Oosteinderweg 247, op de voormalige
tribune van veiling Bloemenlust. Na
het officiële gedeelte vertoont Siem
Kooy een korte film over vijf jaar
nieuwjaarsplons en de zwemloop

van de afgelopen twee jaar in samenwerking met Oceanus. Daarna
worden twee ronden bingo om leuke prijzen gespeeld. Iedereen wordt
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Voor de nieuwe bewoners in
Aalsmeer een prima gelegenheid
om met de zwemvereniging Het
Oosterbad kennis te maken.

lijk. Bij calamiteiten moet iedereen
blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.”
Beide heren zijn nu beroeps, maar
zijn ook als vrijwilliger bij de brandweer gekomen of zoals ze zelf zeggen: “Wij zijn ook achter in de wagen begonnen.” Zij weten, en hebben het meegemaakt, dat tijdens de
opleiding best veel gevraagd wordt
van de cursisten. Maar eenmaal de
opleiding voltooid betekent een brede kennis bezitten.
“Ze kunnen branden bestrijden, reanimeren, mond-op-mond-beademen en omgaan met gereedschappen”, legt Nico uit en hij vervolgt:
“De werknemer krijgt er ook wat
voor terug. Brandweerlieden zijn
zich bewuster van gevaar. Kijken
om zich heen. Zijn er rookmelders,
zijn er nooduitgangen en zijn deze
vrij, etc.?” Na de opleiding kunnen
de all-round brandweermannen en
–vrouwen zich verder specialiseren

Midden in samenleving
Geïnteresseerd? Weet dat je als vrijwilliger bij de brandweer fysiek en
mentaal sterk in je schoenen moet
staan.
Niet iedereen kan rustig zijn of haar
werk doen, terwijl de vlammen uitslaan.
Zoals Wilfred en Nico zeggen: “Je
maakt leuke en ook vreselijke dingen mee en het kost tijd, maar bij
de brandweer is wel boeiend, uitdagend, heel divers en je staat midden
in de samenleving.” Buiten de gratis
opleiding, de cursus kan in twee jaar
in de avond gevolgd worden, maar
ook in twee á drie wegen overdag,
krijgen vrijwilligers bij de brandweer
ook vergoedingen bij uitrukken, oefeningen en voor de gemaakte kilometers en Uithoorn biedt tevens gratis gebruik van sportfaciliteiten. De
brandweerkorpsen zijn met name
op zoek naar mannen en vrouwen
die overdag beschikbaar zijn. “Mannen en vrouwen die wonen en/of
werken in Aalsmeer en die van hun
werkgever naar de kazerne mogen
als de pieper gaat. Of mensen die
’s nachts werken en dus overdag
beschikbaar zijn. In Aalsmeer hebben we een brandweerman die hier
werkt en overdag wil en mag uitrukken, terwijl hij ’s avonds paraat staat
in zijn woonplaats Assendelft”, vertelt Wilfred.
“Wij ook”, vult Nico aan. “Een brandweerman die woont in Vinkeveen,
maar werkt in Uithoorn. Heel handig zulke vrijwilligers.”
Dus: Blijf jij cool als het heet wordt?
Ben je tussen de 18 en 40 jaar en
is vrijwilliger bij de brandweer jouw
bijdrage om je in te zetten voor de
gemeenschap? Bel 020-5556666,
mail
vrijwilliger@brandweer-amsterdam-amstelland.nl of kom langs
tijdens een oefenavond. In Aalsmeer
komen de brandweerlieden wekelijks op maandag vanaf 20.00 uur
bijeen in de kazerne aan de Zwarteweg, in Uithoorn iedere woensdag
vanaf 20.00 uur in de kazerne aan
de Zijdelweg 1. Je bent welkom!
En alvast een notitie waard: Op zaterdag 5 april organiseert de brandweer Aalsmeer de wedstrijddag voor
21 brandweerploegen in NoordHolland. Deze voorronde gaat uitmaken welke teams uiteindelijk mogen deelnemen aan de landelijke finale.
Tekst: Jacqueline Kristelijn.
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Vrolijk Pasen
Plug & Play in The Beach
op paaszondag

Groenrijk wonen met paasbrem
Aalsmeer - Voor het interieur zijn
er tal van mogelijkheden om het
huis in prettige paassfeer te brengen. Paastakken en gele narcissen
zijn bekende ‘groene’ gasten die
snel voor een vrolijke boel in huis
zorgen. De gele kamerbrem is niet
een van de bekendste, maar wel een
verrassend alternatief! Waarom is
geel eigenlijk de ultieme paaskleur?
Pasen is een echt lentefeest en het
symbool van nieuw leven. Het ei is in
veel culturen een symbool van oneindigheid en vruchtbaarheid. Vandaar dat (ei)geel met pasen hoogtij
viert. De kamerbrem (officiële naam:

Cytisus racemosus) is met haar gele vlinderbloemen een ideale, natuurlijke sfeermaker voor pasen. De
plant zit boordevol bloemknopjes en
bloeit weken aan een stuk door! De
kamerbrem kan het beste op een
lichte plek in de kamer gezet worden. Heeft de plant eenmaal z’n plek
gekregen, geef hem dan regelmatig
water.
Tip: Het geheim van een gezonde
plant vol bloemen? Eens per week
een scheutje plantenvoeding bij het
gietwater! Kijk voor meer informatie
en verzorgingstips op www.groenrijk.nl.

Aalsmeer - Zondag 23 maart, eerste paasdag, organiseert The Beach
in samenwerking met Saskia Veenswijk het open podium Plug & Play in
het indoor sportcentra aan de Oosteinderweg 247a.
Gastheer van deze zevende editie
van het open podium is Wesley Beerendonk (bekend van Flashback).
Tijdens deze editie van Plug & Play
wordt weer veel talentvolle muzikanten de mogelijkheid gegeven
hun kunnen tonen aan het publiek.
Er is altijd ruimte voor muzikanten

die binnen lopen, maar wil je verzekerd zijn van een plekje tijdens Plug
& Play, stuur dan even een mailtje
naar Wesley via: grizz_zone@hotmail.com.
Let op! Schrijf je wel in, want bij een
grote opkomst krijgen de bands,
zangers en zangeressen die zich ingeschreven hebben, voorrang om
op te treden.
Plug & Play in The Beach begint om
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.
De entree is gratis! Surf voor meer
info naar www.beach.nl.

Wesley Beerendonk ‘aan het werk’ tijdens de vorige plug & playmiddag.
Het verkoopteam van Van Kouwen is al overtuigd van de nieuwe, stoere Agila
en wil dit graag met u delen!

Open op tweede paasdag

Van Kouwen groep trakteert
op weekendjes Maastricht
Aalsmeer - Op tweede paasdag
arriveert de nieuwe Opel Agila in
de showrooms bij de Van Kouwen
groep. Bij zo’n mooie gelegenheid
hoort een passende introductie, dus
openen alle Van Kouwen bedrijven
op tweede paasdag 24 maart de
showroomdeuren in Amsterdam,
Amstelveen, Aalsmeer en Mijdrecht
van 10.00 tot 16.00 uur. Wees op
tijd, want voor de eerste tien kopers
ligt er een heerlijk weekend shoppen in Maastricht klaar!
Doordat de Van Kouwen groep al
jaren tot de best presterende Opel
dealers van Nederland behoort,
hebben zij als één van de weinige dealers zestig nieuwe Agila’s in
kunnen kopen die nog allemaal voor
de zomervakantie de weg op kun-

nen! De Agila’s, die dus uit voorraad
geleverd kunnen worden, zijn allen
uitgerust met een comfortpakket
waar 50 procent korting op wordt
gegeven. Daarnaast heeft Van Kouwen de laatste maand weer scherp
ingekocht en worden veel ‘actie prijzen’ aangeboden op de hele voorraad auto’s. Als klap op de vuurpijl
geeft Van Kouwen alleen op tweede paasdag 1500 euro extra inruil bij
aankoop van een voorraadauto!
Speciaal voor de kinderen is de
paashaas langs geweest en hij heeft
allemaal eieren verstopt in de showroom. Komen jullie helpen deze te
vinden?
Van Kouwen heet jong en oud van
harte welkom. Voor meer informatie
zie www.vankouwen.nl.

Paasshow ‘Veilig wonen’
bij Stijl 2000 in Cruquius

Opening seizoen tweede
paasdag midgetgolfbaan
Aalsmeer - Traditiegetrouw houdt
midgetgolfclub Aalsmeer op tweede
paasdag haar seizoensopening voor
recreanten en overige belangstellenden. Eenmalig vanaf 10.00 uur op
deze maandag de 24ste maart kunt
u al terecht voor een rondje midgetgolf in de Hornmeer op de achttien
holes baan. Voor 3 euro huurt u een
stick en een balletje, jongeren tot en
met 12 jaar betalen 2,50 euro en ontvangt u een scorekaart met allerlei
spelregels en specifieke baanregels.
Velen bezoeken ieder jaar deze openingsdag en soms blijven er mensen
‘hange’. Voor 5 euro per maand kunt
u een lidmaatschap aangaan van de
vereniging voor tenminste een jaar.
Jeugd tot en met 19 jaar al voor 4
euro per maand. U kunt dan tijdens
openingstijden als recreant zelf aan
de slag. Maar heeft u ook het recht
om deel te nemen aan diverse toernooien en competitie welke de club
voor haar leden organiseert. Voor de

bezoekers op tweede paasdag is er
een gratis kopje koffie of thee met
een plakje cake. En voor de jongeren limonade en paaseitjes. Zo rond
17.00 uur sluit de baan. In de kantine
zijn diverse drankjes en etenswaar
tegen redelijke prijzen te verkrijgen.
Bovendien is er allerlei informatie
over de sport en de club voorhanden. Komt allen naar de Beethovenlaan. Voor meer informatie: tel. 0297340433. Vanaf volgende week ook
ruimere openingstijden. De baan is
dan geopend dagelijks tussen 13.00
en 17.00 uur, echter op maandag is
de baan gesloten. Voor groepen van
15 of meer personen ontvangt men
een toegangsreductie van 10 procent. Op zondag 23 maart, eerste
paasdag, is de baan gesloten. Zaterdag voor Pasen spelen leden van de
club hun jaarlijkse eieren toernooi.
Over drie omlopen voor elke geslagen hole in one ontvangt de speler
een ei.

Grote paasshow bij Rinus Bon
Kudelstaart - De lente staat voor
de deur en daar hebben ze bij Rinus Bon zin in! Schitterend weer en
iedereen heerlijk buiten leven. Wat
is er dan lekkerder dan de fiets te
pakken als u ergens naar toe moet?
Rinus Bon organiseert op tweede
paasdag een spectaculaire paasshow. De nieuwste modellen van
topmerken, zoals Giant, Koga Miyata en Gazelle, staan klaar om bewonderd te worden. Bezoekers krijgen niet alleen de mogelijkheid om
deze fietsen rustig te bekijken, maar
mogen ze zelfs te proberen. Tevens

Europese kinderpaasbrunch
maandag op Boerenvreugd
Aalsmeer -Boerenvreugd gaat op
wereldtournee. Maandag 24 maart,
tweede paasdag, kunnen kinderen
op de kinderboerderij in de Hornmeer genieten van een lekkere Europese paasbrunch.
Uit alle delen van Europa zijn ingrediënten voor het feestmaal gehaald.
Zo zijn er Franse broodjes (die de
kinderen zelf kunnen bakken boven
een vuurtje), Duitse worstjes, Engelse jam, Zwitserse melk, Belgische
chocolade paaseitjes en nog veel
meer lekkere dingen. De paashaas

huppelt deze dag ook weer vrolijk in
het rond. Naast alle lekkernijen kan
er ook gespeeld worden in de speeltuin en er zijn leuke spellen te doen.
Zo is er een eierbingospel, boterkaas-en-eieren en een kaasspel te
spelen. De kleine lammetjes en geitjes vinden het ook gezellig om deze
dag bezoek te ontvangen.
Ook zin om te komen: de activiteiten
vinden plaats tussen 10.00 en 13.00
uur en de toegang is gratis.
Op eerste paasdag is de kinderboerderij gesloten.

wordt professioneel advies krijgen
over allerlei fiets-onderwerpen.
Naast de nieuwe 2008 collectie
ruimt Rinus alle overjarige modellen op tegen bodemprijzen. Geprofiteerd van kortingen tot 30 dertig. Dit
levert per fiets al snel een voordeel
op van 150 euro! U slaagt gegarandeerd. Niemand gaat overigens met
lege handen naar huis, want voor
iedereen staat een mooie bos bloemen klaar! Kom langs en profiteer
van alle acties op deze paasshow
bij Rinus Bon aan de Kudelstaartseweg.

Song of Joy in paasdienst
in de Triumphatorkerk
Aalsmeer - Op zondagmorgen 23
maart zal Song of Joy medewerking
verlenen aan de Paasdienst in de
Triumphatorkerk. De dienst begint
om 10.00 uur en zal geheel in het
teken staan van de opstanding van
Jezus Christus.
Het koor staat onder leiding van di-

rigent Ton van den Berg en de muzikale begeleiding ligt in handen van
Theo Griekspoor. Het belooft een
uitbundige dienst te worden waarbij
de blijdschap van het geloof de boventoon zal voeren. Zorg dus dat u
op tijd aanwezig bent, want het kan
erg vol gaan worden in de kerk.

Cruquius - Wie wil niet veilig wonen? Stijl 2000 toont tijdens de
paasshow het nieuwste op het gebied van beveiliging van kunststof
ramen. De Duitse fabrikant FeBa
waar
Stijl 2000, al twintig jaar exclusief de
kozijnen van importeert, heeft een
speciaal inbraakpreventief beslag
ontwikkeld dat zelfs voor Europa
uniek is. Nederland staat aan de top
wat inbraken in woningen betreft.
Dit nieuwe beslag kan een ommekeer gaan betekenen. Om de aanschaf extra te stimuleren biedt Stijl
2000 dit exclusieve inbraakpreventieve beslag zonder meerprijs aan.
Woonlasten naar beneden!
De laatste jaren zijn de energiekosten enorm gestegen daarom is het
noodzakelijk om die kosten met honderden euro’s per jaar naar beneden
te brengen. Kijk eens goed naar de
kwaliteit van de ramen en kozijnen.
Vroeg of laat komt men tot de ontdekking dat bepaalde delen van de
kozijnen dringend vervangen moeten worden en de meeste oudere
woningen beschikken niet over beglazing met HR ++ glas. Kunststof
kozijnen gaan een leven lang mee
en vergelijkbare kozijnen in hout
zijn zelfs duurder dan kunststof. Bovendien zijn kunststof kozijnen niet
meer van hout te onderscheiden en
schilderen behoort tot het verleden. Zekerheid en betrouwbaarheid
staan zeer hoog in het vaandel van
STIJL 2000. De 30 jarige ervaring

van de fabriek en de montage door
eigen ervaren montageteams maakt
het mogelijk, mits onderhouden volgens de voorschriften, een voor Nederland beslist unieke garantie van
twintig jaar te geven.
Uitbreiding leveringsprogramma
De showroom van Stijl is 900 vierkante meter groot en is uniek voor
de Randstad. Uitgebreid worden
kunststof kozijnen, deuren, puien,
balkonbeglazing, dakkapellen, zonwering en maar liefst vijf complete
serres geshowd. Het leveringsprogramma is bovendien uitgebreid
met carports en veranda daken,
Velux dakramen- en raamdecoraties, garage- en luxe binnendeuren,
stofzuigsystemen en woon- en eetkamermeubelen.
Of het nu gaat om een schuifpui,
deur, dakkapel, balkonbeglazing ,
zonwering, serre, aanbouw of totale
renovatie van de woning met kunststof kozijnen voor een opdrachtgever is het plezierig en goedkoper om
tijdens de bouw te werken met één
bedrijf. Daarom heeft Stijl 2000 een
eigen aannemersbedrijf opgericht
onder de naam: Bouwbedrijf Bovenland.
Kom tijdens de feestelijke paasshow op vrijdag 21, zaterdag 22 en
maandag 24 maart (tweede paasdag) naar de showroom van Stijl
2000 Hoofddorp op woonboulevard
Cruquius aan de Cruquiuszoom 29,
achterzijde Mediamarkt.Voor iedere
bezoeker is er een leuke verrassing!
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Alsmarpoppy’s hebben ‘t druk
Aalsmeer - Zaterdagavond 19 april
vanaf 20.00 uur geeft het Alsmar
popkoor een jubileumconcert in
de Bloemhof aan de Hornweg . Dit
concert wordt ondersteund door de
Aalsmeerse Harmonie, een band en
een kinderkoor. Dit kinderkoor, de
Alsmarpoppy’s, is iedere week druk
aan het oefenen op zes liedjes die zij
ten gehore zullen brengen. Het genre is Kinderen voor Kinderen, maar
ook liedjes van Herman van Veen.

