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Complimenten van publiek
voor voetbalfusie jeugdclub
Aalsmeer - Ze kregen complimenten van de wethouders en van het
publiek afgelopen woensdagavond
in het gemeentehuis, de initiatiefnemers van VVA en RKAV om te komen tot één jeugdclub in Aalsmeer.
Uit ongeveer 500 jeugdleden gaat
de nieuwe voetbalclub bestaan, die
geheel een eigen organisatie wordt
met een eigen bestuur, eigen trainers, eigen contributiegelden en
een eigen, nog te bedenken, naam.
De nieuwe naam willen de besturen
van RKAV en VVA laten bedenken
door de leden middels een prijsvraag. Over de kleuren van de club
is het eerste balletje al opgegooid:
Rood, groen en zwart, de kleuren
van Aalsmeer. Nieuwe tenues zullen
de eigen identiteit meer waarborgen, maar hiervoor moeten nog wel
eerst sponsors worden gevonden.
Een slordige 15.000 tot 30.000 euro
is nodig om alle jeugdige voetballers in de eigen clubkleuren te steken. Overigens hebben de vereni-

gingen toestemming van de KNVB
om de jeugdleden in de huidige tenues, blauw-wit en groen-wit te laten spelen. De nu nog bij RKAV en
VVA spelende jeugdleden worden
zogenaamd slapend lid van hun huidige vereniging en actief lid van de
nieuwe jeugdclub. Doel van de fusie is natuurlijk om in de toekomst
goede seniorenspelers af te leveren,
want zodra de leeftijd van 16 jaar
wordt bereikt, stromen de heren en
dames door, of terug, naar de eigen
vereniging.
Historische stap
Een historische stap voor beide verenigingen mag deze fusie van de
jeugdafdelingen genoemd worden.
Eerdere pogingen om in één club
op te gaan, zijn al twee keer mislukt. Historisch, maar overigens niet
uniek in Nederland, één jeugdvereniging, zo vertelden de voorzitters
van VVA en RKAV. In het district
Noord is Aalsmeer wel de eerste,

in het district West zijn al meerdere verenigingen die geen seniorenleden hebben. “Het is geen nieuw
feit. We hebben al met een aantal jeugdverenigingen contact gehad, het is haalbaar.” De bestuurders mikken op start van de nieuwe
jeugdclub met ingang van het volgende seizoen en willen nu zo snel
mogelijk koppen met spijkers slaan
en voor streefdatum 30 april een bestuur en staf samengesteld hebben.
Er werd een oproep onder de aanwezigen gedaan, wie niet geweest
is en graag zitting wil nemen in het
bestuur, kan zich aanmelden bij de
eigen club.
Nu of nooit
“Het eerste jaar zal best moeilijk
worden, maar het is nu of nooit”, aldus het vurige betoog van de voorzitters. “We willen een goede start
maken.” Uiteraard waren er ook enkele kritische vragen van het publiek, maar deze werden ‘gebroe-
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Extra veegbeurt in Aalsmeer
Aalsmeer - Wethouder Ronald
Fransen heeft gisteren, woensdag
18 maart, de vegers van De Meerlanden op koeken getrakteerd. De
vegers zijn bezig met een extra
veegbeurt van heel Aalsmeer, zodat
de openbare ruimte er weer netter
bijligt. Er is de afgelopen maanden
een zogenaamd beeldkwaliteitsonderzoek geweest van de openbare ruimte in Aalsmeer. Uit dit onderzoek kwamen bijna alle buurten
positief naar voren. Wat betreft het
zwerfvuil scoorden de meeste buurten voldoende en sommige zelfs
meer dan voldoende. Er zijn echter
wel enkele plekken in de Hornmeer
en Stommeer die niet voldoende
zijn. Om ook deze plekken te verlossen van overtollig zwerfvuil, is giste-

ren de extra veegbeurt in de Hornmeer gehouden en gaat binnenkort
de Stommeer aangepakt worden.
Uit het onderzoek kwam verder naar
voren dat er wel achterstand was in
het zogenaamde veegvuil. Het veegvuil is zwerfvuil, dat langere tijd ligt
waardoor onkruid ook weer makkelijker kan groeien. Dit veegvuil gaat
eveneens deze week met veegmachines en een aantal vegers grondig verwijderd worden. Na deze
veegbeurt is het een kwestie van
bijhouden om het netjes en schoon
te houden. Hierbij kan de gemeente de hulp van oplettende inwoners
goed gebruiken. Een ophoping van
zwerfvuil kan gemeld worden bij
de servicelijn van de gemeente, tel.
387575.

derlijk’ beantwoord. VVA speelt bijvoorbeeld op zaterdag wedstrijden,
RKAV op zondag.
Het grootste deel van de jeugdspelers zal, net als nu, op zaterdag het
wedstrijdveld betreden, de A-jeugd
wordt de keuze tussen zaterdag of
zondag gegeven. En gaat het wel
goed? VVA prestigieus, RKAV gemoedelijk? “Juist een prima combinatie”, aldus beide voorzitters. Deze
week worden de fusieplannen voorgelegd aan alle leden van de beide
voetbalclubs en zal blijken of de initiatiefnemers dan ook complimenten en dus groen licht krijgen!
Door Jacqueline Kristelijn

“Bij het koor leerde ik m’n meisje kennen”

Echtpaar Verbeek 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Met de ambtsketting
om en een grote bos bloemen stapte burgemeester Pieter Litjens afgelopen maandag 16 maart de woonkamer van het echtpaar Verbeek
aan de Oosteinderweg binnen. Hij
kwam op jubileumbezoek. Zestig
jaar geleden is het dat Cees Verbeek en Matje van der Schilden elkaar het ja-woord gaven. En dat is
natuurlijk een bezoek van de burgemeester, een felicitatie van de koningin en een familiefeestje waard.
Het familiefeest had afgelopen zaterdag plaatsgevonden en was een
gezellig samenzijn geweest. Maandag was het officiële moment met
op de koffie, met gebak, de eerste

burger van Aalsmeer. Cees Verbeek
is een geboren Farregatter en heeft
‘zijn plekkie’ op de Oosteinderweg
nauwelijks verlaten. “M’n ouderlijk
huis stond naast ons huis nu”, vertelt de bloemenhandelaar en tuinbouwman in hart en nieren. Naar
het dorp ging hij wekelijks voor de
koorrepetitie en hier heeft hij zijn
Uk ook ontmoet. “Uk is Matje, maar
eigenlijk wordt ze al haar hele leven zo genoemd. Ze had een vriendin die heette Puk”, verduidelijkt de
heer Verbeek. Matje woonde in de
Kanaalstraat. Haar ouders hadden
hier een textielzaak en, zoals vroeger heel gewoon, hielp zij na school
en op zaterdag mee in de winkel.

Vanuit de Kanaalstraat ging het stel
op 16 maart 1949 naar het gemeentehuis, nu expositieruimte Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat. “Met de
auto had nauwelijks zin, lopen waren we er sneller.” Getrouwd is het
paar door burgemeester Kastelein.
Bloemenwereld
De grootvader van Cees heeft de
naam Verbeek in de bloemenwereld
‘gezet’. Hij begon met buiten perkgoed en aardbeien, later rozen. “Zijn
bijnaam was rozenkoning”, vertelt de
bruidegom. Een naam om trots op te
zijn, want de meeste bijnamen vroeger hadden meestal te maken met
nare eigenschappen van de betreffende persoon. De vader van Cees
heeft de rozenkwekerij, op drie locaties aan de Oosteinderweg, overgenomen en later kwam zijn broer
ook in de zaak. Cees niet, hij mocht
studeren. Drie jaar studie in Amstelveen en daarna wachtte een studie
Duits. “Veertien dagen later begon
de oorlog en belandde ik toch op de
kwekerij, maar ik wilde dit niet blijven doen. Door de staking van de
handelaren besloot ik zelf bloemen
te gaan verkopen. En zo belandde ik
in de export. In de veiling had ik een
box naast Zurel.” Het hart van Cees

Verbeek bleek toch dieper in de
tuinbouw te zitten dan hij zelf verwachtte, want vele functies heeft hij
in zijn leven bekleed in allerlei tuinbouworganisaties, waaronder de
grote bloemen- en plantenshow de
Vaktentoonstelling. Hiervoor is hij
beloond met de hoogste Koninklijke
onderscheiding, Officier in de orde
van Oranje Nassau.
Zingen bij het koor
Matjes passie was zingen. “Ik heb
m’n hele leven gezongen, bij de
Oratoriumvereniging en bij het koor
Vox at Musica”, vertelt de bruid. “Vox
at Musica was een select groepje
gevormd door een zestal leden van
de Oratoriumvereniging”, verduidelijkt haar man. Ze vult aan: “We
traden overal in het land op.” Cees
maakte overigens geen deel uit van
dit gezelschap. “Daar was jij niet
goed genoeg voor”, zegt z’n dochter gekscherend. Cees en Matje
hebben naast een dochter ook nog
een zoon, drie kleinkinderen en inmiddels ook al twee achterkleinkinderen. De Meerbode wenst het diamanten paar nog vele fijne jaren met
elkaar en met hun (klein)kinderen.
Tekst en foto Jacqueline Kristelijn

Wie bakt het lekkerste en gezondste brood?

vers de lekkerste!!
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963

Tel. 0297-283834

www.stoffeerderijbekkers.nl

Wethouder Ronald Fransen hielp gistermiddag een handje mee om de omgeving rond de Waterhoenstraat en de Dreef te verlossen van zwerfvuil. Hij kwam
overigens niet met lege handen, de wethouder trakteerde op koeken.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

130.000

Wanneer is er sprake
van vandalisme?
En hoe kunnen we dat voorkomen?
Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk kapotmaken of beschadigen van objecten zonder dat dit enig voordeel oplevert. Per
ongeluk een bal door de ruit schoppen bij een
partijtje is dus geen vandalisme. De ruiten van
een bushokje intrappen, het vertrappen van bloemenperkjes of het bekladden van muren wel.

70.000

10.000

Vandalisme leidt tot overlast en zorgt voor de nodige kosten
vanwege herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat de gemeente, en dus u als inwoner, opdraait voor de kosten van vandalisme. Om
de overlast van vernielingen terug te dringen is de gemeente gestart
met het registreren van het vandalisme aan gemeente-eigendommen.
Een positief resultaat is dat er in de maand februari geen gevallen bekend zijn van vandalisme aan gemeente-eigendommen. Dit betekent
dat de totale kosten van vandalisme, voor dit jaar, blijft staan op
11.400 euro.
Ondanks dit resultaat hopen we dat u als inwoner alert blijft. Gebleken
is namelijk dat er weinig melding wordt gemaakt van vandalisme. Een
melding vergroot echter de pakkans van daders. Kortom als u een vernieling ziet gebeuren: bel 112. Indien het even geleden is, kunt u bellen met 0900-8844. Voor een spoedig herstel van vernielingen kunt u
contact opnemen met de Servicelijn van de gemeente Aalsmeer 0297
387575 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl. Hiermee kan de gemeente zorgen voor een snel herstel van vernielde gemeentelijke eigendommen, zodat verloedering geen kans krijgt.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
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, 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

Vermist:
- Bernhardstraat in Aalsmeer, poes, zwart/wit, kromme staart naar
links (3 plaatsen gebroken), zwarte streep over neus, klein. Bijna 2
jaar oud, naam “Snoepie”.
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/witte kater. Buik en onder zijn ogen
zwart/wit.
- Koningsstraat in Aalsmeer, grijs cyperse kater met wit puntje aan
staart. Hij is 14 jaar en heet “Stimpy”.
- Beatrixstraat in Aalsmeer, grijze langharig kater. Normaal postuur.
Zwart bandje met belletje en groen zendertje voor kattenluikje.Zijn
leeftijd is 1 1/2 jaar, Hij heet “Bloempje”.
Gevonden:
- Rozenhof in Aalsmeer, kat rood/wit, witte bef, pootjes en witte vlek
op kop.
- Hortensialaan in Aalsmeer, zwart/witte kat.
- Handelstraat in Aalsmeer, grote rode kater.
- Christinastraat in Aalsmeer, cyperse poes, witte bef, neus en voetjes.
- Oosteinderweg bij Provinciale weg in Aalsmeer, muisgrijze kat
met witte bef. Witte voetjes voor, witte sokjes achter.
- Koningsstraat in Aalsmeer, rode kat met , witte bef en wit onder
kin.
Goed tehuis gezocht:
- Grijze cyperse kittens.

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

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

tot deur. Vorig jaar heeft de collecte in Kudelstaart 1800 euro opgebracht. Dit jaar hoopt men weer een
mooi bedrag op te halen en daarvoor worden mensen gezocht, die
deze week een paar uur willen besteden aan het collecteren. Vooral in
de nieuwe wijken en straten van Kudelstaart. Collectanten voor de Hartstichting krijgen allemaal een identiteitsbewijs en een officiële collectebus van de Hartstichting. Voor informatie en opgave kan contact opgenomen worden met de coördinator van de Hartstichting voor Kudelstaart. Ans van Berkel, tel. 0297327207 of 06-49914731.

Speciale concertuitvoering Jesus
Christ Superstar in Karmelkerk
bied tussen Leiden, Amstelveen en
Schagen. Dikwijls verlenen sterren uit de opera- en musicalwereld
hun medewerking. Voor het komende concert zijn dat Arjen Hinloopen,
Matthijs Schelvis en Maarten Redeker, respectievelijk 21, 20 en 17
jaar oud. Het zijn talenten die werkelijk de sterren van de hemel zingen en al eerder hoofdrollen zongen in Jesus Christ Superstar. The
Voice Company is ook in het buitenland bekend. Vorig jaar nog werd de
Mattheus Passion in Berlijn uitgevoerd. Het concert op 3 april in de
Karmelkerk begint om 20.00 uur en
wordt zonder pauze uitgevoerd. Bezoekers worden welkom geheten
vanaf 19.30 uur .De voorverkoopprijs is slechts 6 euro inclusief koffie of thee. Kaarten aan de deur kosten 7,50 euro. Reserveren is mogelijk via email: corrievanveen@planet.
nl. Kaarten zijn te koop bij de Read
shop in de Ophelialaan.

KERKDIENSTEN
Zondag
22 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. 10u. dienst. Geen
opgaven ontvangen.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Spreker Pieter Mur. (avondmaal). Crèche voor de kleinsten.
Specicaal programma voor oudere
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. H. van Dunné. Extra collecte voor het Ouderenfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 19u. br. P. Stolk, Zwijndrecht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Om 10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. v. Popering. 4e zondag in 40-dagentijd.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer.
Oost: 10u. C.G. Graafland.
Woensdag 25/3 bezinningsmoment,
19.15-19.45u.