KRANT
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UWTC crossers naar Velsen

Het laatste optreden van het kinderkoor was vorig jaar mei tijdens
Korendag Aalsmeer in het gemeentehuis. Dit keer hebben veel nieuwe kinderen zich aangemeld, waardoor het koor nu ruim 40 jongens
en meisjes groot is. Kaarten voor dit
concert zijn te koop bij leden van
het Alsmar popkoor, bij Ank Landzaat, tel. 0297-321837 of via e-mail;
astridkal@kabelfoon.net te bestellen.

Feestkriebels op Graankorrel

Zaterdag en maandag jeugdtoernooien

VV Aalsmeer D1 verslaat
koploper s.v. Overbos
Aalsmeer - Dat v.v. Aalsmeer over
een goed stel jeugdspelers beschikt
is al een tijd bekend.
De D-junioren lichting is zo’n groep
en de D1 van v.v. Aalsmeer moest
afgelopen zaterdag aantreden in
een wedstrijd in de eerste klasse
van de K.N.V.B. tegen de koploper
s.v. Overbos uit Hoofddorp. De recente prestaties van deze blauwwitte welpen waren niet om over naar
huis te schrijven en dat hebben de
aanwezige ouders bij deze dan ook
maar niet gedaan. Talent hebben ze
allen zat, maar het ontbrak de spelers de laatste tijd aan inzet en zonder strijd komt er nu eenmaal geen
overwinning.
Ook werd de ploeg door wat blessures geteisterd, maar afgelopen
zaterdag was de ploeg compleet en
dat was te zien. Ook aan strijdlust
ontbrak het nu niet. De week hiervoor tegen Bloemendaal werden
daar al wat contouren van zichtbaar
en deze werklust werd dus tegen
de koploper doorgezet. Met succes! Met (ex)geblesseerden Indy
van Koert en Wessel Knecht weer
in de basis werd er enthousiast begonnen tegen de balvaardige voetballers uit Hoofddorp. Keeper Mel-

le de Ruiter kreeg aanvankelijk niet
veel te doen maar s.v.Overbos bleef
wel dreigend.
Echter de plaaggeest die s.v. Overbos trof heette Bas Middelkoop. Met
twee fraaie doelpunten en een assist, na een korte, behendige solo in
het strafschopgebied, zette de spits
de einduitslag op het scorebord.
Daar zette s.v. Overbos alleen nog
middels een penalty een doelpunt
tegenover: 3–1. Voor de D1 van VVA
was dus de einduitslag mede door
kordaat optreden van de verdedigers Rik Pieksma en Pascal Bouman
die de aanvallers van de tegenstander verder weinig kansen lieten. Als
deze ploeg deze inzet wekelijks kan
laten zien zit er uiteindelijk toch nog
een hoge notering in.
Wilt u zich zelf overtuigen van de
kwaliteiten van deze ploeg kunt u
het komende paasweekeinde gebruiken om hen aan het werk te zien
op het sportpark aan de Dreef waar
maandag tweede paasdag het Cor
Harting-voetbaltoernooi zal plaatsvinden vanaf 10.00 uur.
Ook zaterdag is er een toernooi bij
v.v.Aalsmeer, dan voetbalt de allerkleinste jeugd op het Wim de Vosvoetbaltoernooi.

Kudelstaart - De kinderen van basisschool De Graankorrel genieten
de laatste weken van allerlei bijzondere activiteiten. Deze week bijvoorbeeld hebben de kinderen te maken
met heuse feestkriebels. Professionele dansdocenten verzorgen voor
alle kinderen van groep 1 tot en met
8 een spetterend dansproject met
als thema ‘feestkriebels’. Eén dag
lang zal er intensief geoefend worden op allerlei gevarieerde dansen rondom het thema feest. Aan
het eind van de dag kunnen ouders
en belangstellenden het feestelijke eindresultaat bewonderen in de
Proosdijhal van Kudelstaart.
Paasontbijt
In deze zelfde week voor Pasen
wordt er ook nog eens een sfeervol
paasontbijt georganiseerd. Elk kind
maakt van een simpele schoenendoos een prachtig versierde paasontbijtdoos vol met lekkere ontbijtspulletjes. Op school wordt de eigen
gemaakte verrassingsdoos aan een
klasgenootje gegeven en hopelijk
smaakvol verorberd. Ook tijdens de
crealessen in de bovenbouw draaide het de laatste tijd om eten. De
afgelopen weken kwam keurslager
Gert Stronkhorst op De Graankorrel
om de kinderen les te geven in het
bakken van onder andere hamburgers. Wie op woensdag om een uur
of half 12 de school binnenkwam,
liep het water in de mond door de
geur van versgebakken hamburgers. Een broodje hamburger gaat
er zo aan het eind van de ochtend
natuurlijk wel in. De kinderen volgden dan ook met groot enthousiasme de bak en braadlessen van
meesterslager Gert.

Schaatsfestijn en bioscoop
“Als er geen ijs op de sloten en vijvers ligt, zoeken we het gewoon
op”, zeiden de meesters en juffen
van De Graankorrel. Vandaar dat alle kinderen vorige week de schoolboeken in de kast lieten en lekker
een dagje gingen schaatsen op de
kunstijsbaan in Haarlem. Hoewel
er de laatste jaren weinig op natuurijs geoefend kon worden, werd
er ondanks veel vallen en opstaan,
fantastisch goed geschaatst. Koek
en zopie mocht natuurlijk niet ontbreken en mede door het heerlijke voorjaarszonnetje werd het een
schitterend schaatsfestijn! Alsof het
allemaal niet op kon werd er in diezelfde week ook nog ‘een bioscoopje gepakt’. Alle kinderen mochten,
verdeeld over onder- midden- en
bovenbouw, onder schooltijd gaan
genieten van een avonturenfilm in
de bioscoop van theater Amstelveen. ‘De schat van de tempelridders’ die de kinderen van groep 7
en 8 te zien kregen, was een spannende film waar je zo nu en dan je
adem bij inhield. Uiteraard is het
niet alléén excursie en dansproject
op De Graankorrel. Natuurlijk moet
er ook hard geleerd en gewerkt
worden. Dat dit ook gebeurt bleek
twee weken geleden toen de uitslag
van de citotoets bekend gemaakt
werd. Een gemiddelde citotoetsscore die ruimschoots boven het landelijk gemiddelde ligt, geeft aan, dat
op De Graankorrel óók het normale schoolwerk meer dan voldoende
aandacht krijgt. Al met al een geslaagde feestelijke periode, boordevol activiteiten, waar kinderen, leerkrachten en ouders veel feestkriebels aan overhielden!

Kinderbuffet tweede paasdag
in Strandpaviljoen The Beach
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren is er op maandag 24 april, tweede paasdag, de vertrouwde paasbrunch in restaurant Het Strandpaviljoen in The Beach. Chef Edwin
Hoogeveen is met zijn keukenteam
inmiddels druk in de weer met
de voorbereidingen om weer een
prachtige, maar vooral smakelijke
brunch te verzorgen. De boterlammetjes en het spectaculaire dessert
zullen dan ook dit jaar niet ontbreken! Voor de kinderen is, zoals u gewend bent, een speciaal kinderpro-

gramma samengesteld. Zij kunnen
zich, van jong tot oud, onder professionele begeleiding vermaken
op de indoor beachvelden en genieten tussendoor van een heerlijk
kinderbuffet! Op tweede paasdag is
Het Standpaviljoen geopend vanaf
12.00 uur voor de paasbrunch. Vanaf 18.00 uur kan er weer genoten
worden van de à la carte gerechten
en het paasmenu. Neem voor meer
informatie en om te reserveren contact op met The Beach, Oosteinderweg 247a, tel: 0297-347444.

Nipt verlies voor KDO D1
Kudelstaart - De mannen van Carpentier bouwplein Aalsmeer zijn in
2008 opnieuw ingedeeld in de tweede klasse. Een mooie poule met als
tegenstanders:RKAV, RKDES, DIOS, VVC en Concordia. Vorige week
speelde KDO tegen RKAV en de
Kwakelaars wonnen met 6-1. Afgelopen zaterdag stond de derby tussen KDO D1 en RKDES D1 op het
programma. De afgelopen twee

keer ging de winst naar KDO, dus
Rkdes was wel heel gebrand om de
winst ook eens mee naar huis te nemen. Het werd een wedstrijd tussen
twee teams die aan elkaar gewaagt
waren. De doelpunten tot aan de
rust waren dan ook gelijk verdeeld:
3-3. Rkdes ging de tweede helft beter om met de kansen dan KDO. Het
werd uiteindelijk 4-5 in het voordeel
van Rkdes.

Uithoorn -De tweede wedstrijd voor
de BMX West competitie is 16 maart
verreden op de crossbaan van Velsen Noord.
Vorig jaar oktober maakten de crossers van UWTC daar de opening
van de nieuwe baan mee op een
mooie herfstdag. Nu was het weer
minder gunstig gezind. Op deze regenachtige dag waren 35 UWTC rijders aanwezig. De baan was nat en
zwaar om op te fietsen. Vooral het
laatste stuk voor de finish viel velen
erg zwaar.
Op dit laatste stuk werden nog veel
posities verwisseld. Hier moesten
halverwege de dag ook reparaties
aan de baan worden uitgevoerd
vanwege de vele regen. Pech was er
voor Thomas v.d. Wijngaard die ten
val kwam en ook de teamgenoten
Erik Schoenmakers en Wouter Plaisant v.d. Wal gingen samen naar de
grond in de laatste bocht van de finale rit cruiser.
Michael Bon reed zijn tweede wedstrijd en plaatste zich knap voor de
A-finale, waar hij zevende werd.
Ook de ‘nieuwelingen’ voor deze
wedstrijden, Geert en Scott, reden
goed in de manches en plaatsten
zich voor de finales. Voor Yvonne
Plaisant van de Wal was het een bijzondere dag.
Zij is geslaagd voor het examen ju-

ry coördinator nationaal. In de Eigen
klasse reden in de A-finale: Jayvi Lee Vink, Tom Brouwer, Michael
Schekkerman (eerste). Bart van
Bemmelen, Roberto Blom en Pim
de Jong (tweede). Mitchel Vink, Wiljan Brouwer (derde). Bart de Veer,
Roan van de Berge (vierde). Geert
Eveleens, Mike Pieterse (vijfde). Arjan van Bodegraven, Mike Veenhof
en Rowan Voshart (zesde). Michael
Bon en Wouter Plaisant v.d. Wal
(cruiser, zevende) en Mats de Bruin,
Michiel Jansen en Erik Schoenmakers (achtste).
In de B-finale eigen klasse reden:
Scott Zethof en Maarten de Jong
(eerste). Sam Verhulst werd tweede. Rick Doornbos en Peter Wiebes
derde. Sven Wiebes, Fedor Loos,
Eelco Schoenmakers en Gerard de
Veer vierde. Thomas v.d. Wijngaard,
Remon v.d. Greft, Arno van Vliet en
Erik Verhulst vijfde en Wouter Plaisant v.d. Wal werd zevende.
In de open klasse ( voor de dagprijzen ) werden Michael Schekkerman en Bart v. Bemmelen tweede.
Mitchel Vink en Roberto Blom werden vierde. Geert Eveleens vijfde.
Bart de Veer zesde en Thomas v.d.
Wijngaard en Mats de Bruin werden
achtste.
Voor verdere informatie; zie de website: www.uwtc.nl.

Sam Verhulst uit Aalsmeer wist een mooie tweede plaats te behalen.

Sieraden maken tijdens
meidenmiddag op Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 26
maart is het weer tijd voor een gezellige meidenmiddag op de Binding Zolder en deze staat dit keer
in het teken van sieraden. De groep
gaat de hele middag lekker aan de
slag met kralen om leuke kettingen
te maken, armbandjes, hangertjes
voor aan je mobiel en andere leuke
sieraden.
De meidendag is bedoeld voor tienermeiden vanaf 10 jaar, begint om
14.00 en duurt tot 17.00 uur. De kosten zijn 5 euro (inclusief materiaal)
en je moet je van tevoren opgeven.
De activiteit gaat alleen door bij minimaal vijf deelneemsters! Dus, kom
gezellig met je vriendinnen.
Opgeven kan door te mailen naar
kim@debinding.nl. Zet in het mailtje
je naam, adres en telefoonnummer.
Bellen kan ook op maandag tussen 11.00 en 15.00 uur of op dinsdag– woensdag of vrijdagmiddag
tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297
892092.
Spreek gerust de voicemail in, maar
laat dan wel even je telefoonnummer achter!
De Binding Zolder is te vinden in het
SJOK gebouw aan de Hoofdweg, ingang zit aan de Haya van Somerenstraat.

TienerBios bij SJOK
Vrijdag 28 maart organiseert de
Binding Zolder een filmavond speciaal voor tieners! Tijdens deze
avond kan gekeken worden naar
de film Pirates of The Caribbean Dead Man’s Cheast Het eerste deel
van de Pirates triologie met Johnny
Depp en Orlando Bloom werd gekeken in januari en nu is het tijd voor
het tweede deel. Jack Sparrow (Johnny Depp) ontdekt dat hij nog in het
krijt staat bij de legendarische Davy Jones, kapitein van het spookachtige schip de Flying Dutchman.
Terwijl de tijd doortikt, moet Jack
een manier zien te vinden om Davy
Jones tevreden te stellen en zo aan
de vloek te ontkomen.
Hierbij heeft hij de hulp nodig van
zijn vrienden, Will Turner (Orlando
Bloom) en Elizabeth Swann (Keira
Knightley) die volop bezig zijn met
hun trouwplannen. Zij zijn gedwongen om mee te gaan op een van
Jack’s vele avonturen.
De film begint om 19.45 uur en de
deur van ’t SJOK-gebouw in de Haya
van Somerenstraat gaat om 19.30
uur open. Alle tieners vanaf 10 jaar
zijn van harte welkom om te kijken!
De kosten zijn 1 euro dit is inclusief
wat te drinken en iets lekkers!

Volle avond voor jeugd bij
Schaakclub Aalsmeer
Fabeltjeskrant is terug
Amstelveen - Meneer de Uil, juffrouw Ooievaar, Bor de Wolf, de gebroeders Bever en de gezusters
Hamster.
Ze zijn terug de dieren van de Fabeltjeskrant. In de gelijknamige musical zingen ze oude en nieuwe liedjes voor jong en oud. De dieren van
het grote dierenbos krijgen bezoek
van iemand uit de mensenwereld.
Theo Teevee is een overwerkte tvproducer op zoek naar rust. Maar
als de dieren hem vragen een heuse

talentenjacht te organiseren, wordt
hij meteen enthousiast. De Fabeltjeskrant is een feest van herkenning in een verrassend nieuw verhaal. Geschikt voor groot en klein
vanaf zes jaar. Voorstellingen in
schouwburg Amstelveen worden
gegeven op zaterdag 29 maart om
19.00 uur en zondag 30 maart om
15.00 uur. Kaarten voor genoemde
voorstellingen zijn te bestellen via
020-5475175 of www.schouwburgamstelveen.nl.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag gingen de jeugd van Aalsmeer volop
aan de bak. Eerst de gebruikelijke
training en dan het geleerde in de
praktijk brengen.
Bart Auee liet weer een prachtige partij zien en wist zo zijn voorsprong uit te buiten op de nummer
twee Sander Kirillova. Want JeanPaul Brookes moest tegen Sander.
Ze speelden beide een erg sterke
partij waar het tot in de eindspel
gelijk op liep, maar jammer genoeg
voor Sander was Jean-Paul toch de
betere schaker en won hij de partij.
Daardoor staan Jean-Paul en Sander gedeeld tweede bij de jeugd.
Corné Selser wist zijn tegenstander
erg mooi mat te zetten door een koningsaanval op te zetten. Jammer
genoeg ging het niet zo voor zijn

zusje, die keihard moest verdedigen
tegen de koningsaanval van Casper
Kuijpers.
Uiteindelijk werd Arlette op bijna
precies dezelfde manier mat gezet
als hoe haar broer zijn tegenstander
mat zette.
Uitslagen ronde 18, speelavond 14
maart.
Bart Auee-Joey v.d. Velde
Sander Kirillova-Jean-Paul Brookes
Marielle Hooijman-Corné Selser
Nick Vrolijk-Elham Wasei
Casper Kuijpers-Arlette Maarse
Daphne Meijer-Rick Veenemans
Stefan Meijer-Pepijn Kuijpers
Lars Beentjes-Olivier Veenemans
Niicky Jonkers-Reinier Hooijman
Ilse Beentjes-Koen Korenwinder
Pelle Stiekel-Eline Hooijman
Alexander de Kok-Tim Man

1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0

KRANT
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Veel lammetjes op komst bij
geitenboerderij in het Bos

Handballers ontmoeten
balletdansers
Aalsmeer - Het zijn twee totaal
verschillende werelden: het sierlijke ballet en de ruwe handbalsport.
Maar toch hebben die werelden elkaar ontmoet: de deelnemers aan
de talentenopleiding van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer zijn op
bezoek geweest bij de Nationale
Balletacademie. En zowel de handballers als de balletdansers vonden
het fantastisch.
De 11- en 12-jarige jongens van FIQAS Aalsmeer trainen iedere dag
om te proberen later de eredivisie te
halen. En ook de balletdansers van
de binnenschoolse dansopleiding
aan de Nationale Balletacademie
in Amsterdam van dezelfde leeftijd
krijgen iedere dag les om de absolute top te bereiken.
Er zijn dus veel overeenkomsten
tussen de handballers en de balletdansers. En dus vonden zowel de
handbalclubs als de dansopleiding
het een interessant experiment om
de jongens met elkaar in contact te
brengen.
Verschillen
Natuurlijk was het voor beide partijen wel spannend toen de handballers bij de Nationale Balletacademie
in Amsterdam binnenkwamen in de
dansstudio. Want de verschillen tussen ballet en handbal zijn natuurlijk
immens groot. Met grote ogen en
een beetje nerveus keken de jongens elkaar aan.
Toch hadden de handballers en balletdansers veel respect voor elkaar
en binnen een paar minuten was
het ijs al gebroken.
Na een korte video en een demon-

stratie van de balletdansers, moesten ook de handballers zelf aan de
slag in de dansstudio. De handballers waren diep in de indruk van de
lenigheid en de sprongkracht van
de dansers.
En de balletdansers op hun beurt
vonden het bijvoorbeeld interessant
om te zien hoe de handballers hun
valworp doen en dan op hun buik
landen en over de grond schuiven.
Truttig
Dansdocent Fred Berlips vond de
uitwisseling ontzettend leuk. “Het
was voor de eerste keer dat onze jongens zoiets meemaakten. En
de handballers pakten het meteen
goed op en gingen vol aan de slag.
Dat is best bijzonder.
Ballet heeft toch een truttig imago,
laten we eerlijk zijn.
Maar de handballers vonden het
helemaal niet truttig, dat zeiden ze
ook, ze waren juist vol bewondering over hoe getraind de balletdansers zijn en wat ze allemaal kunnen.
Ze waren zeer geïnteresseerd.” Bart
Neeft, hoofdtrainer van de handballers, vond het ook een geslaagd experiment.
Keihard trainen
“De balletdansers trainen keihard
om alles eruit te halen wat er inzit. Dat doen wij ook. En de jongens
hebben er ook technisch wat aan: zo
hebben ze bijvoorbeeld geleerd hoe
ze hun voeten beter kunnen controleren om goed af te zetten.” Binnenkort komen de jonge balletdansers
bij een wedstrijd van de handballers
kijken.

Amstelveen - Een geboortegolf is
op handen bij geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. Er lopen zo’n 100 drachtige
geiten die vanaf half maart moeten
aflammeren.
De eerste lammetjes lopen al rond.
De komende weken is het dus een
drukte van belang. Dat de jonkies
van geiten dus lammeren heten, dat
weet niet iedereen, volgens Willem
Dam, geitenboer in het Amsterdamse Bos. Vaak denken mensen dat
alleen schapen lammeren hebben.
Een bevalling heet bij geiten dus aflammeren. En dat zal de komende
tijd volop gebeuren.
“De meeste geiten en lammeren
redden zich zelf goed. Slechts bij

één op de tien moet er worden ingegrepen”, vertelt boer Dam.
Vaak is dit omdat het lam in stuit ligt
of dat er meerdere lammeren tegelijk geboren willen worden. De boer
haalt ze dan één voor één. In deze
kraamperiode heeft hij de hulp van
vaste kracht Jan en de hulpboeren
van de zorgboerderij. Deze laatste
houden de geiten in de gaten en
waarschuwen de boer als het aflammeren begint.
De boer heeft beloofd de bezoekers
te waarschuwen, door de bel te luiden, als er een bevalling op handen is, zodat ze het aflammeren niet
hoeven te missen.
Op de website www.geitenboerderij.
nl gaan foto’s geplaatst worden

Kleur mee en win!
Slagharen - Attractiepark Slagharen opent met Pasen weer zijn deuren voor het publiek. In 2008 viert
het zijn 45-jarig jubileum en om dit
te vieren, organiseert De Nieuwe
Meerbode samen met Attractiepark
Slagharen een kleurwedstrijd.
En daar kun je geweldige prijzen
mee winnen!
De hoofdprijswinnaar krijgt een echt
indianenpak en een gratis toegangskaart voor het hele gezin! Daarnaast
geven we aan maar liefst tien andere kinderen speciale gratis 4-persoons toegangskaarten weg. Daarmee kun je met je ouders, vriendjes of vriendinnetjes samen een dag
gratis naar Attractiepark Slagharen!
Het enige wat jij moet doen, is op je
allerbest de kleurplaat zo mooi mogelijk maken.
Alles mag! Van kleurpotloden tot
verf, van plakplaatjes ter versiering
tot gekleurd papier, maak er maar
wat moois van. En wie weet ben jij
dan één van de winnaars of zelfs
wel de hoofdprijswinnaar!
Ga dus snel aan de slag en stuur
de kleurplaat binnen twee weken
voorzien van naam, adres en leeftijd, naar de redactie van De Nieuwe
Meerbode, Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer.
Misschien mag jij dan binnenkort
een mooie prijs ophalen en ga je gezellig een dagje gratis naar Attractiepark Slagharen.
Er valt van alles te beleven in Attractiepark Slagharen.

Er zijn meer dan 40 attracties en
shows voor jong en oud. En je mag
overal zo vaak in als je maar wilt. Er
is zelfs een speciale kinderstad, Kids
Country, met onder andere draaimolens en klim- en klautertoestellen.
Ga je liever zwemmen, dan heeft
Attractiepark Slagharen maar liefst
twee zwembaden.
Lekker spetteren in het overdekte
binnenzwembad, het Bergbad en de
buitenwaterspeeltuin, Sunny Beach,
waar je samen met je vriendjes en
vriendinnetjes of met je ouders
heerlijk kunt zwemmen.
Vergeet ook niet de nieuwe Slagharen Celebration Show. In deze spetterende, nieuwe show, ga je mee
op reis door het verleden, door het
woeste Wilde Westen, langs de indianen en door het oude en swingende New Orleans.
Wist je dat je in Slagharen ook kunt
blijven slapen? Slapen in een Arizona of Buffalo huisje of vanaf eind
april in één van de nieuwe Yellowstone Chalets.
Ook kun je overnachten in een heuse wigwam of kamperen op de camping.
Bij alle arrangementen is de entree
tot het attractiepark bij de prijs inbegrepen. Ga dus gauw aan de slag
met je kleurplaat!
Attractiepark Slagharen heet de gelukkige winnaars alvast van harte
welkom voor een gezellige dag uit
en wenst iedereen heel veel succes
met de kleurwedstrijd!

Pyjamaparty op Snoopy
Aalsmeer - Vrijdag 14 maart mochten kinderen in pyjama of verkleed komen naar kinderdagverblijf
Snoopy.Al voor de zesde keer vierden de leidsters samen met de kinderen de pyjamaparty. Ook dit keer
was het weer een groot succes. Het
kinderdagverblijf was helemaal veranderd in een jungle! Waar de kinderen al weken goed hun best voor
hadden gedaan. Er hingen dan ook
overal mooie kunstwerken en overal zag je dieren! Nadat alle kinderen hun papa’s en mama’s hadden
uitgezwaaid, was het tijd om te beginnen met het feest! Er werden
in groepjes allerlei activiteiten gedaan. Zo was er een parcours met
een tunnel, een trampoline en een
loopbaan. Er was een grot waarin
wat lekkers gegeten en gedronken

werd. Je kon kokosnoten werpen en
mooie dieren maskers maken. Nadat alle tanden waren gepoetst was
er nog een poppenkastverhaal waar
natuurlijk de dieren weer centraal
stonden. En dan een bedje uitzoeken, even kijken naast wie je wilde
liggen en lekker slapen of toch nog
even keten en met de zaklampen
schijnen. Uiteindelijk is iedereen
toch lekker in slaap gevallen.
De volgende morgen gezellig met
zijn allen ontbijten en daarna nog
even buiten spelen totdat de eerste papa´s en mama´s in zicht kwamen. De kinderen zaten vol verhalen, je slaapt ten slotte niet iedere dag naast je groepsgenootje op
Snoopy. De kinderen én de leidsters
hebben weer genoten van dit nachtelijk avontuur.

Verzameling nog niet compleet?

Smurfen in de aanbieding

Aalsmeer - Wij, een aantal medewerkers van de Meerbode zijn natuurlijk te oud om smurfen te sparen. We hebben onze smoesjes
klaar: Voor de (klein)-kinderen, het
buurjongetje of het meisje van de
overkant. Ach, het is leuk. Je smurft
nog eens wat.
Natuurlijk hebben wij ook dubbele smurfen. We hebben ze allemaal van huis meegenomen naar
de krant en stellen ze beschikbaar,
gratis! Mis je nog een smurf? Op de
balie in het kantoor van de krant in
de Visserstraat 10 staan de ‘dubbelen’ te wachten op hun nieuwe eigenaar. In de aanbieding hebben
we lolsmurf, luilaksmurf (3x), boodschappensmurf (2x), brilsmurf (2x),

grote smurf (2x), babysmurf en
klussmurf. Sla je slag en kom langs,
je bent welkom.
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ABN-AMRO medewerkers
knappen paden Tuin op

Tweede editie verkiezing provincie groot succes

Flower Direct b.v. beste
onderneming Noord-Holland
Aalsmeer - In het uitverkochte
Bob’s Ondernemings Plaza te Uitgeest is donderdag 14 maart voor
de tweede keer de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland georganiseerd. Voor deze prestigieuze ondernemingsprijs komen ondernemingen in aanmerking die zich binnen de provincie Noord-Holland
onderscheiden. Het niveau van de
kandidaten was dit jaar zeer hoog,
waardoor de vakjury het moeilijk
vond om een keuze te maken. Uiteindelijk is Flower Direct B.V. uit
Aalsmeer gekozen tot de Onderneming van Noord-Holland 2007. De
prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Jaap Bond, gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, en
Loek Hermans, voorzitter van MKBNederland.
Ondernemingen binnen de provincie
Noord-Holland, verdeeld over tien
economische deelgebieden, konden
zichzelf voordragen, maar werden
eveneens door derden voorgedragen. Uit alle aanmeldingen heeft de
jury uiteindelijk tien ondernemingen
-per deelgebied 1- voor de verkiezingsavond genomineerd en tevens
twee wildcards uitgereikt. Uit deze
twaalf ondernemingen kwam donderdagavond uiteindelijk een vijftal
finalisten naar voren, dat streed om
de titel ‘Beste Onderneming NoordHolland 2007’.
De honderden bezoekers hadden
een adviserende stem. Zij kozen
voor Sprookjeswonderland, die tevens de lezersprijs van HDC Media
won. Maar desondanks had de ju-

ry een ander oordeel en koos de terechte winnaar Flower Direct B.V.
Flower Direct is een ambitieus bedrijf dat directe handel drijft in bloemen. Een belangrijke strategie is het
gehele distributiekanaal te beheersen (van kweek tot verkoop aan de
supermarkten) dus niet traditioneel
in te kopen via de veiling. Hierdoor
creëert het bedrijf allerlei voordelen
waar hun klanten wel bij varen door
een combinatie van kostenleiderschap en kwaliteit. “We zien dit als
een extra steuntje in de rug op weg
naar een globale markt’’, zei mededirecteur Marco Rozenbroek donderdagavond bij de uitreiking. Het
bedrijf heeft eigen kwekerijen, zoals
de rozenkwekerijen in het politiek
rumoerige Kenia, maar ook chrysanten in Oeganda. Directeur Johan
Hassing lepelde zo alle verschillende volksstammen op van het land,
ondernemen betekent ook kennis
van de omgeving, zo toonde hij aan.
Partners van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland zijn: ABN
AMRO, Business, Deloitte, Delta
Lloyd, HDC Media, INHOLLAND,
de Kamers van Koophandel, MKB
Randstad-Noord, provincie NoordHolland en Randstad. De geslaagde
avond in Bob’s Ondernemings Plaza
stond geheel in het teken van de genomineerde ondernemingen, maar
er was ook ruimte voor entertainment passend bij het thema: Passie
voor Ondernemen.
De presentatie van de gala-avond
was in handen van de ervaren gastheer Tom van ’t Hek.

Flower Direct krijgt de ondernemersprjs uitgereikt voor de beste onderneming
in Noord-Holland.

Marlies Buck-Kreijmborg heet iedereen die kennis wil maken met CranioSacraal Therapie zaterdag van harte welkom.

Open dag CranioSacraal
Therapie in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 29 maart
vindt een landelijke open dag CranioSacraal Therapie plaats. In deze
gemeente kunnen belangstellenden
kennis komen maken in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg.
CranioSacraal therapie kan uitkomst
bieden bij zeer uiteenlopende klachten, zoals onder andere rugklachten, buik-, nekpijn, rsi, hoofdpijn,
adhd, duizeligheid, oorsuizingen,
burn-out, chronische pijn, whiplash,
angst, huilbaby’s, migraine en concentratiestoornissen.
Door het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren,
kunnen zeer uiteenlopende klachten aangepakt worden. CranioSacraal Therapie gaat ervan uit dat
een gezond mens in staat is zichzelf
te herstellen. Treedt er ergens in de
mens een stoornis door ziekte, ongeval, stress of verkeerde voeding
op, dan kan dit consequenties hebben voor het functioneren op andere plaatsen in het lichaam. Met ondersteuning van buitenaf kan het
zelfherstellend vermogen gestimuleerd worden en kan het lichaam
zijn oorspronkelijke bewegingsvrijheid hervinden. Het CranioSacraal
systeem is na de bloedsomloop en
de ademhaling het derde vitale systeem in ons lichaam. De naam is
ontleend aan het schedel (cranium)
en het heiligbeen (sacrum). Het systeem omvat de vliezen die de her-

senen en het ruggenmerg beschermen én de vloeistof daartussen. De
vloeistof in het cranio-sacrale systeem stroomt met een bepaald ritme. Verstoring van dit ritme, die mechanisch, chemisch of emotionele
van aard kan zijn, kan leiden tot uiteenlopende klachten. De CranioSacraal therapeut spoort deze storingen op en activeert het herstelvermogen. Hij/zij grijpt daarbij aan op
het bindweefsel en gebruikt het ritme als leidraad. Het Upledger Institute, in 1975 begonnen in Amerika,
verzorgt opleidingen over de hele
wereld. In Nederland zijn de CranioSacraal therapeuten verbonden in
de vereniging voor Upledger CranioSacraal Therapie Nederland (UCN).
Op zaterdag 29 maart heet Marlies
Buck-Kreijmborg u van harte welkom om uitgebreid kennis te maken
met de werking van deze therapie.
Zij wordt ondersteund door een andere CranioSacraal therapeut. Zij laten u graag zien en voelen hoe de
therapie kan zorgen voor een beter
herstel, welzijn en gezondheid. Geadviseerd wordt om vooraf aan te
melden voor één van de twee presentaties, om 10.00 en om 13.00 uur,
zeker als u een korte proefbehandeling wilt ervaren. De open dag is in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Voor
opgave: tel. 0297-367284. Kijk voor
meer informatie op wwww.upledger.
nl/landelijkerpomotiedag.