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

The Voice Company presenteert

Aalsmeer - Op vrijdagavond 3 april
vindt in de Karmelkerk een speciale concertuitvoering plaats van ‘Jesus Christ Superstar’. Het beroemde
stuk, oorspronkelijk geschreven als
rockopera, werd vooral bekend door
de gelijknamige film en later als musical.
Tijdens het concert in de kerk zullen
door The Voice Company alle hoogtepunten ten gehore worden gebracht door een groot koor en drie
jonge solisten onder de energieke leiding van dirigent Robert Bakker, die tevens tekent voor de pianobegeleiding. Het koor van The
Voice Company is een zogenaamd
projectenkoor. Elk jaar worden zo’n
vier projecten van wisselende stijlen uitgevoerd, zoals hoogtepunten
uit de Mattheus Passion, Abba, Edvard Grieg, the fifties en christmas
carols. Gemiddeld doen er zeventig enthousiaste zangers en zangeressen mee afkomstig uit het ge-

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, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

bRANDwEER
& pOlITIE

Collectanten gezocht voor
Hartstichting Kudelstaart
Aalsmeer - In april vindt weer de
jaarlijkse collecte plaats van de
Hartstichting. In Kudelstaart wordt
ook gecollecteerd, maar nog niet in
alle straten. In verband met de uitbreiding van Kudelstaart is de Hartstichting naarstig op zoek naar
nieuwe collectanten. De Hartstichting zamelt geld in om onderzoek
naar hart- en vaatziekten mogelijk
te maken. Dat is nodig, want ieder
jaar sterven er nog 55.000 mensen
aan deze aandoeningen. De Hartstichting krijgt geen subsidie en is
helemaal afhankelijk van giften. Van
12 tot 18 april gaan de collectanten van de Hartstichting van deur

Is uw huisdier
zoek?

Rood/witte
kater zoekt
baas

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. en 18.30u. ds. A. van Vuuren.

Aalsmeer - Al een aantal weken loopt een rood/witte kater rond in de Koningstraat
op zoek naar zijn baasje.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Zondag 10u.
samenkomst met Henk Kersten.

Blij uw kat weer te zien? Hij leeft
nog. Verenigen met dit mooie
dier kan door contact op te nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. tel. 0297-343618.
De foto van vorige week heeft
er overigens niet toe geleid dat
een eigenaar gevonden is. Maar
het dier heeft wel een nieuw
thuis. De kat mag bij de vinder
blijven.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. T.A.
Viezee, Krommenie.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

‘Ik kan, mag ik? Don’t let me down!

Lezing Deeltjes21 Maart begint lente én is het versneller bij
Wereld Downsyndroomdag
Lions Ophelia
Aalsmeer -Op zaterdag 21 maart
wordt de jaarlijkse Wereld Downsyndroomdag gehouden. Deze 21e
dag van de derde maand symboliseert het in drievoud aanwezig zijn
van het 21e chromosoom bij mensen met Downsyndroom. Op deze
datum begint ook de lente en wordt
Downsyndroom geplaatst in het
licht van positieve ontwikkelingen
en mogelijkheden. De wereldwijde
Downsyndroomdag wordt dit jaar
voor de derde keer gehouden en
heeft het thema ‘Don’t let me down’.
Er is een postercampagne en onder
het motto van ‘Down in the country’
worden activiteiten georganiseerd
door de lokale kernen, verbonden
aan de landelijke Stichting Downsyndroom (SDS). De kern Amsterdam, waar ook Aalsmeer onder valt,
organiseert een informeel samenzijn voor gezinnen met een kind met
Downsyndroom in speeltuin Argo in
Amsterdam. Er is vaak behoefte aan
het uitwisselen van ervaringen met
andere ouders. Momenteel wordt er
veel gedaan aan de positieve beeldvorming van het Downsyndroom.
Zo is het fotoboek ‘the Upside van
Down’ recent verschenen met daarin 101 mooie portretten van kinderen met Down en presenteert Johnny de Mol iedere zondagavond een
tv-programma, waarin hij mensen
volgt met een verstandelijke beper-

Koffieochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 24 maart om
tien uur in de ochtend start weer
een koffieochtend voor vrouwen in
gebouw Irene aan de Kanaalstraat.
Vanaf half tien staan koffie en thee
klaar voor de bezoekers. De toegang is gratis. Spreekster deze morgen is Corry van Zandbergen. Zij
komt vertellen over haar werk onder
straatkinderen in het gebied in Zuid
China dat grenst aan Noord-Korea,
namens de Stichting De zwervende
Zwaluwen, wat een pseudoniem is
voor straatkinderen. Zij maakt daar
prachtige dingen en wonderen mee,
zoals ze zegt. Er is oppas voor de
kleintjes, weet je welkom!

king. Dit programma wordt goed gewaardeerd, mede door het enthousiasme en de onbevangenheid van
zijn hoofdrolspelers. Net als iedereen ontwikkelt een kind met Downsyndroom allerlei vaardigheden, al
is het tempo vaak trager dan bij ‘gewone’ kinderen. Meestal wordt niet
hetzelfde eindniveau bereikt, maar
met de juiste begeleiding en stimulans kunnen zij veel meer leren dan
vroeger werd gedacht. Tegenwoordig kunnen kinderen met Downsyndroom steeds vaker naar een reguliere basisschool en ook in Aalsmeer
en Kudelstaart zijn er scholen, die
deze uitdaging aan zijn gegaan. Uit
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de resultaten in het reguliere onderwijs hoopvol zijn.
Uiteraard is ieder kind verschillend
en zijn er zeker ook positieve verhalen uit het speciale onderwijs, maar
veel ouders kiezen bewust voor het
reguliere schoolcircuit. Vaak zit de
basisschool in de buurt, waardoor
speelafspraken makkelijker te regelen zijn en de integratie in de buurt
bevorderd wordt. Bovendien worden veel kinderen goed gestimuleerd in hun ontwikkeling, zowel
op taalkundig gebied als op sociaal gebied, door goede voorbeelden
van hun klasgenoten. De acceptatie
van kinderen en volwassenen met
Downsyndroom wordt steeds groter en er komen steeds meer mogelijkheden in onze maatschappij.
Maar er is nog een lange weg te
gaan: ‘Don’t let them down’! Meer
informatie: www.downsyndroom.nl
en www.zethof.nl/rick
Door Ilse Zethof

De Kwakel - Op maandag 23 maart
verzorgt Niels Tuning, Sr onderzoeker aan het Nikhef, een interessante lezing over de zg. deeltjesversneller. De deeltjesversneller heeft recent nog de landelijke pers gehaald.
De avond wordt georganiseerd door
Dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia,
is in restaurant Leenders in De Kwakel en begint om 20.00 uur.

Lezing Israël
bij PCOB
Aalsmeer - De gastspreker van de
ledenbijeenkomst op donderdag 26
maart bij de PCOB is dominee Graafland uit Aalsmeer Oost. Hij heeft Israël hoog op zijn lijstje van ‘favoriete’ aandachtsgebieden staan. Hij
heeft zich bereid verklaard iets over
zijn studies over dit thema met de
bezoekers van deze PCOB middag
te delen. Regelmatig worden er vragen gesteld: Waarom Goede Vrijdag
en waarom Pasen? Ook dit thema
wordt belicht. Voldoende aanleiding
om 26 maart om 15.00 uur de grote zaal van zorgcentrum Aelsmeer
te bezoeken. Ook geïnteresseerd?
Hartelijk welkom!

Gastendienst in
Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 22 maart wordt
in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 273 een gastendienst gehouden met deze keer als thema: Hoop.
Hoop, hopeloos, is er nog hoop?
Waar hoopt u/jij op? Welke hoop wil
God geven? U bent van harte welkom om te luisteren en mee te denken over dit thema. De dienst begint om 10.00 uur. Voor kinderen in
de leeftijd tot 4 jaar is er crèche en
voor de 4 tot en met 12 jariges is er
een speciaal kinderprogramma. Na
afloop is er gelegenheid om na te
praten en elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie, thee of limonade. Voor meer info: www.oosterkerk.info.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met Karmelieten. Om 20.30u.
in Kloosterkapel Taizéviering. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Zond. 10.30u. in Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Mmv klein koor. 4e zondag 40-dagentijd. 14.30u. Poolse dienst in Karmelkerk.
Ontmoetingskerk, Rijsenhout
Zat. 19u. woord- en communieviering mmv dames- en herenkoor Soli Deo Gloria. Voorganger pastor J.
Snoek.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u ds. J. Vrijhhof. H.A.
Mmv Plug & Pray.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst 10u. ds. R. Poesiat 4e Lijdenszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering A. Blonk. Mmv dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds Sybrand Wierda.
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.
Bijbelstudies
Stichting Begra: Gebouw Heliomare,
Zwarteweg 98. Maandag 23 maart:
Evang. Gorden v. Veelen. Aanv. 20u.
Evangelisatiekring, Rode Kruisgebouw, Spoorlaan: dinsdag 24 maart:
‘Het wezen van God’. Aanv. 20u.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 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.
wiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 24 maart en 7 april 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
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:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
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.

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

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• FQX Plant BV, uitweg naast de dam
aan de Rietwijkeroordweg 45.
Datum verzending vergunning: 17 maart 2009
Bekendmaking verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten parkeerplaatsen aan te
wijzen ten behoeve van autodate. De overwegingen hiervoor zijn dat
volgens het gemeentelijk beleid het gewenst is om het onnodig autogebruik te verminderen; autodate hiertoe kan helpen; hiervoor vaste
parkeerplaatsen nodig zijn; het in stand houden van deze parkeerplaatsen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan gewenst
is; de vrijheid van het verkeer voor de autodategebruikers gewenst is,
zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet.Het gaat om
de volgende parkeerplaatsen in Aalsmeer-Oost;
• een parkeerplaats in de Snoekbaarsstraat tegenover nr. 56-76
• een parkeerplaats in de Snoekbaarsstraat tegenover nr.130-148
• een parkeerplaats op Poldermeesterplein
• twee plaatsen op parkeerterrein van Oosteinderweg nr. 110
Deze parkeerplaatsen zullen worden aangegeven door middel van het
plaatsen van een bord E8 ‘alleen voor autodate’ met onderbord uit
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV 1990)
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen
een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 243a, het wijzigen van een loods
voor vuurwerkopslag;
• Boomgaard 89, het plaatsen van een vlonder;
• Hornweg 244, het bouwen van een brug;
• Linksbuitenstraat 7, het wijzen van een gevel;
• Lisdoddestraat 92, het plaatsen van een carport;
• Machineweg 137, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 438, het plaatsen van een aanbouw
aan de achterzijde van de woning;
• Stichtse pad 16, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Uiterweg 214 achter, het plaatsen van een blokhut
en het verplaatsen van een blokhut.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Kudelstaartseweg 148b, het bouwen van een woning;
• Middenweg naar de Machineweg tegenover nr. 139,
het bouwen van een fiets- en autobrug.
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 vergunningen en handhaving, 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:
• A.H. Blaauwstraat 16, het plaatsen van een dakkapel;
• Berkenlaan 9, het plaatsen van een dakkapel;
• Praamplein, het plaatsen van een schoeiing,
een damwand en het verplaatsen van een brug;
• Stichtse pad 16, het plaatsen van een terrasoverkapping.
Bouwvergunning 2e fase:
• Legmeerdijk 209 (straks Hornweg 250)
het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 24 maart 2009.

t/m 2 april
t/m 3 april
t/m 6 april

wet oP De rUimteliJke orDeninG (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking
tot dit verzoek, 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:
Artikel 19 lid 2 WRO
Het bestemmingsplan ‘N201-zone’, voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw op Greenpark Aalsmeer, achter Aalsmeerderweg
190 t/m 204.

t/m 15 april
t/m 16 april
t/m 16 april

t/m 17 april
t/m 17 april

BoUwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 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:
• Herenweg 28, het slopen van een woning;
• J.P. Thijsselaan 18, het slopen van een kas en dierenverblijf;
• Legmeerdijk 291 achter, het verwijderen van asbest;
• Uiterweg 84, het verwijderen van asbest;
• W. Alexanderstraat 9, het slopen van een sportzaal.
Deze besluiten worden op 24 maart 2009 verzonden.
BestemminGsPlan n201-Zone UitwerkinG 2: VBa-noorD
Het uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uitwerking 2:
VBA-Noord” is op 11 december 2008 door Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Op 27 februari 2009 is het
plan onherroepelijk geworden.
In het uitwerkingsplan wordt de in het vigerende bestemmingsplan “N201-zone” opgenomen globale bestemming “uit te werken bedrijfsdoeleinden” nader uitgewerkt. Het uitwerkingsplan
betreft het fustageterrein langs de Middenweg, ten noordoosten
van de huidige fustageopslag op Locatie Noord. Het is een uitwerking van het bestemmingsplan N201-zone. Er wordt fustageopslag ten behoeve van FloraHolland (een bedrijf in milieucategorie
4) toegestaan met toepassing van een binnenplanse vrijstelling,
indien wordt gewaarborgd dat de hinder van de activiteiten gelijk is aan een bedrijf in milieucategorie 3. Het bestemmingsplan
ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling dienstverlening.
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via de website
www.aalsmeer.nl.

t/m 18 april
t/m 22 april
t/m 24 april

t/m 27 april
t/m 28 april
t/m 30 april
t/m 22 juni

Naamgeving openbare ruimte: Intrekken van de naam
“Rozemarijnhof”. Hiervoor de naam “Venkelhof” toekennen
Wet geluidhinder: Vaststellen hogere waarden voor diverse woningen in H’ meer en Aalsmeer i.v.m. verbreding Fokkerweg;
Kapvergunningen: Robend 52, 1 twee-stammige salix;
Zwarteweg 61, 1 conifeer en het snoeien elzenhaag;
Oosteinderweg 417, 1 naaldboom; Dreef 7, 1 berk en
1 appelboom; Uranusstraat naast nummer 2, 1 iep; Locatellihof achter nummer 22-24, 2 essen; Beethovenlaan (geen huisnummer),1 linde; Dreef naast nummer
20, 2 dennenbomen; Dreef VVA, 2 iepen; Haydenstraat
parkeerplaats, 6 iepen; Achter Kamerlingh Onnesweg
6-55,1 treurwilg; Schweitzerstraat naast nummer 79,
1acer; Zeemanshof naast nummer 29, 1 els; Albrechtstraat naast 31,1 esdoorn; Edisonstraat achter Proosdijha, 1 wilg; Madame Curriestraat (bij fietspad),1
wilg; Ampérestraat, 1 meidoorn; Gravin Aleidstraat
naast nummer 1,1 linde; Oosteinde: Margrietstraat
nummer 20, 1 plataan; Christinastraat (speelveld), 4
esdoorns en 1 Sorbus;
Kapvergunning: Kamperfoeliestraat 66, 1 acer;
Kapvergunningen: Beethovenlaan 118, 1 populier;
Perronzijde 14, 1 conifeer;
Verkeersbesluit: op oversteekplaatsen van de Mijnsherenweg bij de kruising Madame Curiestraat/Schweitzerstraat dm.v. markering en bebording voetgangersteekplaatsen (VOP) worden aangebracht. Om deze oversteekplaatsen te accentueren worden hier ‘Lane Ligths’ aangebracht.
Kapvergunning: Achter Weteringplantsoen 23, 1 kronkelwilg, 1 kastanje, 1 els en 1 esdoorn;
Grondwaterwet: Biemond Garage, Lakenblekerstraat
5a;
Verordening langdurigheidstoeslag 2009;
Kapvergunning: Langs de Legmeerdijk, 4 haagbeuken
en 3 elzen;
Wet milieubeheer: aanpassen en actualiseren vergunningen van A. van Wanrooy voor Autorecyclingbedrijf
Het Wiel vof, Molenvlietweg 24; en Sloop- en handelsbedrijf Methorst en Van Veen; Molenvlietweg 22;
Kapvergunning: Wilgenlaan 4 t/m 20;
Uitwegvergunning: FQX Plant BV, uitweg naast de
dam aan de Rietwijkeroordweg 45.
Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen t.b.v. autodate in Aalsmeer Oost;
Stroomgebiedbeheerplannen.