Dorcas winkel helpt bij
tuinbouwprojecten Oekraïne
Aalsmeer - Met Microkredieten
voor rozenteelt en groenten wordt
een inkomen geboden aan ruim zeventig arme boerengezinnen met
tenminste drie kinderen. De kinderen kunnen meehelpen in de periodes dat zij vrij zijn van school, zeker
tijdens de lange periode in de zomervakantie. Voor dit project kunnen kassen van 200 vierkante meter aangeschaft worden voor slechts
3.000 euro. Dit project is een meerjarenplan, biedt uitzicht op een betere
toekomst met perspectieven, zodat
een einde komt aan een uitzichtloze
situatie van armoede van gezinnen
in Transkarpaten in de Oekraïne die
nu afhankelijk zijn van hulpinstanties. Goede afzetmogelijkheden zijn
aanwezig. Dorcas Aid International
werkt samen met de partner Terra
Dei en werkt samen met de plaatselijke overheid. Er zullen ondernemingsplannen met begrotingen

opgesteld moeten worden. Daarna
volgen zij het voortraject van theorie- en praktijktrainingen. Zaden en
bescherm- en bestrijdingsmiddelen
zullen worden aangeschaft voor de
verbouw van geschikte tuinbouwgewassen (groenten) en een belangrijk onderdeel vormt het kweken van
bloemen, met name rozen.
Microkredieten die in 2008 worden verstrekt, wordt overeengekomen dat begonnen wordt om deze
in 2010 terug te betalen. Verkoop
van de verbouwde producten en
bloemen (en daarmee de ontvangst
van inkomsten) kan voor de eerste
maal plaats vinden in 2009. Financiële input wordt gegeven door Dorcas Aid Hongarije met subsidie van
de overheidsorganisatie NCDO en
OSA, Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer.Verdere informatie op
www.dorcas.nl en in de winkel aan
de Aalsmeerderweg 173a.

Aalsmeer - Medewerkers van de
ABN-AMRO bank district Uithoorn
hebben afgelopen zaterdag hard
gewerkt aan de paden van de Historische Tuin. Geheel vrijwillig hebben zij de paden van voor naar achter van verse houtsnippers voorzien.
Dit initiatief was een gevolg van de
Beursvloer in Aalsmeer op 14 oktober van het vorige jaar. Tijdens de
Beursvloer, gehouden in Event Centre Aalsmeer, ontmoetten bedrijven
en maatschappelijke organisaties
elkaar om tot een vrijwillige samenwerking te komen. Het contact tussen ABN-AMRO en de Historische
Tuin was volgens Gert Jan Smith,
accountmanager bij de bank snel
gelegd. “Ik ken de club van de Historische Tuin al goed, ik ben ook een
regelmatig bezoeker van deze tuin”,
zegt Smith terwijl hij een kruiwagen
verse houtsnippers leegschept. Het
leek de vrijwilligers van de Historische Tuin een goed idee om de kantoormedewerkers eens in de buitenlucht te laten werken. Smith kwam
met een ploeg van elf medewerkers, inclusief de districtsdirecteur,
naar de tuin aan de Uiterweg. De 25
kuub houtsnippers was al vroeg bij

de brug naar de Historische Tuin op
het Praamplein gelost. De bankmedewerkers hebben eerst anderhalf
uur met kruiwagens de houtsnippers verdeeld aan het begin van de
tuin. Het stuk naar de Ringvaart was
een te lang stuk om dat op dezelfde manier met kruiwagens te doen.
Daarom kwam de zoon van Henk
van de Schaft, van het Aalsmeerse
sloopwerkenbedrijf, met een grote vrachtwagen om de hoop houtsnippers op een platbodem te laden.
Van die boot af werden de houtsnippers ook op het eind van de tuin
verdeeld. De Historische Tuin heeft
nu weer mooie opgehoogde houtsnipperpaden. De bankmedewerkers moesten hard werken, maar
het beviel ze wel volgens kwekerszoon Smith. “Het was leuk om eens
in de buitenlucht te werken. We komen ook wel buiten als we naar de
klanten toe komen, maar dit is toch
eens iets anders.” Op 2 april staat de
ABN-AMRO medewerkers de volgende klus te wachten. Dan gaan ze
ook in het kader van een gemaakte
afspraak op de Beursvloer een muur
van een peuterspeelzaal Kinderhof
in Aalsmeer beschilderen.

Gratis paas-attentie voor
bezoekers in Ophelialaan
Aalsmeer - De Ophelialaan houdt
weer een leuke actie met Pasen.
De zaterdag voor Pasen, 22 maart,
wordt er een zakje met chocoladeeieren aan het winkelend publiek
uitgereikt met een kortingsbon of
tegoed bon.
Deze is bij een van de winkeliers
in de straat in te ruilen. “Alle winkeliers die aangesloten zijn bij de
winkeliersvereniging doen aan deze

actie mee,” vertelt één van de winkeliers. “We hebben aan iedere winkelier een actiebon gevraagd. Deze
variëren van korting tot een gratis
presentje bij bijvoorbeeld een aankoop.” Het winkelend publiek krijgt
een zakje met chocoladepaaseitjes.
Hier aan vast zit de actiebon. Dus
als je zaterdag gaat winkelen in de
Ophelialaan heb je grote kans een
extra cadeautje te krijgen.

Vrijdag voorruit repareren
en kenteken graveren

Voordeel op occasions bij
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Bent u op zoek naar een
betrouwbare en betaalbare auto? De
occasions van Renault Nieuwendijk
zijn van binnen en buiten gecheckt
en staan garant voor jarenlang rijplezier. De komende maand zijn de
occasions extra voordelig!
Bij aanschaf van een occasion kan
de klant kiezen uit een uitgestelde

betaling van zes maanden of een financiering tegen een actierente van
4,9 procent. De actieperiode loopt
van vrijdag 21 maart tot en met zaterdag 19 april. Iedereen is welkom
in de showroom aan de Zwarteweg.
Het uitgebreide aanbod occasions
van Nieuwendijk is ook te vinden op
www.renault-nieuwendijk.nl.

Aalsmeer - Vrijdag 21 maart is er
van 10.00 tot 17.00 op het Raadhuisplein de gelegenheid om sterretjes
in de voorruit te laten repareren en
om het kenteken in de autoruiten te
laten graveren. Opspattende steentjes zijn er de oorzaak van dat veel
mensen een beschadigde voorruit
van de auto oplopen. Deze sterretjes kunnen eenvoudig doorscheuren. Uit onderzoek van TNO blijkt
dat één op de drie ruitbeschadigingen binnen 6 maanden doorscheurt.
Indien dat gebeurt zal de ruit moeten worden vervangen. Dit is kostbaar (eigen risico meestal 136 euro). Door reparatie kan dit worden

voorkomen. Vanaf een WA-Plus verzekering worden de kosten door de
verzekering gedekt en kost het de
verzekerde niets.
Kenteken graveren is één van de
beste methoden om autodiefstal
te voorkomen. Omdat alle autoruiten worden gegraveerd zal de dief
alle ruiten moeten vervangen. Veel
auto’s hebben tegenwoordig een
startblokkering. Steeds vaker wordt
nu bij mensen thuis ingebroken om
de autosleutels te stelen. De auto is
dan alsnog weg. Kenteken graveren
kan dus ook woninginbraak voorkomen. Voor 15 euro wordt het kenteken in alle ruiten gegraveerd.

Orchideeënkwekers genomineerd
voor Agrarisch Ondernemer 2008

Nieuwe logopediepraktijk
Aalsmeer - Op vrijdag 7 maart hield de Logopediepraktijk KudelstaartAalsmeer een druk bezocht open huis op haar nieuwe locatie aan het Praamplein. Het was tevens de officiële opening van de nieuwe praktijkruimte. Consultatiebureau-arts José Lentjes, die een korte openingsspeech hield, mocht
het gebruikelijke lintje doorknippen. De praktijk, tot dan toe gevestigd in Kudelstaart, is in januari naar Praamplein 20 verhuisd. Op de foto de logopedistes Carina de Vries (links) en Jolande Meijer (rechts), José Lentjes staat tussen hen in.

Kudelstaart - De jury van de verkiezing Agrarisch Ondernemer 2008
onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen heeft vijf genomineerden
bekendgemaakt.
Onder hen Lennard en Jacques van
der Weijden, orchideeënkwekers in
Kudelstaart. Lennard en Jacques
van der Weijden zijn, aldus de jury,
sociale ondernemers die met beide benen op de grond staan. Het
personeelsverloop op hun orchideeënbedrijf is minimaal. Dat zegt
veel over de arbeidsomstandigheden op het potplantenbedrijf. In de
glastuinbouw zijn veel ondernemers doorlopend op zoek naar goede werknemers. Vader en zoon Van
der Weijden houden hun mensen
gewoon vast. Het bedrijf is vrijwel
gesloten. Daardoor leveren zij een
forse bijdrage aan de terugdringing
van het gebruik aan fossiele brandstoffen. De vergaande automatisering in de kassen maken de productie- en verwerkingsprocessen beter
controleerbaar. Dat komt ten goede
aan de kwaliteit van de orchideeën. De prijs die zij ontvangen, steekt

ver boven het gemiddelde uit. Deze
ondernemers hebben lef en mede
daardoor zijn de financiële resultaten op het bedrijf uitstekend. Kortom hier zijn tuinders aan het werk
die hun toekomst in eigen hand nemen. De overige genomineerden
zijn Frank van Kleef en Koert, Bart
en André van den Ende, tomatentelers in Middenmeer; John en Threa
Lorist, varkenshouders in Hemelum;
Simon en Jannie Sant, melkveehouders en hotelhouders in Monnickendam en Wijnand en Claudia de Wit,
melkveehouders en kaasmakers in
Montfoort. Deze vijf ondernemers
dingen mee naar de titel Agrarisch
Ondernemer 2008. De hoofdprijs
van 12.500 euro wordt uitgereikt
door mevrouw G. Verburg, minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De verkiezing vindt plaats
op woensdag 2 april in Hotel Theater Figi te Zeist. Ook wordt op 2
april de publieksprijs uitgereikt aan
de favoriet van het publiek.
Niet-vakjuryleden kunnen hun stem
uitbrengen via www.agrarischondernemer.nl.

Lentebeurs FloraHolland
Aalsmeer - Woensdag 2 en donderdag 3 april organiseert FloraHolland de Lente Handelsbeurs op haar
vestiging in Aalsmeer. Deze handelsbeurs staat volop in het teken
van de seizoensproducten. Deelname aan deze beurs geeft de kweker de mogelijkheid om zichzelf of
zijn telersvereniging op een professionele manier te presenteren. Ruim
honderd aanvoerders presenteren
tijdens de Lente Handelsbeurs in
hun stand kamer- en tuinplanten.
Het productplein presenteert de
specifieke voorjaarsproducten zoals
het perkgoed en de boomkwekerijproducten. In de ‘Kijk & Vergelijk’presentaties is tijdens deze beurs

extra aandacht voor bloeiende planten als Miltonia, Dendrobium, Oncidium, Hibiscus en Gerbera en voor
seizoensproducten als Bougainvillea, Mandevillea en Fuchsia. Ook de
kant-en-klaar concepten op het retailplein staan in het teken van het
komende seizoen. Alles voor een
sprankelend voorjaar is direct te bestellen.
De Lente Handelsbeurs wordt gehouden in een tentencomplex op
het veilingterrein van vestiging
Aalsmeer. De borden op het terrein
wijzen u de weg. De beurs is open
van 8.30 tot 16.00 uur (woensdag)
en van 8.30 tot 14.00 uur (donderdag).
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 22 maart
AALSMEER
Pupillen
Aalsmeer E1
Aalsmeer E2
Aalsmeer F1
Aalsmeer F2
Aalsmeer F4

Roda’23 is Carillon Boys
één helft de baas

SCW F3-Toernooi VVC
SCW F4-Toernooi VVC
SCW F5-Toernooi VVC
Toernooi Aalsmeer
Toernooi Aalsmeer
Toernooi Aalsmeer
Toernooi Aalsmeer
Toernooi VVC

R.K.A.V.
Pupillen
RKAV E2-Toernooi v.v. Leiden

10.00 u.

Meisjes
RKAV MC1-Toernooi Roda’23
RKAV MD1-Toernooi Roda’23
RKAV ME1-Toernooi RKDES

14.00 u.
9.00 u.
9.30 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 3-Roda’23 3

17.00 u.

Pupillen
RKDES F1-Toernooi VVC
RKDES F2-Toernooi VVC
RKDES F5-Toernooi VVC
RKDES F6-Toernooi VVC

9.40 u.
9.40 u.
9.00 u.
9.20 u.

Dames en meisjes
RKDES DA1-Toernooi RKDES
RKDES MA1-Toernooi RKDES
RKDES MB1-Toernooi RKDES
RKDES MC1-Toernooi RKDES
RKDES MD1-Toernooi RKDES
RKDES ME1-Toernooi RKDES
S.C.W.
Junioren
SCW C1-EDO C1

Eredivisie zaalvoetbal

13.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
9.30 u.
9.55 u.
9.30 u.

10.00 u.

Pupillen
SCW D1-Toernooi VVC
SCW D2-Toernooi SVOW
SCW F1-Toernooi VVC
SCW F2-Toernooi VVC

Meisjes
SCW ME1-Toernooi Roda’23

9.30 u.

Zondag 23 maart
R.K.A.V.
Junioren
RKAV B2-Toernooi VVC
RKAV C1-Toernooi VVC
RKAV C2-Toernooi VVC

10.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

Maandag 24 maart
AALSMEER
Pupillen-Junioren
Aalsmeer B2-Toernooi KDO
Aalsmeer C1-Toernooi Aalsmeer
Aalsmeer D1-Toernooi Aalsmeer
Aalsmeer E3-Toernooi VVC
Aalsmeer E4-Toernooi VVC
Aalsmeer E5-Toernooi VVC
R.K.A.V.
Junioren
RKAV A2-Toernooi KDO

Autorallysport

Erik en Jalmar net naast
podium tijdens Tank S Rally
13.30 u.

S.C.W.
Pupillen
SCW E3-Toernooi VVC
R.K.D.E.S.
Concordia 1-RKDES 1

14.00 u.

Junioren
RKDES C1-Toernooi Aalsmeer
RKDES D1-Toernooi Aalsmeer
RKDES D2-Toernooi Hoofddorp
RKDES E1-Toernooi VVC
RKDES E2-Toernooi VVC
RKDES E4-Toernooi VVC
RKDES E6-Toernooi VVC

10.35 u.
10.00 u.
13.30 u.
9.00 u.
9.20 u.
9.40 u.
9.40 u.

Handballers ARC winnen
keihard duel tegen WeHaVe
Kudelstaart - De heren handballers van de Aalsmeer-Rkdes-Combinatie hebben zondag goede zaken gedaan in de strijd om de derde plaats in de Regioklasse. Na het
gelijkspel bij degradatiekandidaat
Volendam 3 en de kansloze nederlaag tegen kampioen Venus/Nieuwegein 2, werd zondag in Weesp
mede-subtopper WeHaVe verslagen. In een chaotisch duel speelde
ARC vooral als collectief prima. Voor
de rust ging de wedstrijd lang gelijk
op, maar een onnodige overtreding
van de thuisploeg zette de boel extra op scherp bij ARC. Cirkelspeler
Erik Kooij kreeg via de keeper een
rebound-kans, maar precies op het
moment dat hij de bal al springend
wilde vangen, kreeg hij een vuist op
zijn mond. Hoewel er van kwade opzet geen sprake leek, was het een
bijzonder lompe verdedigingsactie,
waarbij Kooij uiteindelijk twee voortanden kwijt raakte. De toon van
de verdere wedstrijd was gezet. De
scheidsrechters hadden opeens de
handen vol, maar leken het hoge
tempo niet te kunnen volgen. Daardoor werd de chaos compleet. Het
was maar goed dat het even later
rust was, zodat de gemoederen wat
konden bedaren. Overigens stond
Multi Supplies/ARC op dat moment
voor met 11-14.
Na de rust speelde ARC twintig minuten uitstekend handbal. Het gevolg was een geruststellende 16-24

voorsprong. Helaas sloeg toen weer
het noodlot toe; Thijs Koenderink
verdraaide zijn knie in een hard gevecht om de bal, en ook voor hem
was het einde wedstrijd. Vanaf dat
moment had coach Maarsen geen
wisselmogelijkheden meer. En dat
was duidelijk te merken. WeHaVe
scoorde snel een paar doelpunten
en begon zowaar weer te geloven in
een goed resultaat. De voorsprong
die ARC had, werd steeds kleiner.
Met nog drie minuten te spelen was
het verschil nog maar drie doelpunten (22-25).
In een bijzonder hectische slotfase gebeurde van alles, maar doelpunten bleken schaars. ARC stond
enige tijd zelfs met drie veldspelers,
maar WeHaVe profiteerde niet. In de
slotminuut maakte ARC zelf wel nog
een doelpunt, waardoor er op het
scorebord een 22-26 eindstand verscheen. Al met al een prima overwinning. Absoluut toe te schrijven
aan het hechte ARC-collectief, dat
echter wel moest toezien hoe twee
spelers zwaar geblesseerd uitvielen en aankomende week ook zeker niet mee kunnen spelen. Door
de zege staat het team wel weer op
de derde plaats.
Aankomende zondag staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het
programma. Het altijd lastige VVW/
van Rooijen komt dan op bezoek in
de Proosdijhal. Aanvangstijd 10.30
uur.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 verliest van
‘buur’ VDO/SE 4
Aalsmeer - Bloemenlust 1 speelde in Uithoorn de streekderby tegen
het vierde team van VDO/SE. Net
als in de thuiswedstrijd kwam VDO/
SE op voorsprong en moest Bloemenlust in de achtervolging. Johan
Berk verloor de eerste wedstrijd nipt
met 11-6 in de vijfde game, waarna Bart Spaargaren met een prima
overwinning de stand gelijktrok. Ed
Couwenberg bood zeer goed tegenstand tegen de sterke René v.d. Jagt, maar moest in de vijfde game
capituleren. Verlies in het dubbelspel door Bart en Johan zorgde voor
een 3-1 achterstand. Door uitstekende winstpartijen van Johan en
Ed kwam Bloemenlust weer langszij op 3-3. Bart kon het vervolgens
ook niet bolwerken tegen René. Ed
leek weer te kunnen zorgen voor de
gelijkmaker, maar in een marathonpartij moest hij het met 12-10 in de
vijfde game net aan afleggen. Tegen
Johan kwam VDO-coryfee René v.d.
Jagt met 11-5 en 11-7 vrij gemakkelijk op een 2-0 voorsprong, totdat Johan steeds betere antwoorden had op het lastige spel. De derde game werd door Johan met 7-11
binnengehaald en bijna werd een
beslissende vijfde game afgedwongen. Maar met 14-12 in de vierde
game zorgde René met zijn derde
zege van de avond voor het zesde en
winnende punt voor VDO/SE. Bart
haalde in de laatste partij nog heel
knap zijn tweede punt en bepaalde de eindstand op 6-4. Bloemenlust 2 wachtte in de Bloemhof ver-

geefs op tegenstander Oranje Zwart
2 en deze wedstrijd zal later ingehaald moeten worden. In de uitwedstrijd tegen het lager geklasseerde
ISV 2 haalde Bloemenlust 3 een wat
teleurstellend 5-5 gelijkspel. Bloemenlust 3 handhaaft zich hiermee
wel op de derde plaats in de zesde
klasse, maar zal in de thuiswedstrijd
tegen het Uithoornse VDO/SE 8 uit
een ander vaatje moeten tappen. De
heren en dame kennende zal dat
tappen wel lukken. De wedstrijd van
Bloemenlust 4 tegen de koploper
Holendrecht 3 was voor de stand op
de ranglijst niet zo belangrijk, maar
wel voor Bloemenlust-speler Philippe Monnier. Hij stond immers nog
op 100% in deze competitie, wat wil
zeggen dat hij al zijn wedstrijden
nog gewonnen had. De eerste wedstrijd moest hij al meteen tegen de
sterkste tegenstander, maar Philippe won desondanks in drie games.
Dirk Piet en Hans Webbers wisten
helaas niet te winnen en ook het
dubbelspel werd verloren door Dirk
en Philippe. Dirk kwam ook in zijn
tweede partij niet tot winst, waarna
Philippe met wederom een overwinning in drie games de stand op 42 bracht. Hans moest al zijn tegenstanders feliciteren, maar Dirk won
heel knap in vier games zijn laatste partij. Philippe wist zijn ongeslagen status vast te houden door ook
zijn laatste wedstrijd in drie games
in zijn voordeel te beslissen. Vooral
dankzij hem dus een verdienstelijke
6-4 tegen de lijstaanvoerders.

Aalsmeer - In de wetenschap
dat de klassementsproeven in de
Noordoostpolder en de kop van
Overijssel een geheel andere signatuur hebben dan een week eerder
in Hannut, was Erik Wevers terughoudend voor de start van de Tank S
Rally die rondom Emmeloord, Kuinre
en Kampen verreden werd. “Wat het
wordt weet ik niet. Morgenavond
zullen we zien of het allemaal goed
gekomen is”, laat Jalmar van Weeren
voorzichtig weten op vrijdagavond.
Wevers en Van Weeren gingen goed
van start op de eerste proef bij Kuinre. In het aardedonker verloren zij
slechts twee tellen op Mark van Eldik, maar bleek ook dat de afstelling
van de Ford Focus wat aanpassing
nodig had om de Nederlandse Tank
S proeven beter aan te kunnen. Gedurende de hele wedstrijd werkte
het serviceteam van Wevers Sport
tijdens de servicetijden aan de afstelling van de Focus. Na de eerste
etappe met twee maal de proef bij
Kuinre en twee maal de spectaculaire publieksproef op de Munt bedroeg de achterstand op leider Van
Eldik slechts acht seconden, teveel
vindt van Weeren alvorens etappe 2
van start zal gaan. Een secondenduel om de zege baande zich aan voor
de tweede dag. Helaas kwam er van

het gehoopte gevecht om de koppositie weinig en werden Erik Wevers en zijn Aalsmeerse navigator
Jalmar van Weeren in de achtervolging gedwongen na een aanvaring
met een steen op KP 7 die de Focus in een greppel deed belanden,
waardoor ruim twee minuten verspeeld werd. Na de zestiende klassementsproef was Wevers weer opgerukt van een dertiende naar een
zesde plaats. “We moeten nog 16
seconden inlopen op Jasper van
den Heuvel. Dat moet op zich mogelijk zijn. Of we René nog kunnen
pakken weet ik niet”, zo liet Jalmar
van Weeren op de voorlaatste service weten. Uiteindelijk lukte het
Wevers en Van Weeren om zowel
Van den Heuvel als teamgenoot Kuipers te passeren. Erik Wevers moest
zich tevreden stellen met de vierde
plaats, maar veel belangrijker vond
hij hoe het klassement er zonder
de twee minuten verloren tijd uitgezien zou hebben: “Natuurlijk was
het zelfvertrouwen bij Erik even weg
na de schuiver. Maar we zijn toch
nog van de zesde naar de vierde
plaats geklommen. Zonder de verloren tijd van vanochtend hadden we
op slechts dertig seconden van Van
Eldik gelegen”, sluit van Weeren tevreden af.

Jeroen Kaslander meet zich
met wereldtop trampoline
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
werden in het Duitse Aken de open
Duitse kampioenschappen trampolinespringen gehouden. Het evenement dat beter bekend is als de
“Grenzland Cup”, was voor de Nederlandse ploeg tevens een kwalificatie wedstrijd voor de Europese
Kampioenschappen. De mondiale
top werd ruim vertegenwoordigd,
en menig Olympia-ganger was dan
ook ingeschreven voor dit prestigieuze toernooi.
Ook Jeroen Kaslander sprong zaterdag de wedstrijd mee en kon dit
evenement beschouwen als testmoment voor de aankomende Europese Kampioenschappen in het Deense Odense.
Jeroen is als enige Nederlandse
deelnemer op voorhand al gekwalificeerd en staat dus al als eerste in
het team voor de Europese Kampioenschappen in april. Deze speciale
status heeft hij verdiend naar aanleiding van zijn prestaties op het afgelopen Wereld Kampioenschap in
Canada.
Daar werden destijds de olympische
tickets verdeeld en kwam hij ruim
als beste Nederlander uit de bus.
Door zijn vrijstelling van kwalificatie kon Jeroen het zich veroorloven
om nieuwe oefenstof uit te proberen

en te experimenteren met moeilijkheidsgraad. Gezien het niveau van
de ingeschreven deelnemers, zou
een plaats bij de beste 12 springers
een goede prestatie zijn. Na de eerste verplichte oefening en keuze oefening, waarin een gloednieuwe oefening gesprongen werd, ging Jeroen als 8e de finale in! Ook in de
finale werd er nieuwe oefenstof gesprongen en na een zelfs betere oefening als in de voorronden schoof
hij een plaatsje op naar de zevende plaats!
Uiteindelijk bleef hij met een oefening van 37.9 slechts 0.4 van de derde plaats verwijderd. Het podium
werd zaterdag bezet door drie olympische deelnemers; 1. Flavio Cannone (ITA), 2. Peter Jensen (DK),
3.Chris Estrada (USA). 26 April zal
de nationale ploeg afreizen naar het
Deense Odense voor de Europese Kampioenschappen. De laatste
kwalificatiewedstrijd op 29 maart
in de Bloemhof in Aalsmeer zal nog
een belangrijk meetmoment zijn,
kort hierna zal de complete nationale ploeg duidelijk zijn!
Wel staat al vast dat Rien de Ruiter
zich deel van de Nederlandse equipe heeft gemaakt en ook zal mee
reizen om als jurylid te fungeren
voor Nederland.

Waterpolo Oceanus

Heren 1 op weg naar titel
Aalsmeer - Het Heren 1 team van
waterpolo vereniging Oceanus
maakt goede kans om dit seizoen als
kampioen af te sluiten. Met nog vijf
wedstrijden te gaan heeft het team
een comfortabele voorsprong van
acht punten opgebouwd. Ook afgelopen weekend is er weer gewonnen. WVZ werd met de duidelijke
cijfers 12-5 verslagen. Tim Mandjes
was met zes treffers de topscoorder voor Oceanus. De andere doelpunten kwamen van Samuel Hoeksema (2x), Erik Bras, Arjen Loef, Pim
Cluistra en Richard van de Burgt/
Een week eerde had de ploeg van
coach Dick Nieuwenhuizen al met
3-7 gewonnen bij Het Y. Het team
van Heren2 was dit weekend vrij.
Voor Heren3 stond een wedstrijd tegen Het Y op het programma. Ook
hier was Oceanus de sterkste en
boekte een 6-4 zege. De doelpunten kwamen van Arthur Tebbens,
Rick Houdijk, Remco Alink en Mathijs van der Laan.
Dames 1 kwam dit weekend niet
in actie maar had een week eerder
met 2-15 wel overtuigend gewonnen van De Meeuwen. Dames2 kon

afgelopen weekend helaas niet winnen van DJK-ZAR.
De Jongens Onder 19 lieten hun tegenstander Aquarijn A alle hoeken
van het zwembad zien. Met maar
liefst 25-1 wonnen zij de partij. Jos
Vergeer en Sander Hoogenboom
scoorden beide vier maal, de andere
treffers kwamen van Dennis Reijnders, Youri Berk, Herman en ErikJan van Zijverden, Quintus Spruyt,
Jeffrey van het Schip, Rowdy Batenburg, Rick van Weerdenburg, Jasper
Knecht en Davy Nab. Een week eerder hadden deze stoere heren ook
al met 5-9 bij BZC Brandenburg gewonnen. De teams gemengd onder
15 en onder 15A konden helaas hun
partijen niet winnen. Leuk is het dat
ook de jongste pupillen 2 de slag te
pakken krijgen. Deze spelertjes, die
allen jonger zijn dan 11 jaar, wonnen al twee weken op rij. Afgelopen
weekend versloegen ze De Waterwolf met 10-3. De doelpunten kwamen van Dave van Lulling, Mike van
Weerdenburg, Ismene Akkerman,
Rick ter Reehorst en Annebel Hendriks. Voor meer informatie kijk op:
www.zsc-oceanus.nl.

Aalsmeer - Het publiek op de volle
Bloemhof-tribunes zag een droomstart van Roda’23 in de ontmoeting
met FC Blok/Carillon Boys. De thuisploeg stond na 3 minuten speeltijd
op een 2-0 voorsprong tegen de
koploper van de Eredivisie A.
Na de overwinning op Hilversum
een week tevoren, leek een nieuwe
stunt van de Rodianen in de maak.
Bij rust leidde Roda’23 met 4-3, uiteindelijk ging Blok/Carillon Boys
met een 4-8 zege huiswaarts richting Beverwijk.
Coach Herman Koehler startte de
19e competitiewedstrijd met de volgende opstelling: op doel Reinier
Elias, Vernon Essed, aanvoerder Patrick Lokken, Leon van Delft, Remco
Schalkwijk, Pascal Hoogland, Dennis Bos en de weer herstelde Ramon Essed. Afwezig was Henk Kras
terwijl ook Arno Maarse nog niet
wedstrijdfit bleek. Roda’23 kwam
op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Leon van Delft en Vernon Essed. Blok/Carillon Boys stelde daar in de beginfase een schot
tegen de lat tegenover. In de 7e minuut zorgde Omar Nejjari voor de
aansluitingstreffer. Hij schoot strak
binnen uit een voorgetrokken cornerbal: 2-1. In de 13e minuut raakte
Roda’23 de bovenkant van de lat en
2 minuten later tekende Dick Hulshorst voor de gelijkmaker: 2-2. Vervolgens mocht Roda’23 aanleggen
voor een 10-meter trap.
Patrick Lokken benutte deze onberispelijk en bracht de 3-2 op het
scorebord. Hoewel Blok/Carillon
Boys gedurende de 1e helft veldoverwicht vertoonde kwam de ploeg
opnieuw op een grotere achterstand. Het was Desnis Bos die op
fraaie wijze scoorde. Dennis Bos
stond met zijn rug naar het vijandelijke doel, werd angespeeld, draaide
zich handig vrij en schoof laag in de
linkerhoek binnen:
4-2. Eén minuut voor rust dacht iedereen in de Aalsmeerse sporthal
aan nóg een Roda-doelpunt. Een
lob van Patrick Lokken waarbij de
keeper al was uitgespeeld, belandde centimeters boven de dwarslat.
Géén 5-2 maar wel 4-3 vlak voor
de wissel. Jamal El Ghannouti wist
doelman Reinier Elias te passeren:
ruststand 4-3.