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.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 maart 2009
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
• Stommeerkade 35C, het gebruik ten behoeve van opslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 april 2009
• Baanvak 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 291 achter, het wijzigen van kassen tot berging/
opslagruimte;
• Rietwijkeroordweg 45, het vergroten van een kassencomplex aan
de achterzijde.
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 april 2009
• Bilderdammerweg/Spilstraat, het plaatsen van een verkoopbord;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 12

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.

t/m 18 maart Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats nabij Kanaalstraat 15;
t/m 2 april Kapvergunning: Kanaalstraat 11, 1 meidoorn;

serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Nieuwe wachtplaatsen bij
bruggen voor recreatievaart
Aalsmeerderbrug - De provincie
Noord-Holland gaat nieuwe wachtplaatsen aanleggen voor de recreatievaart bij de Aalsmeerderbrug en
Cruquiusbrug over de ringvaart van
Haarlemmermeer. Hiermee wordt bij
deze bruggen de wachtplaatscapaciteit vergroot. De provincie start op
16 maart met de aanleg van wachtplaatsen bij de Aalsmeerderbrug
in de gemeente Haarlemmermeer.
Bij de Aalsmeerderbrug ligt aan de
zuidzijde van de brug al een kleine

Storing door
hennepkwekerij

Uithoorn - Een storing in de elektriciteit bracht woensdagmiddag 12
maart een hennepkwekerij aan het
licht in een woning in Uithoorn. Nuonmedewerkers waarschuwden de
politie die de planten en de kweekinstallatie in beslag nam.
De 67-jarige bewoner van de woning had met de gebrekkige aanleg van de kweekinstallatie niet alleen een stroomstoring veroorzaakt,
maar ook een brandgevaarlijke situatie. In het pand kweekte hij ongeveer 40 hennepplanten. De politie
trof verder het nodige afval van eerdere oogsten aan. De verdachte is
aangehouden en verhoord.

wachtplaats voor de recreatievaart
met direct daarvoor een wachtplaats voor de beroepsvaart. Hier
wordt een extra wachtplaats aangelegd om de capaciteit te vergroten. Aan de noordkant van de brug
legt de provincie aan de westelijke kanaalkant een wachtplaats aan
bij de oude loswal. Naar verwachting kunnen de wachtplaatsen in
de week van 13 april gebruikt worden. Op 23 maart wordt vervolgens
gestart met de aanleg van wacht-

Stamtafel met
gasten in de
Oude Veiling

Aalsmeer - Het radioprogramma
Stamtafel Aalsmeer is een tweewekelijks terugkerend programma van
Radio Aalsmeer en live te beluisteren in de kleine zaal van De Oude
Veiling, en natuurlijk ook via Radio

plaatsen bij de Cruquiusbrug, ook
in de gemeente Haarlemmermeer.
Bij de Cruquiusbrug plaatst de provincie één wachtplaats aan de zuidkant van de brug tegen de bestaande wachtplaats voor de beroepsvaart omdat hier erg weinig ruimte
is. Aan de noordzijde van de brug is
de ruimte ook beperkt en het water
is daar niet diep.
Daarom wordt de wachtplaats hier
in het Spaarne gelegd. De schippers
kunnen zich met een spreek- en
luisterinstallatie melden bij de brug.
Omstreeks 27 april zijn de wachtplaatsen klaar. Voor de veiligheid
is het belangrijk dat de boten een
goede aanlegplaats hebben tijdens
het wachten. Een wachtplaats bestaat uit een vijftal stalen palen die
verbonden zijn met twee dwarsliggers. De lengte van een wachtplaats
is 30,25 meter.

Volle kantine voor inenting
tegen baarmoederhalskanker

Aalsmeer. Iedere uitzending zorgt
Radio Aalsmeer weer voor interessante gasten. Het programma is live
te volgen vanaf 20.00 uur op Radio
Aalsmeer, 99.0 FM kabel en 105.9
FM ether, maar u bent ook van harte welkom als publiek om dit programma live te volgen.
Stamtafel Aalsmeer begint vanavond, donderdag 19 maart, om
20.00 uur in De Oude Veiling in de
Marktstraat.

Aalsmeer - Maandag 16 maart is
de inhaalcampagne HPV (baarmoederhalskanker) gestart voor meisjes
van 13 tot en met 16 jaar in Aalsmeer
en Uithoorn. In totaal zijn in deze gemeenten bijna 1.400 meisjes opgeroepen zich gratis te laten vaccineren. Per postcode is een tijdsschema gemaakt. Meiden uit Aalsmeer
en Kudelstaart waren uitgenodigd
om tussen 11 en 12 uur naar sportpark de Randhoorn in Uithoorn te
komen. De inenting van de meis-

jes geboren in 1993, 1994, 1995 en
1996 is een eenmalige inhaalactie.
De inentingen worden uitgevoerd
door de GGD Amsterdam. Een volledige inenting bestaat uit drie prikken: Voor de eerste twee prikken
worden de meisjes in maart en april
uitgenodigd. In oktober volgt de
derde prik. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker. Gemiddeld sterven elk jaar
200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhalskanker wordt veroor-

zaakt door een infectie met het humaan papillomavirus, kortweg HPV.
Er bestaan wel honderd typen van
dit virus, maar die kunnen niet allemaal kanker veroorzaken. De inenting beschermt tegen twee typen van het HPV-virus (HPV 16 en
18) die samen 70 procent van alle
gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. De vaccinaties beschermen niet volledig tegen baarmoederhalskanker. Daarom blijft
het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (‘het uitstrijkje’) ook
voor gevaccineerden belangrijk.
De combinatie van het uitstrijkje en vaccinatie is de beste manier
om baarmoederhalskanker tegen te
gaan.
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AGENDA

Kleding- en speelgoedbeurs
in Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
21 maart vindt van 10.30 tot 15.00
uur de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs plaats in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55. De
opbrengst van de kledingbeurs
is dit jaar bestemd voor het project Moeder- en kindzorg in Nieuw
Guinea. Papua Barat is de officiële
naam voor de Indonesische provincie die voorheen Irian Jaya werd genoemd en gelegen is in het westelijk deel van het eiland Nieuw Guinea. De stichting Duurzame Samenleving Papua Barat zet zich in voor
een duurzame samenleving waarbinnen gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, cultuur en economie goed zijn ontwikkeld. Dit project
is voortgekomen uit lokale initiatieven en heeft als hoofddoel het realiseren van structurele moeder- en
kindzorg. Hierbij worden twee belangrijke accenten gelegd: Medische zorg voor en voorlichting aan
moeders en kinderen en het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking. Hiervoor
wordt aan een aantal basisvoorzieningen gewerkt, zoals het aanleggen van een drinkwatervoorziening,

betere communicatiekanalen, ondersteuning van kleinschalige en
duurzame landbouwinitiatieven en
verbetering van het voedselaanbod.
In overleg met de stichting Duurzame Samenleving Papua Barat is
verbetering van de slechte situatie
van de gezondheidszorg ten gevolge van onder andere het ontbreken
van schoon drinkwater het meest
urgent gebleken. Hoewel de kindersterfte wereldwijd wordt teruggedrongen, kampen de binnenlanden
van West Papua nog met de hoogste
kindersterfte ter wereld (32% van de
kinderen haalt de 5 jaar niet). Het
slaan van een waterput kost ongeveer 5000 Euro. Het kledingbeursteam hoopt met de opbrengst van
de kledingbeurs een bijdrage te
kunnen leveren aan schoon drinkwater ter plaatse. Dames-, herenen kinderkleding, schoenen, speelgoed en kinderboeken kunnen bij
de Doopsgezinde Kerk worden ingeleverd op donderdag 19 maart tot
21.00 uur en vrijdag 20 maart van
9.30 tot 15.00 uur De verkoop start
zaterdag 21 maart om 10.30 uur.
Koffie en thee zijn gratis! De resterende kleding gaat naar Dorcas..

Carni-piano’s en mystery guest

Après skiparty met dj Cor
zaterdag in Ophelialaan
Aalsmeer - Voor de tweede maal
in successie organiseert Chris Bosse van De Carnivoor op zaterdag
21 maart een grootse après skiparty in de Ophelialaan. Het feest is
van 20.00 tot 01.00 uur en beloofd
weer een gezellig en swingend festijn te worden. Dj Cor, bekend van
de après skicd’s cooldown en van
de televisie, gaat achter de draaitafels plaatsnemen. Allereerst echter
worden de bezoekers getrakteerd
op een optreden van de carni-piano’s. De act is afgeleid van de crazy piano’s en gaat ongetwijfeld voor
vuurwerk zorgen. Verder presen-

teert De Carnivoor deze avond onder andere nog een mystery guest.
Kaarten voor dit buitenfeest kosten
10 euro en zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Ridder & Co en de
Carnivoor in de Ophelialaan en bij
kapper Sander in het winkelcentrum
van Kudelstaart.
Van de totaal 2.000 toegangsbewijzen is de helft reeds verkocht. Snel
kaarten kopen, is dus een aanrader. Aan bezoekers wordt gevraagd
zoveel mogelijk in passende kledij,
skipak, muts, skibril, etc., te komen.
Iedereen vanaf 18 jaar kan komen
après skiën.

Vrijdag met Martijn Schok Band

Wereldberoemde saxofonist Big
Jay McNeely in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdagavond 20
maart treedt de wereldberoemde saxofonist Big Jay McNeely uit
de USA op in De Oude Veiling. Hij
wordt begeleid door de Martijn
Schok Boogie & Blues Band. Big Jay
McNeely is de King of the ‘Honking
Saxophone’. Hij is één van de laatste old school entertainers van de
rhythm ‘n blues en rock ‘n roll. Met
zijn 81 jaar is Big Jay nog steeds vol
energie en power en maakt het publiek keer op keer uitzinnig met zijn
spel en zang. In 1949 scoorde hij met
het nummer Deacon’s Hop zijn eerste nummer 1 hit in de Amerikaanse
rhyhtm ‘n blues hitlijsten. Zijn grootste hit was de bluesballad ‘There Is
Something On Your Mind’, die is gecovered door onder meer B.B. King,
Etta James, Professor Longhair en
Albert King.
Op 7 maart jongstleden ontving Big
Jay McNeely een gouden saxophone award tijdens het Internationale Boogie Woogie Festival Holland in Ermelo met als inscriptie
‘60 Years Deacon’s Hop’, zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit. McNeely werd onder meer beroemd
om zijn ‘bar walk’, waarbij hij al spelend het podium verlaat, spelend de

zaal doorloopt, soms zelfs naar buiten toe, waarna hij weer op het podium verschijnt en daar op zijn rug
liggend zijn saxofoon bespeelt. Big
Jay McNeely treedt op met de Martijn Schok Boogie & Blues Band met
onder andere de Amsterdamse tenorsaxofonist Rinus Groeneveld, pianist Martijn Schok, zangeres Greta Holtrop, gitarist Stephan Jankowski, drummer Maarten Kruiswijk en
Sergei Shapko op contrabas De komende weken zal McNeely met deze band de studio ingaan om een
nieuwe cd op te nemen. Het concert morgen, 20 maart, in De Oude
Veiling in de Marktstraat begint om
21.00 uur en de toegang bedraagt
10 euro. Voor meer informatie: www.
deoudeveiling.nl.
Borrelen met Marc zondag
De 19 jarige singer-songwriter
Marc Verschuren verzorgt zondag
22 maart weer een optreden in De
Oude Veiling. Met een combinatie
van eigen muziek en een zeer gevarieerde verzameling covers, zowel
Engels als Nederlandstalig, staat hij
garant voor een gezellige middag
en avond. Zijn eigen werk is veelal
gebaseerd op ervaringen uit zijn leven.. Hij beperkt zich bovendien niet
tot een bepaald genre. Van rock tot
een gevoelige ballad tot enigszins
klassiek; alles is terug te vinden in
zijn repertoire. Kortom, een aanstormend talent, dat het absoluut verdient om gehoord te worden! Aanvang 16.30 uur, zaal open vanaf
16.00 uur. De toegang is gratis.

Zaterdag discofeest Back
in Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
21 maart is het weer de derde zaterdagavond van de maand en dat betekent weer een nieuwe editie van
Back In Time, het dance classics discofeest in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De dj’s en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans presenteren weer een ‘gouwe ouwerwetse’ discoavond. De
exclusieve discobar staat weer op
z’n vertrouwde plaats en natuurlijk
staan tijdens deze avond de muziek
en gezelligheid weer centraal. Meer
minder bekende en minder meer
bekende hits uit de jaren zeventig
en tachtig zullen de revue weer passeren. Maar ook de muziek uit de
jaren zestig en negentig wordt niet
vergeten. Er wordt geput uit meer
dan veertig jaar muziekgeschiedenis en de heren zijn weer op zoek
gegaan naar de pareltjes onder de
dance classics. Grote kans dat deze compleet met videoclip gedraaid
zullen worden, want ook deze editie
wordt in samenwerking met vj Alex
Wahlen van X-treme Showproductions het videoscherm weer in stelling gebracht waarop allerlei muziekvideo’s vertoont zullen worden.
The Beach heeft ook een speciale

rokersruimte. In dit inpandige, ruimbemeten, behaaglijke en gezellige
onderkomen klinkt ook de muziek
van ‘Back In Time’ zodat niemand
iets van de sfeer hoeft te missen tijdens de rookpauze. Back In Time
start om 21.00 uur.
Iedere bezoeker krijgt bij de entree weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de dienstdoende dj worden ingeleverd. Met deze kaart wordt in grote mate de muziek van de avond bepaald. Daardoor kan het voorkomen dat er tijdens het feest platen gedraaid worden die je echt al een hele tijd niet
meer gehoord hebt! Een andere gelegenheid om je eigen smaak voor
die avond kenbaar te maken, is om
een bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar
kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top
3’ doorgestuurd worden. Bovendien
kan je, als het je leuk lijkt om een
keer gast dj te zijn op een Back In
Time-avond, jezelf opgeven via deze site. Ook vrouwelijke dj’s kunnen zich aanmelden! Kaarten voor
Back in Time zaterdag kosten 5 euro en zijn te koop aan de deur. De
toegangsprijs is overigens inclusief
twee consumptiemunten.

Weer postzegelruilbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 21 maart
gaan om half tien in de ochtend de
deuren van het Parochiehuis aan de
Gerberastraat weer open voor de
ruilbeurs van Postzegelvereniging
Aalsmeer. Alleen niet allemaal tegelijk komen, want dan moet Sietze volgnummertjes uit gaan geven
om de entree te regelen. Voor zaterdag zijn de weer profeten optimistisch. Het wordt dus eigenlijk
een dag voor in de tuin, maar de zon
komt pas na de middag, kunt u eerst
even naar de ruilbeurs. De verloting
mag niet vergeten worden. Ze hebben een nieuw systeem uitgevonden en de bezoekers hebben in februari bijgedragen aan verbeterin-

gen. Elke ruilbeurs hebben zij iets
bijzonders, alleen de secretaris weet
nooit wat. Op het moment houdt de
vereniging een schriftelijke veiling.
Bieden is tot en met maandagavond
6 april mogelijk. De kavels van deze
schriftelijke veiling zijn tijdens deze ruilbeurs in te zien. Biedbriefjes
zijn aanwezig. Dus Aalsmeerse verzamelaars breng eens een bezoek
aan dit maandelijkse evenement .
Het is de enige postzegelruilbeurs
die geen entree heft. U kunt geheel
vrijblijvend gratis naar binnen. Er is
volop parkeerruimte in de Gerberastraat en de bus stopt om de hoek.
Meer weten, bel Cor, tel. 343885 of
Sietze, tel. 340257.
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“Hoop snel op vergunning”

Bomvol tijdens Nacht van
van Aalsmeer in de Praam
Aalsmeer - Zaterdag avond jl vond
in een bomvol uitverkochte Praam
de jaarlijkse Nacht van Aalsmeer
plaats. Veel bekende Praamgangers zongen volop mee met de zangers Quincy, Jeff van Vliet en Wesly Bronkhorst. Het was een zeer
geslaagde avond en nacht in de
Praam. “Hopelijk geeft de gemeen-

te snel vergunning voor de uitbreiding van onder andere de serre”,
laat eigenaar Henk Sietsema tot slot
in een reactie weten. “De mensen
willen namelijk ook graag een sigaretje roken na 02.00 uur en dit kan
nu niet.” Het volgende evenement in
de Praam in de Zijdstraat is de Cariben Party op zaterdag 4 april.

Muziek/Film
Vrijdag 20 maart:
* Wereldberoemde saxofonist Jay
Mc. Neely met Martijn Schok Boogie en Bluesband in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21u.
* Disco-avond voor oudere jongeren
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Metal/metalcore van Demia en
Better left buried in N201, Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 21 maart:
* Après skiparty in Ophelialaan van
20 tot 01u. met dj Cor en carnipiano’s. Buiten voor De Carnivoor.
* Jazz van Rembrandt Frerichs Quartet in Bacchus vanaf 21.30u.
* Tienerfeest vanaf 14jr. in N201,
Zwarteweg, 21-01.30u.
* Back in Time in The Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
Zondag 22 maart:
* Borrelen met pianist en zange
Marc-Philippe Verschuren in De Oude Veiling, Marktstraat v/a 16.30u.
* Bands King Pelican en Lee Roud in
café Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
Woensdag 25 maart:
* Meidenmiddag op Binding Zolder,
Haya van Somerenstraat met film
‘Another Cinderella’ 14-16u.
26 tot en met 28 maart:
* TOBO brengt toneelstuk De Dinner
Party in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Voorstellingen donderdag, vrijdag en zaterdag om 20.15u.
Vrijdag 27 maart:
* Film voor jeugd op Bindingzolder,
Haya van Somerenstraat v/a 19.30u.
* Concert Psalmen voor Nu-band in
Lichtbaken, Aalsmeerderweg, Rijsenhout v/a 20u.
* Bindingkoor in concert in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
* Into the Groove met dj Feigo in Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
Zaterdag 28 maart:
* Surcum Corda in concert in burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
Zondag 29 maart:
* Talk of the Town door Theodore van Houten met gast schrijfster
Vrouwkje Tuinman v/a 15.30u.
Exposities
Vanaf 22 maart:
* Bijzondere glaskunst van 5 exposanten in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zondag 14u. opening. Expositie t/m 10 mei.
Tot en met 29 maart:
* Expositie ‘Polen in de polder’ met
foto’s van Liesbeth Dingemans en
aquarellen van Maria Diduch in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.
t/m zo. 14-17u.
Tot en met 29 maart:
* Op kinderkunstzolder in Oude Raadhuis kindertekeningen van
Poolse kinderen. Open: do. t/m zo.
14-17u.
Maart:
* Expositie leden Aalsmeers Schilders Genootschap in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a.
Zaterdag 21 maart:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 19 maart:
* Inloop voor basisschooljeugd van

groep 6-8 bij Binding Boven, Zijdstraat 53. Van 13 tot 17u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
* Bingo-avond in Proosdijhal, Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Stamtafel Aalsmeer, discussieprogramma live vanaf De Oude Veiling,
Marktstraat v/a 20u.
Vrijdag 20 maart:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Zegelen met de Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine,
Wim Kandreef v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u
Zaterdag 21 maart:
* Schoonmaakdag op Westeinderplassen en Oosteinderpoel. Opgeven: jp.korenwinder@hetnet.nl of
bel 0297-324921.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Kleding- en speelgoedbeurs in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat van
10.30 tot 15u.
* Flower Cup, internationaal trampolinetoernooi in De Bloemhof, Hornweg v/a 9.30u. Start finales 19u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat, 14-16.30u. Iedere zaterdag.
* Baby- en kinderkledingbeurs in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan. Verkoop 10.30-12u.
Zondag 22 maart:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Maandag 23 maart:
* Lezing bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Lezing over deeltjesversneller bij
Lions Ophelia bij Leenders, De Kwakel vanaf 20u.
Dinsdag 24 maart:
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 10u.
* Koffie-ochtend voor vrouwen in
Irene, Kanaalstraat v/a 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
Woensdag 25 maart:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kienavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis, Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 26 maart:
* Israel-lezing bij PCOB in grote zaal
zorgcentrum, Molenpad v/a 15u.
Zaterdag 28 maart:
* Kledingbeurs in Dorpshuis Kudelstaart. Inbreng 8.30-9.15u., verkoop 12-14.30u.
Vergaderingen
Donderdag 26 maart:
* Jaarvergadering ANBO Aalsmeer
in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u. Na afloop kienen.
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

King Pelican en Lee Roud
zondag live in café Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 22
maart komen maar liefst twee bands
optreden in café Joppe in de Weteringstraat King Pelican en Lee
Roud & Coney Island Babies gaan
vanaf 19.00 uur van zich laten horen. King Pelican is eind 2008 opgericht door vijf bevriende muzikanten uit de omgeving van Aalsmeer
en Uithoorn. Het repertoire van de
band bestaat uit zowel alternatieve als pop/rock covers, van vroeger
en nu! Zo spelen de begin twintigers
nummers van onder andere Blondie, Cheap Trick, the Smiths, Krezip, Muse en the Killers. King Pelican bestaat uit zangeres Nicolette
Pecht, drummer Erik Veldkamp, bassiste Kim Veltman en de gitaristen
Sander de Vries en Ruy Kortbeek.
Ondanks het nog korte bestaan van
King Pelican heeft zij al een aantal
podia in de buurt aangedaan, optredens in de Oude Veiling, Bacchus
en de N201 waren een succes. Live
spelen is wat de bandleden met veel
passie en plezier doen! Lee Roud

Kledingbeurs bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer organiseert aanstaande zaterdag 21 maart een baby- en kinderkledingbeurs. Kleding inbrengen

& Coney Island Babies is ontstaan
door de akoestische avonden in
Bacchus uit 2008. Zanger Tom Meijer en gitarist André Alderden wilden iets doen met de muze van hun
jeugdheld Lou Reed. Na de akoestische avonden zat de sfeer er goed
in besloten ze een kofferband met
liedjes in de geest van Lou Reed op
te starten. Naast Tom en André bestaat de band uit bassist Wicher de
Boer, drummer Bart Vreeken, saxofonist Robbert Tuinhof en de zangeressen Jennifer Roest, Lenie Zuiderhoudt en Karin Oostwaarde.
Het optreden van deze twee bands
begint om ongeveer 19.00 uur en zal
tot uiterlijk 22.00 uur duren. De toegang tot Joppe is natuurlijk gratis!
Alvast een notitie in de agenda
waard: 5 april een optreden van Arthur Ebeling en 12 april Benefiet
Jamsessie ten behoeve van de gedupeerde bands van de brand bij
Chris Schild, met medewerking van
B-Loose en vele andere muzikanten.
kan op de dag zelf tussen 9.30 en
10.00 uur, de verkoop is vervolgens
van 10.30 tot 12.00 uur en het ophalen van niet verkochte kleding is
gepland tussen 14.00 en 14.30 uur.
Voor een inschrijfnummer kan gebeld worden naar de telefoonnummers 322994 of 327541.
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Rembrandt Frerichs Kwartet
zaterdag op Bacchuspodium

Nieuw koor in Aalsmeer
zoekt muzikanten!

Aalsmeer - Wegens zijn indrukwekkende optreden van vorig jaar
opnieuw in Bacchus: Het kwartet
van Rembrandt Frerichs met ditmaal Jan Menu op saxen aanstaande zaterdag 21 maart. Rembrandt
is cum laude afgestudeerd aan het
conservatorium in Den Haag. Met
een beurs ‘for excelling young musicians’ kon Frerichs in 2003 in New
York studeren bij Kenny Barron and
Mike leDonne. Hij is nu als hoofdvakdocent verbonden aan het conservatorium in Tilburg.
Het Rembrandt Frerichs kwartet
maakte met Jan Menu op baritonsax zijn debuutalbum met de titel
‘Self Portait’ – een ironische verwijzing naar de voornaam van de pianist. De cd werd genomineerd voor
de Edison publieksprijs en werd alom lovend besproken: ‘Kwaliteit, repertoire en productie van deze eersteling is klasse. Zoals verwacht
staat deze cd bol van puike composities en dito uitvoeringen. Frerichs

Aalsmeer - Nederlandstalig dat
wel, maar dat is dan ook de enige
zekerheid aan dit nieuwe koor in
oprichting. Verder komen vrijwel alle muziekstijlen aan bod van cabaret tot en met de blues en van tango tot en met Annelies van der Pies.
Het plan is om met een stuk of acht
stemmen en twee muzikanten regelmatig met elkaar te spelen en te
zingen. Dit koortje in oprichting is
nu al een kleine maand bezig en is
op zoek naar muzikanten, want het
mooiste is toch zingen met live begeleiding.
Die live begeleiding krijgt te maken
met een blokje liefdesliedjes, een
blokje droevig, een blokje dood, een
blokje leven, een blokje vrolijk en
wat er allemaal nog meer bij komt.
Veel is nog mogelijk. Ironisch, soms

wat cynisch, vrolijk en dan weer melancholiek maar altijd in samenzang
en misschien wel twee- en driestemmige harmonie. Dat is wat dit
koortje tot stand wil brengen.
Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld
muziek van Paul de Leew, Niet uit
het Raam, Raymond van het Groenewoud, Jeroen Zijlstra, Kees Torn,
Bram Vermeulen maar ook muziek
van dames als Adèle Bloemendaal,
Karin Bloemen en Fay Lovski.

Kledingbeurzen
in ‘t Dorpshuis

verkoop moeten weer op dezelfde
dag plaatsvinden. Kleding inbrengen kan tussen 8.30 en 9.15 uur, de
verkoop vervolgens vindt van 12.00
tot 14.30 uur plaats en niet verkochte kleding kan tussen 17.00 en 17.30
uur opgehaald worden. Deze tijden
gelden voor beide beurzen.

laat onomwonden horen waar hij
de mosterd haalde. In zijn composities hoor je zijn affectie met klassieke muziek van Oost en West.’ De
cd wordt aanstaande zaterdag in
Bacchus gepresenteerd. Jan Menu
speelde al in het begin van de jaren
negentig in Bacchus, als begeleider van de prachtige zangeres Lils
Mackintosh. Sindsdien heeft hij een
indrukwekkende muzikale carrière gemaakt. Hij treedt vaak op met
het trio Dig d’Diz, waarin hij op bariton samenspeelt met gitarist Maarten van de Grinten. Hij speelt daarnaast tenorsaxofoon in het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en
in het Trio van Greetje Kauffeld. Jan
Menu is verbonden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag als hoofdvakdocent saxofoon. Het KCA jazzconcert
in Bacchus aan de Gerberastraat
begint op zaterdagavond 21 maart
om half tien. Zaal open: 21.00 uur.
Toegang: uw gift.