Cor had het druk
Voor Roda’23 was het een slijtageslag geweest, fysiotherapeut Cor
Middelkoop had het dan ook uiterst druk gehad gedurende het 1e
bedrijf. De verzorger moest continue het veld in en ook in de rust
had hij zijn handen vol aan het oplappen van Roda-spelers. De vroegtijdig gebleseerd geraakte Patrick
Lokken werd voorzien van kniebandage en kon verder spelen. In het
begin van de 2e helft ging de ploeg
van coach Marino Pusic een beduidend hoger tempo spelen en dat
brak Roda’23 behoorlijk op. In de 1e
minuut al bracht Samir Makhoukhi
beide ploegen in evenwicht: 4-4. In
de 4e minuut kwam Roda’23 goed
weg, een snoeihard schot ketste tegen de paal. Niettemin duurde het
tot de 10e minuut van de 2e helft
voordat Blok/Carillon Boys voor het
eerst in de wedstrijd op voorsprong
kwam. Erik de Jongh passeerde met
een knappe technische actie Ramon
Essed en schoot hard in met rechts:
4-5. In de 13e minuut belandde een
bal van Zaid El Morabiti tegen de
paal. Diezelfde Zaid El Morabitit
was 1 minuut later wel doeltreffend
en besliste min of meer de wedstrijd
door het verschil op 2 goals te brengen: 4-6. In de 16e minuut scoorde
Erik de Jongh zijn 2e treffer en bleek
Roda’23 defintief verslagen: 4-7. Helemaal toen Lokken met zijn 2e gele kaart dus rood de kleedkamers
mocht opzoeken. Een 10-meter trap
van Erik de Jongh was niet succesvol, zijn inzet ging naast de goal. Vlak
voor het einde wist Cihan Ozcan nog
te scoren en bepaalde de eindstand
op 4-8 in het voordeel van Blok/Carillon Boys. Door de overwinning én
de 3 punten behaald in Aalsmeer is
het voor Blok/Carillon Boys nu zeker
dat zij op de 1e plaats eindigen van
de Eredivisie A. Voor Roda’23 resten
nog 3 wedstrijden: uit bij LZV/Markubouw (28 maart) en thuis in de
Bloemhof tegen ZVV Volendam (4
april) en FCM/KRAS (25 april). De
ploeg kan bij 3 winstpartijen theoretisch naar 22 punten stijgen. Dát zou
nu goed genoeg zijn voor de playoffs (plaats 8) maar dat moet met
name Dynamo Lelystad veel punten laten liggen. Voor de stand: zie
NOS-teletekst pagina 849.

IJzersterk FIQAS Aalsmeer
wint weer van Volendam
Aalsmeer - Na de bekerwinst van
twee dagen eerder, moesten de
mannen van FIQAS Aalsmeer het
zaterdagavond opnieuw opnemen
tegen Kras/Volendam. De Volendammers begonnen wat gehandicapt aan de wedstrijd omdat ze
de geblesseerde Marco Beers en
de geschorste Tom Schilder en Felix Janssen misten. De laatste twee
hadden dat te danken aan hun rode
kaart in de bekerwedstrijd die automatisch een wedstrijd schorsing oplevert. FIQAS Aalsmeer, nog steeds
in de winning mood, rook meteen
kansen en begon opnieuw sterk aan
de wedstrijd, al werden in de beginfase nog wel de nodige vrije kansen gemist. Daardoor bleef de score de eerste twintig minuten nog om
en om gaan: 9-9, mede omdat men
toen nog te weinig grip had op de
afstandsschoten van Dick Tuip. Dat
ging later beter en vanaf dat moment namen de Aalsmeerders geleidelijk het initiatief in de wedstrijd.
Steunend op een prima defensie
als basis én met een opnieuw uitstekend keepende sluitpost Micha
Hoogewoud in het doel, werd gebouwd aan een voorsprong. Jimmy
Castien was lekker op schot en ook
Jarcha van Dijk en Luuk Obbens
speelden sterk. Het leverde FIQAS
Aalsmeer een 14-12 ruststand op,
ondanks dat de ploeg in de laatste
tien minuten van de eerste helft twee
keer te maken kreeg met een ondertal-situatie. Na de pauze bouwde FIQAS Aalsmeer die voorsprong
meteen verder uit: 16-12, maar Volendam gaf zich niet zomaar gewonnen en kwam weer in de spoor door
afstandsschoten van de broers van
Limbeek: 16-15. Luuk Obbens zorgde met een verrassend onderhands

schot voor de 17-15 en daarna bewees Micha Hoogewoud opnieuw
zijn waarde voor de ploeg. Hij verrichte de ene na de andere redding
en vanuit de snelle spelhervatting en
fraaie aanvallen, waarbij de cirkelspelers werden vrijgespeeld, werd
door de Aalsmeerders naar hartelust gescoord: 20-15. Na een twintig
minuten was die voorsprong al opgelopen tot zes punten: 25-19 en leken de Volendammers er niet meer
in te geloven. Ze hadden geen grip
op de watervlugge Aalsmeerse aanvallers, speelden bij vlagen wat slordig en kwamen zelf niet meer door
de dekking van FIQAS Aalsmeer
heen. Met nog vier minuten op de
klok stond er een 28-20 stand op
het bord en was de wedstrijd gespeeld. De Aalsmeerse ploeg wilde het enthousiaste publiek in de
propvolle hal 2 van de Bloemhof
nog trakteren op een vlieger, maar
die lukte net niet. Het werd uiteindelijk 28-22 voor FIQAS Aalsmeer,
dat daarmee nog volop meedoet in
de strijd om een plaats in de kruisfinale. Het komend (paas)weekend
wordt niet gespeeld in de eredivisie,
daarna volgen nog drie wedstrijden,
waaruit FIQAS Aalsmeer minstens
twee punten moet behalen.
Doelpunten: Jimmy Castien 7, Luuk
Obbens 5, Jarcha van Dijk 4, Menno v.d. Grift, Wai Wong en Humphry
van Asdonck 3, Mark Roest 2, Jeffrey Boomhouwer 1.
Rest programma nacompetitie heren: Zaterdag 29 maart, 19.30 uur:
FIQAS Aalsmeer – Sittardia; zaterdag 5 april, 20.00 uur: Red-Rag/
Tachos – FIQAS Aalsmeer, Waalwijk en zaterdag 12 april, 19.40 uur:
Kras/Volendam – FIQAS Aalsmeer,
Volendam.
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Zaalvoetbalcompetitie

Farregat op jacht naar de
tweede plaats

IJsclub De Blauwe Beugel

Trainer Wim Boesveld in
zonnetje gezet en uitgezwaaid
Rijsenhout - Woensdag 12 maart
kwam er een einde aan de lange
trainerscarrière van Wim Boesveld.
Via IJsclub Zwanenburg streek Wim
enkele jaren geleden neer bij de IJsclub De Blauwe Beugel, waar hij direct zowel de ijstraining als de bostraining in de zomer voor zijn rekening nam. Bovendien had hij voor
de liefhebbers ook nog skeelertraining in petto en natuurlijk was/is
iedereen welkom bij de wekelijkse
mountainbiketraining op zaterdagmiddag in het Haarlemmermeerse
bos. Veel leden heeft hij naast spierpijn ook heel wat technische vaardigheden bijgebracht. Dit was vooral te merken bij de jeugd waar veel

vooruitgang geboekt werd. Dit was
zichtbaar aan de talloze persoonlijke records, deelnames aan Nederlandse kampioenschappen en uitverkiezingen voor selecties. Afgelopen woensdag werd Wim door de
voltallige trainingsgroep in het zonnetje gezet en uitgezwaaid. Dit ging
gepaard met bloemen, bedankjes
en cadeaus.
Wim is voor de club van onschatbare waarde geweest en hij zal zeker gemist worden. Echter met zijn
grote hobby, mountainbiken blijft hij
doorgaan. Onder zijn bezielende leiding kan eenieder, zowel in de zomer als in de winter, zijn conditie op
peil houden.

Opnieuw 7 top-elftallen
naar RKDES in Kudelstaart
Kudelstaart - Opnieuw hebben zeven Nederlandse topclubs de uitnodiging van de toernooicommissie
van RKDES aangenomen om deel
te nemen aan het D-juniorentoernooi op zondag 27 april. Dit toernooi wordt inmiddels voor de achttiende keer gehouden en vindt zoals gebruikelijk plaats op het terrein
van de voetbalvereniging RKDES
aan de Wim Kandreef. De deelnemende verenigingen zijn: AZ, Heerenveen, Volendam, PSV, ARGON,
Sparta, KNVB West 1 en RKDES.

Het toernooi start om 10.00 uur en
het ochtendprogramma duurt tot
12.15 uur. Na de lunch worden om
13.15 uur de velden weer betreden.
De halve finalewedstrijden staan
gepland van 14.30 tot 15.00 uur, de
wedstrijden om de vijfde tot en met
de achtste plaats van 15.10 tot 15.40
uur. De kleine finale om de derde en
de vierde plaats wordt gespeeld om
15.50 uur, de grote finale om de eerste en de tweede plaats begint om
15.50 uur. Het toernooi sluit vanaf
16.25 uur met de prijsuitreiking.

AAS 2 boekt vijfde zege
Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft ook in de vijfde ronde van de promotieklasse van
de Leidse schaakbond een overwinning geboekt. Ditmaal moest het
team van Voorschoten 2 eraan geloven met 4,5-3,5 en, zoals de uitslag
al doet vermoeden, was het een bijzonder spannende wedstrijd. Door
dit resultaat blijft AAS 2 aan de leiding, met 1 matchpunt voorsprong
op LSG 5. De wedstrijd begon met
een gelijke stand, doordat Ben de
Leur vooruit had gespeeld en niet
verder gekomen was dan remise.
Na een goede twee uur spelen was
de stand nog steeds in evenwicht,
door twee remises van Henk Noordhoek en Jan Bosman. Henk had een
pion minder in een ongelijke loper
eindspel wat niet echt geprobeerd
meer werd. Jan stond beduidend
beter maar met niet een directe beslissing voor handen en erg krappe
tijd werd voor het halve ei gekozen.
Willem Hensbergen bracht de Azen
op voorsprong. Hij had een kwaliteit
meegepakt waarna het zaak was de
witte compensatie over de zwarte
velden in de dammen.
Dat lukte met enige nauwkeurige
zetten wonderwel en toen er nog
een loper verloren ging vond de witspeler het welletjes. Marco de Groot
vergrootte de voorsprong maar
moest daar wel door een aantal redelijk diepe dalen gaan. Een kwaliteitsoffer leverde wit een onaangenaam initiatief op, waar Marco net
niet nauwkeurig genoeg op reageerde. De witte stukken drongen
binnen in Marco’s stelling, die flink
in de verdediging moest. Een mo-

ment van onachtzaamheid en lichte
tijdnood leverde Marco een vol stuk
op en met een sterke vrijpion was
dit voldoende voor het punt. Dat
was ook wel nodig want Voorschoten bracht de spanning terug door
de nederlaag van Rene Jungen. In
vliegende tijdnood had hij de winnende zet voor handen, koos daarvoor echter voor een onreglementaire zet, die de witspeler twee extra
minuten opleverde. De afwikkeling
daarna leidde tot een nog wel lastig eindspel voor Rene, het weggeven van een stuk een paar zetten later was echter direct het einde van
de partij. Bob Feis werd ook langzaam maar zeker in een houtgreep
genomen, iets waarmee alleen nog
aftikken hielp, aldoende was de
stand weer gelijk. Redmar Damsma
bracht de overwinning binnen door
in tijdnood met wat handige zetten
zijn stelling met compensatie voor
een kwaliteit om te zetten in een erg
gunstig eindspel verbonden vrijpionnen, iets wat Redmar niet meer
liet glippen. De directe confrontatie met LSG 5 staat voor de laatste
ronden op het programma, de tussenliggende ronde zal AAS 2 het
moeten opnemen tegen Katwijk 1.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in De Binding in de Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, de onderlinge competitie of wedstrijden
start om 20.00 uur. Voor meer informatie: AJ Keessen, competitieleider,
tel. 0297-324459 of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 0297-326143.
www.aas.leisb.org.

SWOA-fittest voor senioren
Aalsmeer - Op maandag 21 april
wordt er tussen 9:00 tot 11:30 uur
in de sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg weer de halfjaarlijkse fittest gehouden voor senioren van
55 jaar en ouder. De testen vinden
plaats in blokken van een half uur.
Onder leiding van een team van
trainers (MBvO), artsen en begeleiders wordt door middel van testen
uw conditie gemeten. Het gaat om
o.a. metingen van bloeddruk, Body
Mass Index, armkracht, beenkracht,
balans en wandeltraining. De uitslag met een advies ontvangt u ter
plaatse. De kosten zijn 6 euro. Dat
het niet alleen goed is om eens te
kijken hoe uw conditie is, maar dat
het ook preventief is, blijkt uit het

feit dat er in oktober enkele deelnemers een verwijsbriefje voor hun
eigen huisarts hebben meegekregen omdat er hoge bloeddruk, dan
wel hartritme stoornissen tijdens de
test door de daar aanwezige artsen
werd geconstateerd. De deelnemers
die in oktober voor de eerste keer
hebben meegedaan krijgen allen
een uitnodiging om opnieuw deel te
nemen aan de test om zo hun testresultaten eens te vergelijken. Heeft
u nog nooit eerder deelgenomen en
lijkt het u ook eens leuk om mee te
doen, dan kunt u zich nu opgeven,
zodat u ook voor oktober dit jaar
een uitnodiging kunt verwachten. U
kunt zich opgeven bij de SWOA, tel:
344094 tijdens kantooruren.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 14
maart is de zaalvoetbalcompetitie
van de KNVB tweede klasse voortgezet. Het Farregat 1 speelde thuis
in sporthal de Bloemhof tegen Osdorp/Get Connected 1 en moest deze wedstrijd winnen om uitzicht te
houden op de tweede plats wat recht
geeft op het spelen van de na-competitie. Het coachen-duo Hans en
Jan Koolhaas kon beschikken over
een volledig fitte selectie: op doel
Jeffrey Groeneveld, Karel Koolhaas,
Rolf Maarsen, Dennis Maarsen, Tom
van de Wilt, Tim Bloklander, GertJan Harting en Ghalid Akhiyad. De
Aalsmeerders kregen niets cadeau
van degradatiekandidaat Osdorp/
Get Connected. Een kwartier voor
het einde gaf het scorebord nog een
gelijke stand van 3-3 aan. Negen
minuten voor tijd bracht Ghalid Akhiyad met een hard schot Het Farregat aan een nieuwe voorsprong: 43. Vervolgens maakte Rolf Maarsen
met een daverende goal de 5-3 en

leek het duel beslist. Helemaal toen
ook nog eens de doelman van de
Osdorpers met een rode kaart het
speelveld moest verlaten. De tegenstander wist notabene met een man
minder te scoren en terug te komen
tot 5-4. In de slotmiuten bleef de
Aalsmeerse ploeg overeind en het
was Rolf Maarsen die aan alle onzekerheid een einde maakte door de
6-4 aan te tekenen. Eindstand 6-4
onder leiding van scheidsrechter
P. Börnemann.
Stand aan de kop:
In de jacht naar plaats twee op de
ranglijst heeft ‘t Farregat goede zaken gedaan en houdt alles in eigen
hand. Ter Beek staat op de tweede
plaats en dat is juist de volgende tegenstander voor het Farregat op vrijdag 28 maart aanstaande in sporthal de Bloemhof. Stand aan de kop
van de ranglijst: Plein’83 2 18-49, Ter
Beek 4 18-37, Het Faregat 1 18-35,
AZV Amstelveen 1 18-32, D.C.G.
17-31.

ZABO zaalvoetbal

Mantel Makelaars klopt
Sportcafé De MiDi’s
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie werd afgelopen zaterdag 15 maart voortgezet met de veertiende speelronde van het seizoen. Vier van de vijf
ZABO wedstrijden vonden plaats in
de Proosdijspoprthal in Kudelstaart.
Eén duel werd afgewerkt in sporthal
de Bloemhof en dat was de ontmoeting tussen Piller Sport en het team
van Könst.
Piller Sport had geen moeilijke
avond, bij de rust gaf het scorebord
al 5-0 aan en uiteindelijk werd de
wedstrijd afgesloten met een 11-2
overwinning. De meeste doelpunten
van Piller Sport werden gescoord
door Elton Shehu. De topper van
speelronde 14 was de wedstrijd tussen Mantel Makelaars en Sportcafé
de MiDi’s. Koploper Mantel Makelaars deed uitstekende zaken door
de zaalvoetbalpartij met 5-4 te winnen. De derde wedstrijd, die tussen
DGL en LEMO eindigde in een 105 overwinning voor DGL. Vervolgens
trad The Underdog aan tegen Easy
Beveiliging.
Laatstgenoemde ploeg sleepte drie

punten uit de strijd door het duel
met een 4-7 zege af te sluiten. Het
slotduel van speelronde 14 ging tussen De Jet Set BV en SuperFly. De
Jet Set Bv had bij een overwinning
richting top 3 van de stand kunnen
kruipen. SuperFly daarentegen kon
zich geen nederlaag veroorloven. De
ploeg wil de ZABO-titel prolongeren
en aansluiting houden met koploper
Mantel Makelaars. Na afloop van de
wedstrijd gaf het scorebord 3-4 aan
in het voordeel van SuperFly waardoor het ongemeen spannend blijft
in de kop van de ranglijst. Het team
van Accon was vrij voor speelronde
14.
Stand na ronde 14
Huidige stand na veertien wedstrijdavonden: Mantel Makelaars 12-33,
SuperFly 13-33, Piller Sport 13-30,
Sportcafé de MiDi’s 13-30, De Jet
Set BV 13-24, Easy Beveiliging 1318, DGL 13-16, Accon 12-9, LEMO
13-9, The Underdog 12-7, Könst 130. De vijftiende speelronde van de
ZABO zaalvoetbal is op zaterdag 29
maart in de Proosdijsporthal, aanvang 18.30 uur.