Gratis proefles in The Beach

Op naar de zomer met
leersalsadansen.nl
Aalsmeer - De zomer is in aantocht
en dansschool LeerSalsaDansen.nl
helpt je nog sneller het zomerse gevoel te krijgen met nieuwe salsalessen! In april start een nieuwe serie lessen in salsa en merengue in
Aalsmeer.
Wil je ook met een gratis proefles
meedansen, dan ben je bij deze uitgenodigd om op maandag 30 maart

Vrijdag dé metalsensatie
Demia live in de N201
Aalsmeer - Demia is een van Europa’s beste metal nieuwkomers.
Voorheen opereerde de band onder de naam ‘Cancelled” maar voordat er een dikke platendeal werd
getekend met Scarlet Records is
de naam veranderd omdat de band
een iets andere, nog wat meer professionele weg insloeg met het zeer
succesvolle album ‘Insidious’, opgenomen in de Undercity Recording Studios in Californie. Geproduceerd door niemand minder dan Logan Mader (ex-Machine Head) en
Lucas Banker (Junkie XL) Demia is
een echte must voor fans van bijvoorbeeld Machine Head, Slipknot,
Chimaira en Meshuggah. Ondanks
het drukke tourschema, dat al honderden optredens telt komt de band
aanstaande vrijdag 20 maart naar
de N201 aan de Zwarteweg. In het
voorprogramma de twee zeer strakke, upcoming metalcore bands Better left buried en Symphony of destruction. Deze vrijdag dus weer ouderwets knallen op het N201 podium. Niet te missen voor elke rechtgeaarde metalliefhebber!
De zaal is open om 20.30 uur. Meer
informatie over de bands is te vinden op internet: www.n201.nl.

Zaterdag weer tienerfeest!
Het is door omstandigheden eventjes rustig geweest wat disco’s betreft in de N201, maar aanstaande zaterdag 21 maart is dan eindelijk het begin van een hopelijk lange
reeks vette danceparty’s voor iedereen vanaf 14 jaar. Dj Norman draait
de heetste dance hits van nu, urban,
top40, house, après-ski alles komt
voorbij. Samen met de rest van de
N201-crew wordt er voor gezorgd
dat het een prachtavond wordt in
de altijd afgeladen N201. Het feest
is van 21.00 tot 1.30 uur en de entree is zaterdag ter introductie gratis!. De komende tijd zal er minimaal
eens per maand onder de naam “NJO1” een dik feest zijn voor iedereen
vanaf 14 jaar. Regelmatig zullen er
leuke thema’s en gast dj’s zijn. Als je
zelf met ideeën rondloopt voor een
leuk feest of je wilt op een andere
manier meehelpen ben je altijd welkom! Mail even naar info@n201.nl
of loop zaterdag even naar iemand
van het N201 personeel toe en begin erover. De medewerkers en vrijwilligers willen er alles aan doen om
zoveel mogelijk mensen een leuke avond te bezorgen! Meer in de

of woensdag 1 april vrijblijvend te
komen kennismaken met deze passievolle dans in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. De proefles
beginners start om 20.00 uur en
voor gevorderden om 21.00 uur. De
zaal is open vanaf 19.45 uur. Meer
informatie via www.leersalsadansen.nl, tel. 0172-498843 of mobiel:
06-55894468.

Vogelbeurs in Hornmeer
A a l s m e e r - Vo g e l v e r e n i g i n g
Aalsmeer enoOmstreken organiseert op zondag 22 maart een grote
vogelbeurs in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.
De beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond te kijken en
vragen te stellen over vogels, voedsel en huisvesting.

De entree bedraagt 50 eurocent
voor iedereen die komt kijken of kopen. Wie vogels wil verkopen, betaalt 1,20 euro.
Handelaren zijn aanwezig (alleen
op uitnodiging) met diverse soorten vogels, zoals tropische vogels,
kanarie’s en kromsnavels. Er is ook
een handelaar aanwezig met diverse soorten voer, zoals zaden, zaadmengsels, meelwormen.

Fittest voor senioren bij
SWOA in De Bloemhof
Aalsmeer - Op maandag 27 april
wordt 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
de conditie gemeten. Het gaat om
onder andere metingen van bloeddruk, Body Mass Index, armkracht,
beenkracht, balans en wandeltraining. De uitslag met een advies ontvangen de deelnemers ter plaatse.

De kosten zijn 6 euro per deelname.
Dat het niet alleen goed is om eens
te kijken hoe de conditie is maar dat
het ook preventief is, blijkt uit het
feit dat er in november 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. Heeft u
nog nooit eerder deelgenomen en
lijkt het u ook eens leuk om mee te
doen, dan kunt u zich nu opgeven,
ten bij de Vita welzijn en advies, tel.
344094 tijdens kantooruren.

Nu 84 aanvragen ondernemers

Animo BreedNet is groot
Aalsmeer - Het aantal aanvragen
van Aalsmeerse MKB-ondernemers
en instellingen voor een snelle glasvezelaansluiting is eind februari op
84 aangeland. Vergeleken met gemeenten in de regio is de animo in
Aalsmeer groot. Eind oktober organiseerde de gemeente Aalsmeer in
samenwerking met Breednet voor
ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf (MKB) en maatschappelijke instellingen een speciale voorlichtingsavond over de mogelijkheid om een snelle glasvezelverbinding aan te leggen. Breednet
is een overheidsinitiatief om deze
partijen sneller aan een betaalbare glasvezelaansluiting te helpen en
is daarmee een directe investering
in de economische structuur van de
gemeente Aalsmeer en de regio. Tijdens de informatiebijeenkomst presenteerden infrastructuuraanbieders en de aanbieders van diensten
zichzelf. Daarna konden de aanwezigen zich opgeven om een offer-

te te krijgen van meerdere partijen.
Op de bijeenkomst zei Berry Nijmeijer, wethouder Economische Zaken:
“BreedNet biedt bedrijven en instellingen in Aalsmeer, zoals gemeente,
onderwijs, sportverenigingen, zorg
en cultuur een betrouwbaar en betaalbaar glasvezelaanbod. De snelheden lopen op tot 200x kabel of
ADSL tegen een goedkoper tarief.”
Het project Breednet is nog niet afgelopen. Ondernemers en instellingen die alsnog interesse hebben
kunnen op www.breednet.nl een
postcodecheck doen en het glasvezelaanbod voor hun bedrijfslocatie
zien. Daarnaast kunnen zij het beschikbare dienstenaanbod bekijken
en hun interesse in een aansluiting
kenbaar maken door het invullen
van een intentieverklaring. De ondernemer of instelling krijgt daarna een offerte van de marktpartijen
die de glasvezel¬aansluitingen aanbieden. Voor vragen over BreedNet:
0900-2100800.

Kudelstaart - Op zaterdag 28 maart
wordt in het Dorpshuis weer de jaarlijkse voorjaars- en zomerbeurs gehouden voor de maten vanaf maat
140 tot en met dames XL.
Een week later, op 4 april, vindt de
evenzo bekende baby beurs tot maat
140 plaats. Door veranderingen in
het Dorpshuis is er weer iets veranderd aan de tijden, De in- en de

Om deze muziek zo mooi mogelijk te
vertolken wordt er bij voorkeur gezocht naar een pianist en een gitarist. Speel je een ander instrument
en denk je dat past prima, is het muziek die je aanspreekt laat het weten. Voor informatie Jan Daalman,.
jdaalman@xs4all.nl, tel. 343663.

Inschrijven en informatie vanaf begin
maart bij Joke Koolen, tel. 329408,
Truus de Geus, tel. 323072 en Leni
Buisma, tel. 360942 op werkdagen
van 15.00 tot 17.00 uur.

T/m 29 maart in Oude Raadhuis

Poolse papierkunstenares
Maria Diduch in Raadhuis
Aalsmeer - Gelijktijdig met de fotoreportage over de Poolse gemeenschap in Aalsmeer van fotografe
Liesbeth Dingmans is er werk van
papierkunstenares Maria Diduch
te zien in Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. Maria Diduch werd in
1947 in Polen geboren in de textiel en modestad Lodz en studeerde daar in 1973 cum laude af aan
de Rijks Kunstacademie in schilder
en beeldhouwkunst en in modeontwerpen. In dat zelfde jaar verhuisde ze naar Nederland. Levend tussen twee werelden maakte ze haar
textiel en papierkunstwerken met de
natuur als inspiratie bron in al haar
werk, de herinneringen in lagen opgebouwd. Grote vrijheid in werken,
vrijheid van denken waarbij zij soms
balanceert tussen de herinneringen
aan haar geboortegrond en de geschiedenis in haar genen en de ervaringen en belevenissen in Nederland en op reis. De keuze voor het
met de hand scheppen van papier

is een lusthof voor de ambachtsmens die Maria is. Zij ontwikkelde al gauw haar eigen handschrift
als een verbeelding van een muziekstuk, of een gedicht. Het landschap is voor haar muziek, de wind
waait, alles beweegt, alles is ritme.
In de papierpulp verwerkt ze de dingen waarmee ze zich wil laten zien,
stengels, vezels, zaden, draden, rafels, slierten, nerven, vliesjes, zandkorrels, enz. Maria Diduch heeft
aan tientallen tentoonstellingen en
kunstwedstrijden in vele landen
deelgenomen waar ze met vele prijzen bekroond werd. Haar kunstwerken maken deel uit van de collecties van meerdere musea in het binnen en buitenland. In de tentoonstelling in Het Oude Raadhuis, die
nog tot en met 29 maart is te zien, is
tevens keramisch werk opgenomen
van de Poolse Anna Marschwicka.
Een gratis kijkje nemen kan iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Jeugdavonden in Bon Ami
Aalsmeer - Iedere woensdag- en
donderdagavond tussen 19.00 en
23.00 uur zijn jongeren welkom
in Bon Ami aan de Dreef om gezellig met elkaar te praten of gewoon een spelletje te doen. Diverse voorlichtingsactiviteiten, zoals
CWI, drugs en alcohol, lover boys,
etc. zullen dit jaar de revue passeren en natuurlijk staan ook filmavonden, pannatoernooien en dart-

competities op het programma. De
gemeente Aalsmeer, jongerenorganisatie Cardanus en discotheek club
Bon Ami zullen de handen weer ineen slaan om de jeugd vanaf 12 jaar
uit Aalsmeer en Kudelstaart op de
woensdag en donderdagavond een
veilige thuishaven te bieden. Kijk
voor meer informatie of voor de activiteitenagenda op de website www.
bonami.nl.

Oproep aan mensen die willen vertellen

Coq Scheltens wil tweede
verhalenboek Aalsmeer
Aalsmeer - Gewone, alledaagse
verhalen, spannende gebeurtenissen, waar gebeurde situaties: Bedenk het maar. Coq Scheltens wil
na het succes van het boek ‘Grote verhalen’ dit jaar nog een boek
uitgeven dat door niet-schrijvers is
verteld. Het gaat om verhalen, geschiedenissen en gebeurtenissen
van vroeger, uit het Aalsmeer of Kudelstaart van weleer. Ook verhalen
die men van anderen over vroeger
weet, wil Coq graag in het boek opnemen. “Aarzel niet of denk niet dat
u het niet kunt. Schrijf het gewoon
op in uw eigen woorden of laat het
door iemand anders doen”, luidt de
oproep van Coq Scheltens. Vertellen aan de initiatiefneemster mag

ook. Coq zet graag uw verhaal of
een verhaal van horen zeggen op
papier. In het boek wil de uitgever
ook Aalsmeerse recepten opnemen.
“Ook die moeten vastgelegd worden”, benadrukt de boekenmaakster. Coq Scheltens is er van overtuigd dat het boek door medewerking uit Aalsmeer en Kudelstaart
kan uitgroeien tot een bijzondere
uitgave.
Bij deze wordt iedereen die iets
wil vertellen uitgenodigd te reageren. Dit kan schriftelijk, per telefoon of per email. Opgeven kan bij
Coq Scheltens, Chrysantenstraat
44, 1431 BN in Aalsmeer, tel. 0297343246, email: info@coqscheltens.
nl.

Groepsdagtochten VVV
Aalsmeer - De VVV Hollands Midden heeft onlangs een nieuwe
Groepsarrangementenbrochure uitgebracht met daarin het aanbod van
dagtochten voor groepen in de regio’s Amstelland, Meerlanden, Gooi
en Vechtstreek.
Vriendengroepen, families of collega’s kunnen samen de mysterieuze geheimen van het Muiderslot en
forteiland Pampus ontdekken, de
oude vestingstad Naarden-Vesting
ervaren en bewonderen, een vaartocht over het IJsselmeer maken
met een traditionele botter of kiezen voor een ontdekkingstocht door
de media-attractie Beeld & Geluid

in Hilversum.
Maar ook sportieve activiteiten als
boerenbosgolfen en paintballen zijn
boekbaar; er zijn volop mogelijkheden. Het aanbod is voor groepen
vanaf 15 of 20 personen. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de
VVV vestiging in Aalsmeer, in het
gemeentehuis op het Drie Kolommenplein.
Daarnaast is de gids aan te vragen
via de website www.vvvgroepsarrangementen.nl of telefonisch via
de afdeling reserveringen van VVV
Hollands Midden; tel. 035-6944114.
Via deze afdeling kunnen de arrangementen tevens geboekt worden

PvdA politicus Jan Pronk
23 april in Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 23 april
zal Jan Pronk, bekend PvdA-politicus, in Aalsmeer spreken. Het onderwerp is de Europese Verkiezingen. Begin juni mag iedere burger
weer stemmen op de gewenste politieke koers voor de Europese Unie.
De voordelen van de EU zijn bekend. Met name een sterke munt in
tijden van crisis en de beschermende wetten op het gebied van mensenrechten.
“In het Europese Parlement is een
grote meerderheid liberalen en
christendemocraten. Dus een linkse
inzet is nodig. Duurzame ontwikkelingen zijn niet in goede handen bij
de Berlusconi’s van deze tijd”, stelt
de politicus. Jan Pronk heeft het
verkiezingsprogramma voor Europa van de PvdA geschreven. Ook is
hij één van de deelnemers aan het
Appèl van Antwerpen. Dit platform
roept op tot een ombuiging, te be-

ginnen in Nederland om zo de EU
te beïnvloeden. Ombuiging van de
economie naar duurzaamheid, dus
niet veel geld naar vervuilende economische activiteiten én ombuiging
van ons consumptiepatroon. Een
duurzame weg inslaan is verzekeren
van de toekomst.
Onlangs uit de mond van Jan Pronk
opgetekend: “Kies in Europa voor
minder! Minder uit handen geven
aan Brussel. Het wordt te uitvoerig en te ingewikkeld. Minder regels. De politiek moet wel aan zet
blijven, niet een bovennationale bureaucratie. Minder uniformiteit, minder keurslijf. Met meer vertrouwen,
meer gezag naar buiten en meer
verscheidenheid. Minder Brussel,
meer Europa”. De avond wordt gehouden in De Oude Veiling in de
Marktstraat en begint om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom.
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Beraad en raad volgende week
Aalsmeer - Volgende week donderdag 26 maart staat het tweewekelijkse beraad en de raad weer op
de agenda van burgemeester, wethouders en raadsleden. De bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur
met het beraad. Op de agenda staan
onder andere de rapportage verbijzonderde interne controles van de
jaarrekening 2008, conceptverordening langdurigheidtoeslag, onderzoek naar verkeersafwikkeling

Uit B&W-kamer

op Burgemeester Kasteleinweg na
omlegging van de N201 en door
AB gestelde vragen over woonarken en het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers worden behandeld.
Rond 22.50 uur start vervolgens de
raadsvergadering onder voorzitterschap van burgemeester Pieter Litjens. Een der agendapunten is krediet verlenen voor realisatie van tienerwerk in Oost. Volgens de planning klinkt om kwart over elf de afsluitende hamer.