Darten bij Poel’s Eye

Spierpijn voor Jan Berk
Kudelstaart - Darten en spierpijn,
een vreemde combinatie? Dacht het
niet. Bepaalde spieren in de arm,
hand, schouder en rug worden bijzonder belast waardoor spierpijn
bij een ongeoefende darter redelijk
snel optreed. Nu luidt de kop van dit
artikel dat Jan Berk last van spierpijn heeft. Dit betekent echter niet
dat Jan een ongeoefende darter is.
Integendeel. Jan is al jaren een vaste bezoeker van Poel’s Eye. Twee
wekelijks is Jan Berk een toonbeeld
van sportiviteit en gezelligheid. Zijn
bijnaam is Mr. 26. Dit omdat het
gooien van de ‘classic’ score van
26 een hoogtepunt is voor Jan. Allemaal show natuurlijk, maar daar
draait het nu juist om bij darten. Nu
weet u nog steeds niet waarom Jan
spierpijn had. Wel, dit kwam doordat de beste man wist door te dringen tot de kwartfinale van de ronde der beloftes. En dat is verder dan
Jan gewoon is.
Dit hoogtepunt in zijn dart carrière
werd echter jammerlijk gestopt door
Remo Twaalfhoven. De dart carrière van Jan kent natuurlijk meerdere hoogtepunten. Zo is Jan al lange
tijd lid van de club van 180. Een club
waarvan je alleen lid kunt worden
als je de maximale score van 180 in
een wedstrijd tijdens een Poel’ s Eye
toernooi weet te gooien. Wederom
twee nieuwe leden meldden zich afgelopen speelavond, 7 maart j.l. voor
deze club. Rolf Duindam en Ron de
Pijper wisten drie maal de triple 20
te raken en verdienden hiermee
naast een vermelding bij de club
van 180 ook nog eens een pul bier
(of thee !).
Goed, de sympathieke Jan Berk
werd dus uitgeschakeld door Remo
Twaalfhoven. Ook Remo had een
goede avond want al eerder moest
onder andere Lex Nijp toezien hoe
Remo de partij winnend afsloot. De
halve finale van de ronde der beloftes was echter het eindpunt voor
Remo. Bas Aupers was te sterk.
De andere halve finale was er weer
eens één die in de winnaarsronde
niet zou misstaan. Gerard Bak tegen
René Kruit.
De teamgenoten van Bak BV maak-

ten het elkaar zo moeilijk mogelijk.
Bak lachte als laatste. In de finale
echter kon hij niet brengen wat hij
zou willen en Bak verloor van een
zeer solide en sterk spelende Bas
Aupers. Wederom 6 punten voor
Bas voor de ranking. Hij stijgt gestaag en nestelt zich in de zo prestigieuze top 10.
Dames
16 Dames gingen de strijd aan om
de winst van de avond. Ans Engel had echter de verkeerde bril bij
haar. Hierdoor veranderde de triple
20 in een Bulls-Eye en leek de afstand van 2.37 tot het dartbord wel
5 meter. Wel kreeg Ans complimenten voor het feit dat haar bril prima kleurde bij haar kleding. Geluk
bracht het niet, want Ans verloor
direct na de poule van Margreet.
Ook Rita kon de Margreet expres
niet stoppen en vervolgens kon ook
Ireen het tij niet keren. Wederom een
finale plek voor Margreet, een knap
resultaat. Aan de andere kant van
de sheet hield Chantal Wijfje huis.
Sinds zij mee doet bij Poel’s Eye is
zij een geduchte tegenstander voor
velen. Vrijdag konden Angelique,
Louise en Marieke niet voorkomen
dat Chantal zich wederom meldde
voor een finale. Marieke van Zanten
zorgde nog wel voor een finish van
maar liefst 132. Door de hoogste finish van 170 van René Kruit niet de
hoogste van de avond, maar desalniettemin een hele knappe. Tevens
leverde dit haar een heerlijk flesje
rosé op. De finale ging dus tussen
Margreet en Chantal. Eerstgenoemde won en blijft zo soeverein koploper van de dames ranking. Beide
finalisten mochten een mooie plant,
gesponsord door de firma Baardse,
in ontvangst nemen.
Zaterdag paaskoppel
De volgende reguliere speelavond
is op 4 april. Maar aanstaande zaterdag 22 maart wordt door Poel’s
Eye het jaarlijkse 701 Paas-koppel
toernooi georganiseerd. Inschrijving
sluit om 19.30 uur. U bent van harte
welkom in het Dorpshuis. Voor meer
informatie check www.poelseye.nl.

35+ Zaalvoetbalcompetitie

Nieuwendijk blijft winnen

Afsluiting wintercompetitie bij
Racket sport met de band ‘Wild’
Aalsmeer - Afgelopen zondag 16
maart is bij Racket Sport de wintercompetitie van Tennis2Tennis feestelijk afgesloten. Terwijl de band
Wild heerlijk aan het rocken was,
werd de laatste party tennis gespeeld.
De laatste finale waren de dames
dubbel 6. Het was een aardige drukte in de kantine.
Er waren duidelijk ook mensen alleen voor de band gekomen en dat
was ook de bedoeling. Iedereen was
welkom! Aan het einde van de middag was het eindelijk tijd voor de
prijsuitreiking. Frans, John en René deelden de prijzen uit. De winnaars zijn:
DD 5
1. Marleen Kuite–Petra Kuite. 2. Sanne Kraan–Mariken Kraan.
DD 6
1. Katja Keunen–Ingeborg Ambagtsheer. 2. Nicole Schavemaker– Ani-

ta Soels.
DD 7
1. Mireille Ruts–Mirjam Cudovan. 2.
Leonie Bol–Jennifer Geleyn.
DD 8
1.Saskia Krippendorf–Anita van der
Meijden. 2. Lineke Wichman–Wiep
de Haan.
HD 5-6
1. Joey de Leeuw–Marcel Kok. 2.
Ronald de Pijper–Kevin Pijper.
HD 7-8
1. Rob Geleyn–Harry Olij. 2. Arthur
Voskamp–Rob van Egmond.
GD A
1. Marcel Kok–Ingeborg Ambagtsheer. 2. Marianne Buskermolen–
Gerard Buskermolen.
GD B
1.Jelena Gnirrep–John van Baaren.
2. Mieke Vergeer–Huub Vergeer.
GD C
1. Eva Hogervorst–Huub van Zandvliet. 2. Marleen Kuite–Sjaak Bruins.

Westplas Wandeltocht
Aalsmeer - Zaterdag 22 en maandag 24 maart, tweede paasdag,
kunnen liefhebbers wandelen bij
de Aalsmeerse Wandelsport Vereniging.
De Westplas Wandeltocht staat op
het programma. Het startpunt is bij
de kantine van VVA aan de Dreef 1
en gekozen kan worden uit de afstanden 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer. Starten voor 25 of 40 kilometer

wandelen is tussen 8.00 en 10.00
uur. De wandelaars die kiezen voor
5, 10 of 15 kilometer kunnen starten van 8.00 tot 14.00 uur. De kosten
zijn met herinnering 3 euro en zonder 1,50 euro.
Leden van een erkende wandelbond
krijgen 50 cent korting.
Meer informatie: de familie Ostendorf, tel: 0297-320813 of http://
home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer.

Kudelstaart - Afgelopen vrijdagavond moest ZVV Renault Nieuwendijk een volgende horde nemen op jacht naar de titel in de 35+
competitie van het zaalvoetbal. DSS
kwam op bezoek in de Proosdijhal.
DSS is een van de weinige ploegen
die de Renault Nieuwendijk nog een
beetje kan volgen.
Zij staan op een derde plaats en
zodoende werd deze tegenstander heel serieus genomen. Eerder
is gebleken dat de Renaultjes heel
geconcentreerd kunnen spelen en
ondanks de afwezigheid van Rohald van Dijk, stond met name de
verdediging weer zeer goed gepositioneerd onder leiding van een betrouwbare Fred Maarse die, daar
waar nodig, zeker ingreep.
De aanvallers konden dus gerust
hun gang gaan en het werd dan
ook een ietwat eenzijdige wedstrijd.
Renault Nieuwendijk viel aan, had
aanvankelijk wat moeite de gaatjes

in de sterke verdediging van DSS
te vinden, maar na een minuut of
tien kon, wie anders dan Co van de
Jagt de bovenhoek vinden en was
de wedstrijd eigenlijk al beslist. Een
goede doelman van de gasten hield
de score draaglijk, maar ook hij kon
niet voorkomen dat Jeroen Maarse uit een prachtige draai beheerst
scoorde.
Toen Mark Maarsen en nogmaals
Co de score naar 4 – 0 hadden getild was het een kwestie van uitspelen. Een enkele keer dreigde DSS
nog gevaarlijk door te breken na
een wat al te aanvallende opstelling,
maar dan waren er steeds Mark van
Leeuwen en Rob Maarse die op tijd
ingrepen. Een regelmatige overwinning zonder tegendoelpunten, op
zich een prestatie in het zaalvoetbal.
Coach Richard Jaspers kan dan ook
bijna niet anders dan de bloemen
vast bestellen en zich fit maken voor
de kampioenswedstrijd.

Dame op plaats drie bij
Florimex Baanloop
Aalsmeer - Stormachtige wind ,
droog en een temperatuur van rond
de 8 graden. Onder deze omstandigheden werd de maandelijkse
Florimex Baanloop op woensdag 12
maart afgewerkt. 40 Atleten hadden zich ingeschreven voor deze 5
kilometer loop. Opvallende prestaties waren er gezien de stevige wind
niet te verwachten. Toch waren er
uitschieters te noteren. Doorgaans
worden de bovenste klasseringen
door de mannelijke hardlopers ingenomen, maar deze keer eindigde
op de derde plaats een dame. Direct
vanaf de start ging Mirjam van Reijen met de latere winnaar Chris van
der Neut mee en alleen Frans Woerden wist zich nog tussen deze twee
te klasseren. Mirjam eindigde
in de zeer goede tijd van 18:08. Frans
Woerden finishte 3 seconden eerder
in 18:05 en Chris legde de 12,5 ron-

des in precies 18 minuten af. Wellicht wat minder bekend is het dat
de loop als koppel kan worden afgelegd. Dick Verhoef had zich hiervoor ingeschreven met zijn dochter
Ravenna (10), die aan het trainen is
voor de schoolatletiekdag van 12april.
De rondetijden van Ravenna, 1:45
min op de 400 meter zijn voor een
startende hardloopster erg goed te
noemen. Met een eindtijd van 20:25
eindigden zij op een keurige twaalfde plaats in het klassement. De
volgende baanloop wordt gehouden op woensdag 9 april. Aanvang
20.00 uur. Ook interesse in de atletieksport? Kom dan gratis een aantal keer mee trainen op de atletiekbaan in de Sportlaan. Meer informatie en de volledige uitslag van de
maandelijkse baanloop is te vinden
op de website www.avaalsmeer.nl.
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Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Voetbalcompetitie zaterdag

Goud voor Liza en Susanne
op eigen turntoernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend organiseerde de Stichting Wedstrijdturnen Meer- & Amstelland in samenwerking met sv Omnia 2000 een
landelijke voorwedstrijd toestelturnen in sporthal De Bloemhof. Ruim
vierhonderd turnsters kwamen naar
Aalsmeer om hun voorwedstrijd te
turnen. Aan deze wedstrijd deden
ook vijf turnsters van Omnia mee
die trainen bij de stichting Wedstrijdturnen M&A. Door de inzet van
vele vrijwilligers was het zowel organisatorisch als ook prestatief een
geslaagd weekend.
Op zaterdag was het de beurt aan
de turnsters van de derde divisie.
De beste negen turnsters per leeftijdscategorie konden zich plaatsen zich voor de landelijke finale. In
de categorie jeugd (12- en 13-jarigen) kwamen Fleur Brommer en
Demi Brockhoff in actie. Beide turnsters kwamen goed voord dag op
drie toestellen. Eén toestel was iets
minder. Daardoor kwamen zij tekort
voor een plaats in de finale. Fleur
werd 17e en Demi 26e in een veld
van vijfendertig turnsters. Juniorturnster Ginger van der Zwaard was
goed in vorm, maar door de thuiswedstrijd toch wat zenuwachtig. Zij
turnde een goede wedstrijd waarbij
zij vooral op het onderdeel vloer een

mooie vrije oefening liet zien. Ginger
werd 14e en kwam slechts 0,6 punt
tekort voor plaatsing naar het Nederlands kampioenschap.
Op zondag kwamen de turnsters
uit de tweede divisie in actie. Deze
turnsters streden voor een plek in
de landelijke halve finale. Tijdens de
eerste wedstrijdronde turnde juniorturnster Liza Tichelaar haar wedstrijd. Zij begon goed op de onderdelen sprong en brug. Haar beste
toestel werd de balk. Een stabiele oefening, waarbij zij er voor het
eerst dit seizoen niet afviel, leverde haar het hoogste cijfer op. In het
tussenklassement na drie toestellen
stond zij al eerste. Met een goede
vrije oefening op safe werd de gouden medaille terecht door haar gewonnen op het eigen turntoernooi.
Tijdens de volgende wedstrijdronde
kwam jeugdturnster Susanne Tolen
aan de beurt. Zij begon haar wedstrijd uitstekend met een hele mooie
overslag met hele draai. Na een prima brug- en balkoefening stond
ook Susanne na drie toestellen op
een eerste plaats in het tussenklassement. Gelukkig bleef zij haar zenuwen de baas en won zij, net als
Liza, een verdiende gouden medaille. Beide meisjes turnen op 12 of 13
april hun halve finale in Twello.

Goud voor Liza Tichelaar (links) en Susanne Tolen op eigen toernooi.

Fris spel Aalsmeer geeft
winst op RKAVIC

Shannon Lakerveld leverde een prima prestatie.

Finale crosscompetitie

Podium voor atleet Jordi
Aalsmeer - Lenteachtig weer afgelopen zaterdag bij de regionale
crossfinale, gehouden op de Fransche Kamp, een bosachtig gebied
nabij Bussum. Liefst veertien AVA
jeugdatleten hadden zich weten
te scharen onder de sterkste crossers van de regio Noord-Holland/
Utrecht. Helaas moest Eva van Ee,
een van de favorieten bij de meisjes
junioren D2 afhaken met een vervelende knieblessure.
Wel aanwezig, bij de jongens junioren B, was Jordi Baars. Jordi liep
waarschijnlijk zijn beste cross van
het seizoen. In een race met zowel
A- als B-junioren hoefde hij slechts
twee oudere B-junioren en drie nog
oudere A-junioren voor zich laten.
Een podiumplaats en een mooie
bronzen medaille was het resultaat.
Bij de jongens junioren C was het
Bas Bakker die knallend van start
ging en de eerste ronde brutaal de
kop nam. Helaas wist hij dit niet tot
het einde vol te houden. Toch moest
hij slechts vijf zeer sterke C jongens
voor zich dulden en met een zesde
plaats mocht hij meer dan tevreden
zijn. In dezelfde wedstrijd mocht ook
de tweeënveertigste plaats van Rik
Maarsen, meer een baanspecialist,
verrassend genoemd worden. Tomas Baars had niet helemaal zijn
dag en zal zelf ook niet helemaal tevreden zijn geweest met zijn zestigste plaats.
Ook een prima prestatie werd er geleverd door Shannon Lakerveld. Bij
de meisjes junioren C wist zij als
eerstejaars een onverwacht hoge
klassering te behalen en een aantal sterker geachte meisjes achter

zich te laten. Een negende plaats
mag dan ook een prestatie van formaat genoemd worden. Bij de jongens junioren D liep Dirk Kaas een
gedegen wedstrijd en eindigde keurig in de middenmoot op een dertigste plaats.
Ook bij de meisjes D2 konden we
een toptien plaats noteren. Sharona Plasmeijer liep een sterke wedstrijd, waarbij ze constant aan de
kop van de wedstrijd te vinden was.
Het verschil met de podiumplaatsen
was dan ook uiteindelijk maar een
paar seconden. Toch zal ook Sharona niet ontevreden zijn geweest met
een prachtige zevende plaats.
Ook onder de finalisten een aantal pupillen, waaronder Derk van Ee
bij de jongens pupillen A1. In een
veld van bij tachtig jongens eindigde hij op een mooie drieënveertigste plaats. Ongeveer een ‘zelfde lot’
was Nick Ramdjanamsingh beschoren bij de jongens pupillen B. Van
de ruim zeventig deelnemers in zijn
klasse eindigde hij ongeveer halverwege op een achtendertigste plaats.
Merel van Zanten is het hele seizoen al goed bezig op de cross en
dat liet zij ook in de finale zien.
Wederom een toptienklassering
voor AVA, dit keer een uitstekende
achtste plaats. In dezelfde klasse
was ook Kim Nanninga behoorlijk
van voren te vinden en met een zevenentwintigste plaats kan je zeker
thuiskomen. Tot slot Julia van Ee,
ook zij is vaak voorin te vinden bij
dit soort wedstrijden en dat was dit
keer niet anders. Bij de meisjes pupillen C liep zij keurig naar een tiende positie.