Beraad en raad in vogelvlucht

Groen licht fracties voor
tienerwerk in Oost
Aalsmeer - Het Beraad van donderdag 12 maart stond voor het
grootste gedeelte onder voorzitterschap van VVD-fractievoorzitter Vivian Boerma-Smit. Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 5 februari deelde wethouder Jaap Overbeek mee, dat er
een gesprek heeft plaatsgevonden
met de AB-fractie over het beheer
van de Mikado. “De kou is uit de
lucht. Het is een goed gesprek geweest”, aldus de AB-fractie. Naast
uitgebreid besproken behandelstukken waren er ook zaken die wat
minder tijd in beslag namen. Het instemmen met het uitvoeren van tienerwerk in Aalsmeer-Oost door de
Binding en het verstrekken van een
krediet voor het programma Opgroeien in Aalsmeer bijvoorbeeld en
het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van de telefooncentrale. De AB-fractie wilde via de rondvraag van wethouder
Jaap Overbeek weten waarom er
nog geen antwoord is gegeven aan
de wijkraden met betrekking tot het
opbouwwerk. Dit zou medio februari plaatsvinden. Dit alles heeft te
maken met de onderbezetting van
de afdeling Communicatie tot eind

2008. De afdeling is inmiddels op
sterkte en elke wijk heeft een coördinator toegewezen gekregen en
zij zullen ingewerkt worden. Verder zijn er afspraken gemaakt met
Cardanus. Verder wordt ook gekeken hoe het geld het beste ingezet kan worden. In de Raad stond
het afscheid van gemeentesecretaris Ed Duinkerken op de agenda en
na inleidende woorden van burgemeester Pieter Litjens stond de nestor van de Raad, Wim Spaargaren
(VVD), even wat langer stil bij dit afscheid via een korte teugblik. Reorganisaties, personeelswisselingen
en invoering van het duale stelsel
passeerden de revue en ook Roemenie kwam nog even aan bod. Uiteraard waren er ook afscheidspresentjes, waaronder het fraaie boekwerk “De Vonkenboer” (uit het bezit van de nestor van de Raad) van
ex-marinier Rinus Hellemons en een
schilderij dat gedurende een lengte
van jaren de kantoorruimte van Ed
Duinkerken sierde. Echtgenote Anneke mocht een bloemenhulde in
ontvangst nemen. “Het was gewoon
een fijne tijd”, waren de afscheidswoorden van Ed Duinkerken rond
de klok van 23.42 uur.

Aalsmeer opnieuw opgemeten
voor basiskaart van Nederland

Aalsmeer - De komende periode kunnen bewoners van Aalsmeer
de heer Niek Rengers, landmeter
van Grontmij Nederland BV afdeling Geogroep, aantreffen op hun
perceel om in opdracht van de gemeente Aalsmeer allerlei meetwerk
te verrichten. Op uw verzoek kan de
heer Rengers (zie foto) zich legitimeren. In principe hoeft hij alleen
buiten te zijn. Uiteraard let hij goed
op uw eigendommen. De metingen
zijn noodzakelijk om de zogenaamde Grootschalige Basis Kaart Nederland bij te werken. Alle gemeen-

ten in Nederland zijn wettelijk verplicht om op 1 juli 2009 alle panden
geografisch ingemeten te hebben.
Onder panden worden woonhuizen,
garages, vaste schuren, bedrijfspanden, kantoorgebouwen, veestallen, toegankelijke elektriciteitshuisjes, kassen, alles wat duurzaam en
toegankelijk is, verstaan. Onder andere tuinhuisjes, duivenhokken, kippenrennen en dergelijke vallen hier
niet onder en hoeven niet opgemeten te worden. Aalsmeer voert dit uit
in samenwerking met de gemeente
Uithoorn.

Feestelijke heropening met champagne

JOP Dreef mag blijven!
Aalsmeer - Donderdag 12 maart is
de jongeren ontmoetingsplek aan
de Dreef feestelijk heropend. Wethouder Jaap Overbeek feliciteerde de jeugd met het feit dat de JOP
mag blijven staan. De proefperiode
van een jaar is prima verlopen en
dus mag deze plek blijven. De jongeren heropenden zelf ‘hun’ JOP
middels hete leeg spuiten van een

fles champagne. Daarna werd door
de jongeren, de wethouder, de wijkraad en medewerkers van het jongerenwerk lichtballonnen opgelaten. In het nabij gelegen Bon Ami
werd tot slot onder het genot van
een glaasje champagne en een
bitterbal een laatste proost uitgebracht. De JOP is voorzien van een
tekst met regels waarop de jonge-

ren gevraagd wordt zich te gedragen, de omgeving netjes en schoon
te houden, afval dus in de afvalbakken, en een muziekje aan is oké,
maar denk aan de buren en voorkom geluisoverlast. Open vuur is
verboden. De JOP is ‘geopend’ van
10.00 tot 23.00 uur van zondag tot
en met donderdag en van 10.00 tot
1.00 uur op vrijdag en zaterdag.

Komst hotel achter Farregat
onverwacht bij B&W
Aalsmeer - De ontwikkeling voor
het bouwen van een hotel achter het
Farregat aan de Oosteinderweg 248
heeft het college van burgemeester en wethouders niet zien aankomen. Achter de horecagelegenheid, met de voorgevel aan de Hoge Dijk, mag nu een pand neergezet
worden met een totale bedrijfsvloeroppervlakte van 250 vierkante meter. Het hotel wordt twee verdiepingen hoog, krijgt elf kamers en een
bedrijfswoning op de tweede verdieping. Tegen de door het college
verleende bouwvergunning zijn diverse bezwaren ingediend, maar de
bestuurders staan met de rug tegen
de muur. De eerste aanvraag is ingediend op 20 februari in 2007 en
het bouwplan werd getoetst aan het
nieuwe bestemmingsplan Oosteinderweg. De bestemming ter plaatse
is horeca, dus een hotel bleek toegestaan binnen de bestemming. Het
nieuwe bestemmingsplan was echter wel al vastgesteld door de gemeenteraad, maar nog niet in werking getreden. Vooruitlopend op
de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan is de vrijstellingsprocedure vervolgens opgestart. Uit deze procedure bleek dat
de bouwaanvraag niet in overeenstemming was met het bestemming.
Het bouwplan was namelijk fors
groter dan de toegestane maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 250
vierkante meter. De aanvrager had
hier niet op gerekend. Er zijn daarna

nog diverse varianten van de bouwtekening ingediend, maar allen zijn
door de gemeente teruggestuurd
met de opmerking dat deze niet in
overeenstemming waren met het
bestemmingsplan. Uiteindelijk heeft
de aanvrager het plan aangepast
en aan het nieuwe bestemmingsplan en moest de bouwvergunning
door de gemeente verleend worden als ‘gebonden beschikking’. Het
college was dus verplicht om groen
licht te geven. De bezwaren moesten ongegrond verklaard worden.
Voor de aanvrager stond de weg
open om de bouwaanvraag tweede
fase in te dienen. Deze is uitermate zorgvuldig beoordeeld op alle veiligheidsaspecten. De conclusie was
dat het bouwplan in overeenstemming is met de bouwverordening en
het bouwbesluit. Er bestond weer
geen mogelijkheid voor de gemeente om de bouwvergunning tweede
fase te weigeren en op 24 februari is de vergunning van rechtswege
verleend. De komende vier weken
is er nog de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar te maken, maar deze mogen alleen gericht zijn op de constructieve veiligheid en brandveiligheid. In het nieuwe bestemmingsplan is geen parkeernorm voor de horeca opgenomen. Er is door het college een lange discussie met de aanvrager hierover gevoerd. Er komen nu zes parkeerplaatsen op eigen terrein. Burgemeester en wethouders denken

dat de parkeerdruk in het gebied
niet zal toenemen. Enige twijfel lijkt
er wel, want zo staat geschreven:
“Uiteraard is het belangrijk om goed
toezicht te houden op het gebruik
van de parkeerplaatsen op eigen
terrein.” Het college tot slot in de informatieverstrekking aan de fracties: “Wij hebben geprobeerd het
plan tegen te houden met de instrumenten die wij hebben. Dit is helaas
niet gelukt. Het initiatief is in overeenstemming met het vastgestelde bestemmingsplan omdat hierin niet is verboden om een tweede
horecavestiging binnen een bouwblok op te richten.” Afgelopen donderdag is de realisatie van het hotel
uitvoerig aan de orde geweest. Veel
woorden en onbegrip bij de fracties
en nabij wonenden. Zo zei de heer
Hovius te vrezen voor ernstige overlast op het gebied van geluid, ordeverstoring, overmatig alcoholgebruik en vervuiling. Dit omdat het
voornamelijk werknemers uit Oost
Europa zullen zijn die het hotel zullen gaan bevolken. De VVD gaf aan
veel moeite te hebben met ontsluiting van het hotel via de Hoge Dijk
en AB sprak over een vertrouwensbreuk tussen de raad en het college. Maar vooralsnog blijft het onomkeerbaar, ontheffing is ook verleend door de VROM-inspectie en
het Waterschap. Er is nog niets gebouwd, maar het is mogelijk dat aan
de Oosteinderweg twee hotels tegenover elkaar kamers gaan exploi-

Vragen CDA-fractie over komst
3 bedrijfsverzamelgebouwen

Aanhoudingen
na pasfraude

Amstelveen - Een oplettende ondernemer uit Amstelveen belde
woensdag 12 maart aan het eind
van de middag onmiddellijk met de
politie toen deze onraad rook bij het
afrekenen met een betaalpas. Het
ging om een zaak in luxe artikelen in het winkelcentrum. Twee verdachte klanten werden kort daarna
aangehouden.
De mannen, van Roemeense afkomst, probeerden de luxe goederen af te rekenen met een betaalpas
die door de apparatuur werd geweigerd. De winkelier aarzelde niet en
alarmeerde de politie die de twee,
met hulp van een winkelbeveiliger,
aanhield.
De mannen waren kort daarvoor in
een andere winkel wel geslaagd.
Daar waren ook luxeartikelen aangeschaft die ze nog bij zich droegen.

Fitte ambtenaren

Aalsmeer - De gemeente heeft het
voornemen om de Regeling bedrijfsfitness 2009 vast te stellen. De regeling moet onderdeel worden van de
arbeidsvoorwaarden. Wel moet de
ondernemingsraad nog instemmen.
Als de conceptregeling wordt goedgekeurd kunnen ambtenaren voordelig sporten èn fit aan de slag.

Nog 1946 euro
aan boetes open

Hoofddorp - Een 33-jarige
Aalsmeerder liep donderdag 5
maart tegen de lamp in Hoofddorp.
De man reed met zijn brommer op
het fietspad langs de Kruisweg rond
half vijf ‘s middags. Toen de politie de man daarover aanspraken en
hem controleerden, bleken er nog
boetes open te staan à 1946 euro!
De 33-jarige rekende contant af en
mocht zijn weg vervolgen.

Aalsmeer - De CDA-fractie heeft
tijdens het Beraad op donderdag 12
maart gebruik gemaakt van het vragenhalfuur. Aanleiding hiertoe was
het B&W verslag van 30 december
vorig jaar waarin staat te lezen dat
het college van burgemeester en
wethouders op 23 december besloten heeft om vrijstelling te verlenen voor het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen op een perceel
aan de Aalsmeerderweg. Het gebied waarover gesproken wordt is
gelegen tussen de Ringvaart en de
Aalsmeerderweg en kenmerkt zich
door lintbebouwing waarachter zich
voormalige tuinbouwbedrijven bevinden. De CDA-fractie vraagt of
het college met onderbouwing kan
reageren op de stelling het eens of
oneens te zijn met de ontwikkeling
van drie bedrijfsverzamelgebouwen
in een van de linten en kan het college onderbouwd aangeven of er
met het nu weer toestaan van deze
ontwikkeling er niet vooruit gelopen
wordt op de nieuwe gebiedsvisie?
Dit laatste is niet het geval, volgens
wethouder Berry Nijmeijer Er wordt
nog getoetst aan de kaders die er
nu zijn en gezien het huidige beleid
worden deze oude aanvragen veelal
gehonoreerd. Nieuwe gevallen worden overigens niet gehonoreerd. De
gevolgen voor de infrastructuur van
met name de Aalsmeerderweg en
de Oosteinderweg zijn ernstig, zowel wat de verkeersdruk als de verkeersveiligheid betreft door de veel
op- en afritten. “De drukte zal inderdaad deels toenemen”, aldus de

wethouder, “maar er mag van uitgegaan worden dat er rekenmodellen
gemaakt zullen worden in het Verkeer- en Vervoersplan waar de ontwikkelingen in zitten.” Het aantal
uit- en afritten zal afnemen. Diverse
percelen worden geclusterd.
Onvoldoende water
Op de rand van het oude jaar deed
zich een grote brand voor aan de
Aalsmeerder- en Oosteinderweg die
enkele complex in de as legde. Naar
toen bleek is de brandweer ten aanzien van de bluswatervoorziening
aangewezen op een waterleidingnet van onvoldoende capaciteit. Als
gevolg hiervan moest de brandweer
op zoek naar adequate watervoorziening en dit bleek een veraf gelegen tocht te zijn. “Welke maatregelen gaat het college nemen om dit
in de toekomst te voorkomen”, luidde de volgende vraag van het CDA.
“De brand is ontstaan in een niet legaal gebruikt gebouw. Er wordt nu
gebouwd conform de voorschriften”, aldus de wethouder. Burgemeester Pieter Litjens vult als portefeuillehouder aan dat samen met
de brandweer een inventarisatie is
gemaakt en een en ander wordt in
kaart gebracht. Er zal in ieder geval
gebaggerd moeten worden.
Greenpark
Het baart de CDA-fractie ook zorgen dat deze bedrijven zich buiten
het Greenpark ontwikkelen en daarmee de ontwikkeling hiervan tegengaan. In het Masterplan Greenpark

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de B&W-bijeenkomst op 17
maart besloten om aan Kom in de
Kas, regio Aalsmeer een bijdrage te
verlenen van 500 euro als bijdrage
in de organisatiekosten van dit jaar,
op 4 en 5 april aanstaande.
* Op 10 maart hebben burgemeester en wethouders besloten
om het bezwaarschrift tegen het
intrekken van een bouwvergunning ongegrond verklaard. Het
besluit voorziet in het intrekken
van de bouwvergunning voor het
bouwen van een hotel en kantoorruimte op het bedrijventerrein aan de Lakenblekerstraat.
* Burgemeester en wethouders
hebben een krediet van 45.878
euro beschikbaar gesteld voor
de inrichting van het gymnastieklokaal bij scholencomplex
de Rietpluim aan de Zonnedauwlaan en een bedrag van
19.169 euro voor de eerste inrichting van een speellokaal en
de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de
twintigste groep voor de Antoniusschool in het nieuwe scholencomplex de Rietpluim.
* Het college heeft besloten om
op een aantal locaties autodate-parkeerplaatsen aan te wijzen. Een plaats wordt ingericht
in de Snoekbaarsstraat, op het
Poldermeesterplein en de andere op een terrein aan de Oosteinderweg 110.
* De gemeentelijke opsporingsambtenaren en de flora en faunabeheerders tevens controleurvaarwegen zijn door het college
van burgemeester en wethouders aangewezen als toezichthouders op grond van de wet
ruimtelijke ordening, woningwet,
wet milieubeheer, verordening
op de openluchtrecreatie, Algemene Plaatselijke Verordening,
parkeerverordening, bomenverordening en de afvalstoffenverordening.
* Burgemeester en wethouders
hebben besloten om vrijstelling
te verlenen voor het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw aan
de Aalsmeerderweg en groen
licht te geven voor het bouwen
van een dubbel woonhuis aan de
Mr. Jac. Takkade.
* Het Ministerie heeft subsidie
verleend voor de kosten van de
vliegtuigberging in Nieuw Oosteinde. Een bedrag van 22.554
euro gaat nu overgemaakt worden aan de GEMA als vergoeding van hun kosten.

Wel of geen
golfbaan in
Amstelveen?

Amstelveen - “De provincie mag
niet toelaten, dat Amstelveen een
vergunning gaat verlenen voor een
golfbaan in de Bovenkerkerpolder”,
aldus CDA Statenlid Maaike Nagel tijdens een interpellatie in de
vergadering van Provinciale Staten Noord-Holland van maandag 16
maart. “Nu een golfterrein toelaten
is in strijd met het streekplan NoordHolland Zuid, en met de golfbanennotitie van de provincie. De inkt van
de Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland die Provinciale Staten hierover hebben vastgesteld op 15 december 2008 is nog
nauwelijks droog. De provincie mag
zich tegenover Amstelveen niet gedragen als een lam zonder tanden”,
stelt Nagel tot slot. Zij vindt dat de
provincie en gedeputeerde staten
actie moeten gaan ondernemen tegen de gemeente Amstelveen.

staat dat ruimte wordt geboden aan
lokale bedrijvigheid. Ook aan de
randen van Greenpark-centrum zijn
er kavelstroken met plaats voor kleine en middelgrote bedrijven. “Horen de genoemde verzamelgebouwen niet juist daar thuis?”, vraagt de
CDA-fractie zich af. Volgens de wethouder zijn de randen ook bedoeld
voor lokale bedrijvigheid. Nog een
vraag van het CDA: Bij het realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen
welke nu net buiten Greenpark vallen, wordt geen bijdrage geleverd
aan de realisatie van de N201. Dit
leidt tot scheve concurrentieverhoudingen en minder inkomsten voor
een bijdrage aan de verlegging van
de N201 en wat gaat het college
hieraan doen?

Winkeldief slaat
op de vlucht

Het gebied N201 is heel nauw omschreven en de nieuwe wet ruimtelijke ordening geeft de lokale overheid veel meer ruimte tot kostenverhaal. Het college heeft een werkbezoek gebracht in het gebied en was
verrast over wat er allemaal speelt.
Veel units worden hobbymatig gebruikt, maar er zijn ook professionele gebruikers. Het jaarlijkse uitje van
de raad en het college zal dit keer
naar deze complexen gaan. De beantwoording stelde de CDA-fractie
niet direct gerust en dat gold ook
voor de PACT-fractie. De fracties
zullen zich hier nog eens over buigen. Wel is het zo dat bij de nieuwe
gebiedsvisie alles via de raad loopt.
De ‘oude’ zaken zijn inmiddels afgerond.

Flats ontruimd
voor brand

Hoofddorp - Een 18-jarige jongen
uit Hoofddorp is maandag 16 maart
aangehouden voor winkeldiefstal.
Hij pleegde die in een winkel aan
het Genderenplein in zijn woonplaats, omstreeks 14.00 uur. Winkelpersoneel zag dat hij wat stal. Toen
hij daarover werd aangesproken,
ging de dief er vandoor. Hij werd op
de Fanny Blankers Koenlaan aangehouden en overgedragen aan
de politie. Die nam de Hoofddorper
mee naar het bureau waar hij proces-verbaal kreeg.

Nieuw-Vennep - Op zaterdag 14
maart zijn enkele flats in NieuwVennep rond 5.30 uur uit voorzorg
ontruimd. Vlakbij, op nog geen meter afstand stonden namelijk twee
auto’s in de brand. De flats bevinden zich boven een bedrijfspand
aan de Venneperhof. Het pand zelf
liep gelukkig geen brandschade op.
Wel was er rookschade te betreuren. Onder carport in de nabijgelegen Sikkelstraat bleek kort hierna ook een auto vlam te hebben gevat. De politie heeft de zaak in onderzoek.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 19 maart 2009

Weg blijft druk na omlegging
Onderzoek verkeersafwikkeling
huidige N201 voor de zomer klaar
Aalsmeer - Bij de behandeling
door de gemeenteraad van het onderwerp onderzoek verkeersafwikkeling Burgemeester Kasteleinweg
na de realisatie van de omlegging
van de N201 heeft de CDA-fractie aangegeven, dat een simulatiemodel uitstekende oplossingen kan
bieden om een en ander inzichtelijk
te krijgen.
Met name het gedeelte tussen de
Van Cleeffkade en de brug over de
Ringvaart wordt door deze fractie
als zeer druk gezien. Wethouder Ronald Fransen verwacht dat het onderzoek nog voor de zomer gereed
zal zijn. De PACT-fractie vraagt of
het mogelijk is dat de provincie ook
een financiële bijdrage levert. Volgens de wethouder is dit niet het
geval want zij zien dit niet als hun
taak. Het onderzoek maakt deel uit
van het verkeer- en vervoerplan
van de gemeente. De VVD-fractie
geeft aan uitleg te hebben gekregen over een dynamisch versus een
statisch onderzoek en hoopt dat er
nu uitsluitsel gegeven kan worden
hoe de inrichting moet gaan worden. Volgens deze fractie is er ooit
gesproken over een bedrag van 15
duizend euro en niet over 20 duizend euro. Wethouder Ronald Fransen geeft aan dit laatste nog te onderzoeken en zegt toe hier in tweede termijn op terug te komen. Volgens de AB-fractie wordt gesuggereerd dat het onderzoek gaat over
het tracé maar volgens deze fractie gaat het primair over de inpassing van de vrijliggende busbaan.
Bovendien blijft het wegvak veel te
druk en de aaneenhechting van het
dorp is een illusie geworden. Helaas
heeft dit College niet de durf gehad
die in Uithoorn wel bestond. Verder
vraagt de fractie zich af waarom het
vier maanden heeft geduurd alvorens het voorstel er lag. Op 26 maart
wordt het besluit eventueel genomen en eind maart moet het onderzoeksrapport gereed zijn en dat is

wel erg krap. Verder vraagt de fractie zich af of het tracé Aasmeer Uithoorn in 2011 daadwerkelijk gereed is en wat zijn dan de consequenties voor dit onderzoek.
Het tracé bij Haarlemmermeer is fors
later gereed en waarom is het tracé
voor een deel van de Legmeerdijk
niet in dit onderzoek opgenomen?
De kruising Oosteinderweg en Burgemeester Kasteleinweg wordt buiten beschouwing gelaten en waarom moet de gemeente opdraaien
voor de kosten voor de inpassingstudie voor de HOV-busbaan? Wethouder Fransen is het eens met de
opmerking dat het op dit wegvak
druk blijft. Het is en blijft een knelpunt maar terugdringen van het verkeer via andere plaatsen maakt het
op die plaatsen alleen maar drukker.
Mensen die in het dorp moeten zijn
onnodig om laten rijden zorgt voor
nog meer sluipverkeer. Het tracé bij
Haarlemmermeer zal inderdaad later gereed zijn (zo’n anderhalf jaar).
Over de gevolgen is de gemeente in
discussie met de provincie en hierbij
wordt aangegeven hoe dit financieel
tot uitdrukking zal komen. De kruising Oosteinderweg - Burgemeester Kasteleinweg is wel in het onderzoek opgenomen.
Het is geen inpassingstudie, zoals
AB aangeeft maar het uitvoeren van
een motie en de wethouder deelt de
mening tot betrekking met de HOVbusbaan dus ook niet. Door het onderzoek te combineren met het tracé Legmeerdijk schiet je niets op, aldus de wethouder.
De tweede termijn staat op de agenda van donderdag 26 maart. Voorafgaande aan de behandeling voerde
de heer Albers, sinds 51 jaar omwonende van de Burgemeester Kasteleinweg, het woord en hij wilde weten wanneer belanghebbenden hun
zegje kunnen doen over de inrichting van de oude N201 en hij rekent
er op dat dit eind maart al zijn.

Foto Michael van Doorn.

Auto botst op tankwagen

Aalsmeer - Maandag 9 maart rond
half één in de middag heeft een ongeval plaats gevonden op de hoek
Legmeerdijk en Beneluxbaan, nabij
het tankstation. Een auto is in de zijkant van een cementwagen gereden.
De bestuurder van de personenwagen raakte bekneld en moest door
de brandweer uit de wagen bevrijd
worden. De tank van de cementwagen raakte lek en verloor een rui-

Hakbijl in auto
Boesingheliede - Omdat zijn rijgedrag opviel, haalde de politie vrijdagavond 13 maart een automobilist naar de kant. Dat gebeurde op
de A9, vlakbij Boesingheliede. De

me hoeveelheid diesel. Op het moment van de aanrijding waren de
stoplichten uit. Of dit met de aanrijding te maken heeft, is vooralsnog
niet bekend. Er heeft een onderzoek
plaatsgevonden. De bestuurder van
de personenauto is met letsel naar
het ziekenhuis vervoerd. De chauffeur van de tankwagen kwam met
de schrik vrij. Het verkeer is enige
tijd omgeleid.
20-jarige man reed met hoge snelheid op de weg.
Eenmaal een blik in zijn auto geworpen trof de politie daar kleine hakbijl aan, die direct in beslag is genomen, en een mes. De man kreeg
een boete.

Start verkoop starterswoningen
aan de Bilderdammerweg
Kudelstaart - Op vrijdag 20 maart
om 19.30 uur start Woongroep Holland met de verkoop van starterswoningen aan de Bilderdammerweg
in Kudelstaart. Wethouder Berry Nijmeijer van gemeente Aalsmeer en
Jan van den Berg Jeths, directeur
Woongroep Holland: “Het is belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal van de woningen terecht komt
bij de doelgroep starters en jongeren. Voor de koopwoningen is dit de
doelgroep Aalsmeerse starters tot
30 jaar. Voor de tweekamer-huurwoningen is de doelgroep Aalsmeerse
jongeren tot 26 jaar en voor de driekamer-huurwoningen Aalsmeerse

starters. Daarnaast dienen de woningen ook in de toekomst voor de
doelgroep beschikbaar te blijven.
Het gaat nu om 56 woningen binnen het project waarvan 24 huurwoningen en 32 koopwoningen. De
24 sociale huurwoningen worden
voor minimaal 15 jaar voor de doelgroep starters in stand gehouden.
Ook stelt gemeente Aalsmeer Startersleningen beschikbaar.”
De verkoop is vrijdagavond van
19.30 tot 20.00 uur in De Spil in de
Spilstraat, zijweg Bilderdammerweg,
en zaterdag zijn geïnteresseerden
hier welkom tussen 11.00 en 13.00
uur.

Van de hak
op de tak
De Hoge dijk

De brug over de Kerkwetering is voor de helft gereed. Een tip voor alle watersporters: Bukken bij het onderdoor varen! Foto: Jacqueline Kristelijn.

Bukken voor brug Kerkwetering
Aalsmeer - De brug over de
Kerkwetering is voor de helft gereed. Er wordt over deze nieuwe ophoging in het dorp gereden, terwijl
aan de andere kant hard gewerkt
wordt om de brug te voltooien. De
planning is dat de nieuwe blikvanger en verkeersremmer op de Van

Cleeffkade in april in twee rijrichtingen toegankelijk is.
Dan volgt natuurlijk nog de finishing
touch: Het houten bovenwerk voor
een mooie dorps karakter. Vanaf april bestaat dan natuurlijk ook
voor watersporters de mogelijkheid
om met de boot van de Kerkwete-

ring naar het Stokkeland en verder
richting Westeinderplassen kunnen
varen en weer terug. Een tip voor
alle watersporters: Bukken bij het
onderdoor varen! Geen nieuw begrip overigens op de Aalsmeerse
wateren. Wie vanaf de Poel richting
Praamplein vaart moet bij de brug
onder de Uiterweg door ook even
‘inzakken’.