Podiumplaatsen Omnia-springers
op tweede plaatsingswedstrijd

Fikri Akhal pupil van de
week bij VV Aalsmeer
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd
van voetbalvereniging Aalsmeer is
een E-junior te gast bij de selectie.
Deze pupil maakt dan een hele dag
mee en krijgt zodoende een beetje
Inzicht wat er zoal rond de wedstrijd
van het hoogste elftal gebeurt.
Deze week speelde v.v. Aalsmeer
thuis, dus mocht weer een ‘gast’
verwelkomt worden. Bij deze thuiswedstrijd van v.v. Aalsmeer was
jeugd speler Fikri Akhal pupil van de
week. RKAVIC was de tegenstander
van Aalsmeer.
Maar eerst even kennis maken met
Fikri Akhal. Fikri heeft nog zes oudere broers en zusters. Zijn favoriete club is Barcalona en zijn favorie-

te spelers zijn Messi en Zlatan. Fikri
gaat naar school op de Hoeksteen
waar hij les krijgt van juffrouw Astrid en vindt geschiedenis het leukste vak.
Buiten schooltijd speelt hij graag op
de computer en voetbalt Fikri en dat
doet hij bij v.v.Aalsmeer in de E4. Hij
speelt rechts voor.
De wedstrijd werd met 4-1 gewonnen door Aalsmeer. Fikri had natuurlijk de taak de man van de wedstrijd te kiezen en dat werd verdediger Dion Bogaard.
De pupil werd beloond met de door
sponsor Aannemersbedrijf W. van
der Laarse & zn te Aalsmeer beschikbaar gestelde trofeeën.

Pupil Fikri Akhal met zijn man van de wedstrijd, Dion Bogaard van VVA.

Aalsmeer - Zaterdag 15 maart was
de tweede plaatsingswedstrijd trampoline regio west. Tijdens deze
wedstrijd, de in Landsmeer plaatsvond, werd er niet alleen individueel
gesprongen maar ook synchroon.
Bij synchroon springen is het de bedoeling dat beide springers tegelijkertijd de zelfde sprongen uitvoeren. ‘s Morgens werd er individueel gesprongen en ‘s middag synchroon. Net zoals tijdens de eerste
plaatsingswedstrijd moest ook deze
keer weer vroeg vertrokken worden,
om 08.00 uur vertrokken in totaal 35
springers en springsters met supports naar Landsmeer.
In de Klasse Senior dames C is
Maaike Kaslander goed op weg zich
te plaatsen voor de halve finale NK.
Maaike werd met een verschil van
bijna drie punten eerste, haar puntentotaal was 75,30. In de Klasse Junior Senior gemengd D gehaalde
Marinka Maarse, net zoals bij de vorige wedstrijd een eerste plaats. Op
het podium werd zij vergezeld door
Ilonka de Jong die een mooie tweede plaats behaalde.
De laatste podium plaats voor de
ochtend was voor Marlou de Vries,
zij behaalde in de Klasse Pupillen
gemengd E een derde plaats met
68,70 punten. Na het ombouwen
van de trampolines naar de synchroon opstelling kon er begonnen worden met inspringen. Ook
het synchroonspringen, vindt plaats
in drie Klassen; de E,D en C. Deze
Klasse hebben weer een onderverdeling in leeftijdscategorieën. In de
Klasse Pupillen Gemengd E werden Naomi v/d Coolwijk en Aimee
Wijkstra eerste, Marlou de Vries met
Morina Versteeg derde en Danischa
Goede en Mila van Bruggen vierde. In de Klasse Instap gemengd E
werden Leah Middelkoop en Bonita
Goede derde. Vera v/d Steeg met
Esther van Kerckhoven behaalde
in de klasse Jeugd gemengd E een

prachtige eerste plaats. In dezelfde
Klasse werden Sophie van Geest en
Naomi Weij derde.
In de Klasse Junior Senior D werden
de eerste twee plaatsen van het podium gevuld door SV Omina 2000
springers. Marinka Maarse met Ilonka de Jong haalde een eerste plaats
direct gevolgd door Marco Vink met
Jeffrey Ramp op een tweede plek.
In de Klasse Jeugd gemengd D deden drie paren hun best om het podium te halen. Carmen Onderwater met Daphne Hulsker lukt dit met
een mooie derde plek. Bente Geleijn
met Mikky Janssen werden vijfde en
Max de Vries met Marvin Arendzen
zesde. In de Klasse Senior Dames
C behaalde Maaike Kaslander samen met Lisa Wegbrans haar tweede gouden medaille van de dag. Met
een punten totaal van 107,20 mochten beide dames plaatsnemen op
het podium. Viola Schreuder met
Renate Kamperman stonden ook
op het podium, met 103,90 punten
werd dit paar derde. In de Klasse
Jeugd meisjes C werden Robin van
As met Rowana Moenis vierde en in
de Klasse Junior Meisjes C Iris Jongerius met Namoi de Rijk zesde.
Landelijke wedstrijd
Op zaterdag 5 april vindt in Kudelstaart de laatste plaatsingswedstrijd plaats. Na deze wedstrijd is bekend welke springers zich geplaatst
hebben voor de halve finale NK.. Op
zaterdag 29 maart wordt door SV
Omnia 2000 een landelijke trampoline wedstrijd georganiseerd in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.
Vanaf een uur of tien laten de beste
springers van Nederland hun kunnen zien, deze wedstrijd is namelijk
ook een kwalificatie voor de Europese kampioenschappen. Kijk op de
website: www.svomnia.nl voor meer
informatie
Dave van As

Aalsmeer - Trainer Edwin van Maas
van VVA heeft het dan toch maar
geflikt. Met nog maar vijf basisspelers en voor de rest jeugdspelers
verraste hij met een elftal dat zorgde voor een eclatante overwinning.
Wat verleden week net niet lukte
door met tien man in blessuretijd
te verliezen pakte het nu beter uit.
RKAVIC bovenaan in de derde periode had zich een andere wedstrijd
toegedacht. Het had dan wel meer
bal bezit maar de tegenstoten van
Aalsmeer waren gevaarlijker. Al in
de zevende minuut kreeg Aalsmeer
een doelkans, toen uit een voorzet
van Milton Cooman Tom v.d. Wilt net
iets te kort kwam om te scoren. Het
was jl. zaterdag de gevestigde orde
die goed voor de dag kwam met een
sterke Dion Bogaard op de plek van
de geschorste Robert Tates. En omdat nu ook de voorste linie met Pascal van Berkum en Milton Cooman
goed op dreef was, was het talrijke publiek nog de grootste winnaar.
Pascal van Berkum speelde zich in
de achtste minuut goed vrij. Zijn
schot verdween rakelings over het
doel. RKAVIC was gewaarschuwd
en probeerde via het middenveld
druk te zetten op het Aalsmeer doel.
De weinige schoten van afstand
gingen hoog over. Het waren vooral de acties van Milton Cooman en
Pascal van Berkum die de achterhoede van RKAVIC voor problemen
stelde. Ook RKAVIC kreeg in de zestiende minuut een goede kans. Keeper Ray Smidt was deze middag in
goede doen en klaarde de klus. De
beide elftallen probeerde met aan-

vallend voetbal de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Aalsmeer scoorde via Tom v.d. Wilt in de 24e minuut
uit een rebound het eerste, 1–0. De
goed meevoetballende keeper Ray
Smidt smoorde vele aanvallen van
RKAVIC in de kiem. Uit een corner
in de 42e minuut van Pascal van
Berkum die in een mêlee van spelers terecht kwam was het Dion Bogaard die het beslissende tikje gaf,
2–0. Op een uitgespeelde kans van
RKAVIC in de 44e minuut van Brinkhof had ook Ray Smidt geen schijn
van kans, 2–1. Guus Yousofai verving in de tweede helft de geblesseerde Pieter van Dussen. Aalsmeer
kwam goed uit de startblokken. Al
in de 50e minuut werd een pass van
Dion Bogaard knap door Pascal van
Berkum afgerond, 3–1. Maar aan de
andere kant hield Ray Smidt met
een reflex zijn doel schoon. RKAVIC had geen antwoord op het frisse spel van Aalsmeer en gaf nu ook
het middenveld prijs. Dirk Jan v.d.
Meer en Arjan Rijkmans speelden
goed op de man en gaven geen meter prijs met de goed verdedigende
Jordy v.d. Sluis achter zich.
Michel Combee werd lichtgeblesseerd vervangen door Alaen Dergic
in de 74e minuut. Het laatste woord
was aan Aalsmeer in de 87e minuut toen Pascal van Berkum Guus
Yousofai in stelling bracht en deze
de eindstand op 4–1 bracht. De volgende wedstrijd van Aalsmeer is op
zaterdag 29 maart thuis tegen DCG.
Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Voetbalcompetitie

Eerst winst, toch gelijk
spel RKAV in Weesp
Aalsmeer - RKAV heeft het weer
niet kunnen waar maken. Het zag
er allemaal zo mooi uit aan het eind
van de eerste helft, op het score
bord stond na 45 minuten 0-2. Wat
wil je nog meer, maar dat meer was
RKAV niet gegund. Zo werd RKAV
een terechte strafschop onthouden.
Al na 2 minuten was het Edwin van
Maris die Sven Snel een niet te missen kans bood en dat deed hij ook
niet en zeer beheerst passeerde hij
doelman Arno Copier van F.C.Weesp
0-1. Een prima opsteker, RKAV had
dat gelijk al door, men wou voor de
punten.
Een zeer goed spelende Luc Morvan, op de rechtsachter plaats, maar
ook de andere spelers lieten zich
van hun beste kwaliteiten zien.
Hier hoefde RKAV niet te verliezen,
althans gezien de eerste helft. Een
prima opsteker vlak voor de rust
kreeg RKAV. Een vrije trap genomen
door Barry Sprinintveld was er de
oorzaak van dat RKAV op 0-2 kwam.
De doelman kreeg de bal niet onder

controle en het was Edwin van Maris die er als de kippen bij was en de
stand op 0-2 zette. En daar kun je
met een gerust hart mee gaan rusten. Maar de trainer van F.C. Weesp
had in de tweede helft een zeer belangrijk breekijzer ingezet en wel de
zeer getalenteerde Mario Rijnsburger, eigenlijk een speler van een lager team maar jl. zondag van onschatbare waarde voor de Weespenaren. RKAV maakte eigenlijk de
meeste kans op 0-3, van Maris werd
in het strafschopgebied onderuit geschoffeld, iedereen verwachte een
strafschop maar de scheidsrechter
zag het echter anders en liet doorspelen. 1-2 Werd het na een schitterende trap van Mario Rijnsburger op
Jamel Bouhali, die voor 1-2 zorgde.
10 Minuten voor tijd was het dan zover wat er al een poosje naar uitzag.
Uit een vrije trap was het Raymon
Leemburg die van Halm verraste en
de 2-2 was daar.
Theo Nagtegaal

Handbal jeugd

Jongens FIQAS B2 spelen
laatste thuiswedstrijd goed uit
Aalsmeer - Na het verlies van een
week eerder bij Najaden was het
op zondag 16 maart dan zover: de
wedstrijd van deze dag tegen Fidelitas moest echt gewonnen worden als de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer nog het kampioenschap
wilden pakken. Kees Boomhouwer
was er deze week weer bij als coach
en voor de wedstrijd radde hij de
jongens meteen aan om snel te spelen en sterk te verdedigen. Dat gebeurde echter niet: Fidelitas kreeg
te vaak ruimte om bij te blijven en
maakte daar gebruik van, ondanks
de reddingen van Ruben. De keeper
van Fidelitas stond Aalsmeer nog
bij om zijn rare gedrag bij penalty´s.
Dat probeerde hij ook nu weer, maar
de penalty´s werden er toch goed
ingeschoten. Dit leverde een ruststand op van 13-8 in het voordeel
van FIQAS. In de rust zei Kees dat
er in de tweede helft toch echt feller
verdedigd moest worden om verder
uit te kunnen lopen, en om de aanvallen in snel tempo te spelen. Zo
kwam Aalsmeer, gemotiveerd om
een grote einduitslag neer te zetten, het veld op. Alles wat Kees zei
werd goed uitgevoerd en dat leverde al snel een stand van 17-8 op. De
jongens speelden een mooie tweede helft: ze stonden er verdedigend
met z’n allen, en aanvallend speelden ze niet alleen voor zichzelf maar
meer voor elkaar. Weer kreeg FIQAS
Aalsmeer een paar penalty’s mee,
en twee daarvan werden toch wel
speciaal benut. De eerste was een
schijnschot van Thomas, waar de
keeper in trapte en naar links stapte, zodat de rechterkant vrij was.
De tweede was een fraai lobje van
Jan. Niet veel later scoorde ook Michael uit een break met een lobje.
Het snelle spel van FIQAS leverde
veel doelpunten op, het sterke verdedigen en keeperswerk zorgde er-

voor dat Fidelitas slechts drie keer
kon scoren in de tweede helft. Zo
werd de wedstrijd met 33-11 gewonnen en is Aalsmeer al zeker van
het kampioenschap. Na de wedstrijd kon er dan - zoals dat bij alle
kampioensteams van de jeugd van
FIQAS gebeurt - met shirts aan worden gedoucht en werden ook Kees
en Annelien onder de douche gezet. Er wacht nog één wedstrijd: deze staat gepland op 30 maart uit bij
Lotus en dat belooft een stevige en
spannende wedstrijd te worden.
Op vrijdagavond 14 maart kwam de
C- en B-jeugd van FIQAS Aalsmeer
bij elkaar voor een Gloeiend Goede
Avond! Als beloning voor de verkoop van loten in het kader van de
Grote Clubactie, gingen de jongens
en meiden van FIQAS Aalsmeer, die
inderdaad loten hadden verkocht,
een avondje Glow Golf spelen. Het
werd een prima avond, in een zeer
fraai ingerichte omgeving, met frisdrank en ijsjes en met onverwacht
spannende holes in de gloednieuwe
Glow Golf-hal grenzend aan Chimpie Champ. De opbrengst van de
Grote Clubactie wordt dit jaar besteed aan de aankoop van materiaal dat kan worden gebruikt bij de
jeugdtrainingen. Zo ziet de jeugd
van FIQAS Aalsmeer ook op die manier de eigen inspanningen terug.
Volgend jaar ziet het er naar uit dat
er een locatie gekozen moet worden
waar alle jeugd van FIQAS Aalsmeer
kan worden ontvangen! Inmiddels
hebben namelijk de andere jongens en meiden ook begrepen dat
het verkopen van de loten niet alleen goed is voor de vereniging,
maar ook nog eens leuk is voor jezelf! De jeugd van FIQAS Aalsmeer
wordt dan ook nu alvast uitgedaagd
voor volgend jaar. Zou het dan lukken om het clubrecord van 600 verkochte loten te verbreken?