Uitvoeringsplan jeugd- en gezinsbeleid

Overbeek: “alleen achter voordeur
kijken bij zware probleemgevalen”
Aalsmeer - De begrotingsposten
voor 2009, 2010 en 2011 als het gaat
om jeugd- en gezinsbeleid worden
verhoogd. Ook structurele en incidentele gevolgen worden in de kadernota 2009 opgenomen. Een en
ander werd besproken door de gemeenteraad in het beraad afgelopen
donderdag.
De VVD-fractie geeft aan het voorgestelde bedrag van 50.000 euro
voor de aanpak van overlastgevende jongeren liever te willen besteden aan jongeren met wie het goed
gaat en dit kan via ontwikkeling en
ontplooiing. De fractie vraagt ook of
het mogelijk is om samen met Uithoorn plannen te maken, zoals op
andere gebieden ook plaatsvindt.
Bijvoorbeeld door een combinatiefunctie te regelen. Wethouder Jaap
Overbeek geeft aan, dat het niet de
bedoeling is het budget te gebruiken om activiteiten in de wijk te organiseren. Een deel kan ook gebruikt worden om voorzieningen te
creëren, zoals onlangs nog in Kudelstaart is gebeurd met een container. Het budget is nodig om in te
kunnen spelen op grotere activiteiten, bijvoorbeeld in samenwerking
met Cardanus, (sport)verenigingen
en de Binding. Met betrekking tot
de samenwerking met Uithoorn
zijn diverse onderwerpen benoemd
maar jeugdwerk zit hier nog niet in.
Daar zijn twee partijen voor nodig
en zij hebben allebei zo hun eigen
problematiek.
De AB-fractie geeft aan niet blij te
zijn met het voorstel. Het is bovendien verre van kompleet en dat levert een waslijst aan vragen op. Zo
mist de fractie sport in relatie met de
sportnota. In oktober 2008 is door
de fractie gevraagd een integraal
voorstel te presenteren zodat ook
te zien is wat uiteindelijk de kos-

ten zijn. Waarom is dit niet in de begroting opgenomen onder het kopje
nieuw beleid. Verder is het wachten
nog op een evaluatie met Cardanus
en over een extra ambulante jongerenwerker voor de N201 staat niets
te lezen. Wethouder Jaap Overbeek
geeft aan dat de taalklas er al langer
is en dat meer kinderen ook zorgt
voor meer kosten. Verder deelt hij
niet de mening dat er van alle inspanningen niets terug te zien is geweest. De JOP’s bijvoorbeeld hebben wel degelijk tot succes geleid.
Verder geeft hij aan dat het achter
de voordeur kijken alleen bij zware
probleemgevallen zal plaatsvinden.
De bezuiniging op kunsteducatie
en ondersteuning is teruggedraaid
en de behoefte wordt gepeild hoe
dit gefinancierd kan gaan worden.
Met Cardanus is een afspraak gemaakt maar het is wel een lastig traject. Komende week vinden de laatste ambtelijke gesprekken plaats en
daarna volgen de bestuurlijke gesprekken om te komen tot prestatie afspraken.
Algemeen jongerenwerk
De CDA-fractie had een ander soort
voorstel verwacht en legt de prioriteit bij de groep waarmee het goed
gaat en wil meer investeren voor
de jongerenwerkers. Jeugdbeleid
is vooral gezinsbeleid. Het grootste deel van het bedrag gaat naar
een zaak, de overlastgevende jongeren, waarbij de fractie vraagtekens plaatst. Waarom loopt dit niet
via bestaande verenigingen zoals bijvoorbeeld het Gilde. Wethouder Jaap Overbeek sprak zijn verbazing uit over het gegeven dat er
nog zoveel vragen waren en kreeg
het gevoel dat de Nota Ondernemend jeugd en gezinsbeleid, waarin 23 uitgangspunten zijn opgeno-

ingezonden

Gaarne nu snel zitbankje(s)
bij speelplein Rietgorsstraat
Zo werkt het ambtelijke apparaat in
Aalsmeer voor het plaatsen van een
eenvoudig bankje: Op 7 augustus
2008 heb ik een verzoek in gediend
bij de gemeente Aalsmeer voor het
plaatsen van één of twee zitbankjes ten behoeve van ouders en of
grootouders nabij de schommels in
de Rietgorstraat in de Hornmeer.Van
deze schommels en andere speeltoestellen word druk gebruik gemaakt. Op 24 september 2008 telefonisch eens na gevraagd hoe de
vorderingen zijn, en ja hoor, de des
betreffende ambtenaar moest zoeken naar mijn aanvraag van 7 augustus 2008. In de onderste lade,
dus totale desinteresse.
Wederom een verzoek ingediend op
25 september. Zo krijg ik op 6 november 2008 eindelijk een reactie dat door gebrek aan ambtelijke capaciteit het meer tijd in beslag

neemt, en zij mij begin volgend jaar
nader kunnen berichten. Omdat het
voorjaar is en het uitnodigt om met
je kinderen en of kleinkinderen van
de schommels te genieten, en zelf
even op een bankje plaats te nemen, heb ik op 8 maart 2009 wederom een verzoek ingediend. Tevens heb ik het ambtelijke schrijven van 6 november 2008 aangehaald en aangegeven dat het nu wel
tijd wordt voor een beslissing. En ja
hoor, wederom krijg ik een schrijven retour dat ze er naar streven de
behandelingsduur zo kort mogelijk
te houden. Ook dit schrijven is automatisch aangemaakt, wederom
verdwijnt het verzoek dus in de onderste lade. Is deze werkwijze het
streven van de ambtelijke molen
om dichter bij de burger te staan?
Ik vind het alleen maar ambtelijke
bureaucratie en traagheid. Ik vraag

men, opnieuw in behandeling werd
genomen. Hij heeft veel waardering
voor wat de verenigingen allemaal
doen en daarvoor krijgen zij subsidies. Dat past binnen de criteria. Als
we nu wat anders gaan doen begeven we ons op een hellend vlak.
Er wordt regelmatig gesproken met
verenigingen zodat in kaart is gebracht wat er wordt gedaan. Algemeen jongerenwerk ondersteunen
is een taak van de overheid en daar
kunnen nuanceverschillen bij optreden. Op het gebied van participatie is er niet genoeg capaciteit op
de afdeling en daarom is Stichting
Alexander in de arm genomen, een
bureau met heel veel ervaring op
dat gebied. Verder is de wethouder
ook benieuwd naar de jeugdhonken
in de wijken en hier komt binnenkort een memo over. Over het SJOK
gebouw is recentelijk gesproken en
hier spelen tegenstrijdige belangen
een rol. Kinderopvang versus jeugdvoorzieningen. Van de 23 uitgangspunten is de helft gerealiseerd.
De PACT-fractie vraagt wanneer er
resultaat is te zien van het nieuwe jeugd- en gezinsbeleid. Verder
vindt de fractie het jammer dat nog
niet alle kosten inzichtelijk zijn en
geeft aan dat voorkomen moet worden dat er ad-hoc beleid wordt gevoerd. Verder vraagt de fractie of dit
het plan is waarmee de doelen werkelijk gerealiseerd kunnen worden.
Volgens wethouder Jaap Overbeek
zijn de resultaten al zichtbaar en hij
verwijst naar Aalsmeer-Oost. Verder hoopt hij dat in de tweede helft
van dit jaar, na een inventarisatieronde, meer duidelijkheid gegeven
kan worden.
Knelpunten zijn nog de jeugdhonken en de inzet van het jongerenwerk. Op 26 maart staat de tweede
ronde op de agenda.
me af of er in 2009 nog één of twee
bankjes gerealiseerd kunnen worden op genoemde locatie. Ik hoop
dat B&W ook eens notie neemt van
het bovenstaande en zich ook eens
met hun ambtenaren bemoeien en
ze er op wijzen dat het van de gekke is om zo lang te moeten denken
over een eenvoudig bankje.
C.J. Büchner, Waterhoenstraat
23, Aalsmeer.

Onder invloed
zonder rijbewijs

Streek - Een 35-jarige inwoner van
Hoofddorp is maandagnacht 16
maart aangehouden omdat hij zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol in zijn auto reed. De man was
na een eerdere aanhouding heengezonden en kreeg een rijverbod
mee toen hij het politiebureau verliet. Agenten troffen hem niet veel
later aan op de Herengracht in Amsterdam waar hij een auto bestuurde. Hij bleek een promillage van 1,5
te hebben. Naast het rijden tijdens
een rijverbod bezit de man geen
geldig rijbewijs. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt.

Aalsmeer - De Hoge dijk is ooit als
waterkering ontstaan en dat is nog
steeds zo. Deze dijk loopt vanaf het
hek van de Aalsmeerderweg. De Hoge dijk wordt maar 1x onderbroken
door de Machineweg in Aalsmeeroost. Eigenlijk loopt de Hoge dijk
achter de achtertuinen van de huizen
aan de Oosteinderweg langs, dat zal
ongeveer een 3,5 kilometer lang zijn.
Het is eigenlijk een vreemde situatie
met die Hoge dijk. Van wie is de dijk
en welke instelling is verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk?
Zo’n dijk ligt er niet voor niets. De gemeente Aalsmeer trekt geen geld uit
voor het onderhoud of het wegdek,
omdat de dijk particulier bezit is. Dat
is ook zo en helaas is dat op grote
gedeelten te merken aan een slecht
onderhouden wegdek. De dijk is verkaveld in stukjes van particulieren
die dus elk verantwoordelijk zijn voor
hun eigen stuk dijk.
Dus als je een fietstochtje wilt maken
over de Hoge dijk verlenen de eigenaren je eigenlijk overpad. Van oudsher is er beneden de dijk al veel bedrijvigheid en wordt er gewoond. Er
is dus ook autoverkeer op de Hoge
dijk. Maar het onderhoud dan van de
dijk; van de waterkering? Doet het
Hoogheemraadschap dat? Of Rijnland? Van lange tijd geleden herinner
ik me dat de Hoge dijk opgehoogd
werd ofwel weer op hoogte moest
komen. Later is dat nooit meer gebeurd. Verder zal de gemeente een
vinger in de pap hebben door, onder
andere, de gebiedsvisie. Rond het
gebied Hoge dijk en ook de Uiterweg, vinden er nogal wat veranderingen plaats waardoor het actualiseren van die visie nodig is. Eén van de
visies is dat er geen bebouwing/wonen ‘achter het lint’ mogelijk is. Dus
achter de huizen van de Uiterweg en
de Oosteinderweg. Ondanks deze afspraak heeft enige tijd geleden een
krappe meerderheid van de gemeenteraad besloten om een vergunning
te verlenen voor, onder andere, de
bouw van een woonhuis. Door dat
besluit (de gebiedsvisie) te nemen
kun je er op wachten dat er meer van
deze bouwaanvragen binnen komen.
Hoe dom is dat! Een dergelijk besluit
schept een precedent.
Terug naar de Hoge dijk. Achter het
restaurant ‘t Farregat zou er een hotel gebouwd moeten worden. Eerst
was er sprake van een hotel met 200
bedden. Nu zou het een bedrijfswoning worden met 11 kamers. Vorige
week kwam dit (nieuwe?) plan aan
de orde bij de gemeenteraad. Hoewel het recht bestaat dat een burger
bezwaar maakt tegen de plannen,
bleek tijdens de vergadering dat de
bezwaarmaker geen antwoord heeft
gekregen en dat de bezwaren, zonder meer, van tafel geveegd werden.
Dat kan natuurlijk niet, dat is slordig.
Het plan ‘hotel’ riep nog veel vragen
op bij de raad en zal binnenkort opnieuw in de gemeenteraad komen.
Wim Spaargaren van de VVD noemde ruimtelijke ordening: ruimtelijke
wanording. Dat typeert het plan hotel nogal. Wethouder Ronald Fransen
kan zijn borst alvast wel nat maken.
Het hotel aan de Hoge dijk zal nog
veel voeten in aarde hebben omdat
er nog teveel vragen zijn en er slordig
met de materie is omgegaan. Het is
moeilijk om, als burger, dit soort zaken te volgen, laat staan: te beoordelen.
Voor mij is de Hoge dijk bekend terrein. Het was een geweldig gebied
om te spelen. Een avonturengebied
dat zich uitstrekte vanaf de oud-katholieke kerk tot over de Machineweg. Hoewel het geen officiële weg
is, fiets- of voetpad, functioneert het
lange overpad wel zo. Het is een bijzonder stukje Aalsmeer, dat valt niet
te ontkennen.
Coq Scheltens

Naar ziekenhuis
na schuurbrand

Aalsmeer - Na een brand in een
schuur aan de Uiterweg op dinsdag
3 maart rond 15.30 uur zijn twee
personen behandeld voor ademhalingsmoeilijkheden. Een van hen is
onderzocht in het ziekenhuis. Twee
werknemers hebben met brandblussers en een waterslang geprobeerd de brand op de zolder van het
bedrijfspand te blussen, waarbij zij
wat blusstof inademden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is
niet duidelijk, maar de politie gaat
niet uit van opzet.

Controles op
vrijdag de 13e

Hoofddorp - Op de Kruisweg heeft
de politie vrijdag 13 maart controles gehouden. Dat gebeurde tussen
7.00 en 15.00 uur. Onder meer liepen
14 roodrijders tegen de lamp, reden
29 bestuurders te hard en droegen
24 mensen geen gordel. Ook is een
‘autobeller’ op de bon geslingerd.
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ker (hij schreef eerder in NAT nummer 1), er is tekst te lezen van Frits
Rozenberg en een gedicht van de
dorpsdichter 2009 Marcel Harting
ontbreekt natuurlijk niet. Berry Philippa filosofeert en vanuit Frankrijk
werkt de geboren en getogen Cees
Tas mee aan NieuwNAT. “Onze correspondent buitenland”, wordt er
gegrapt.

De initiatiefnemers van toen en nu: Han Carpay, Erik van Itterzon en Hélène Homan. Rechts de nieuwe redactieleden:
Ansje Weima en Ton Offerman. Foto: Jacqueline Kristelijn.

NieuwNAT zaterdag on line

Na 22 jaar nieuw leven voor
tijdschrift voor Aalsmeerders
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
21 maart is voor de redactieleden
van NieuwNat een bijzondere dag.
Na 22 jaar verschijnt er opnieuw een
tijdschrift dat is geschreven door
Aalsmeerders voor Aalsmeerders.
Heette de eerst twee nummers, verschenen in 1986 en 1987, nog NAT
(Nieuw Aalsmeers Tijdschrift), vanaf
overmorgen is via internet het blad
NieuwNAT te bekijken.
Opmerkelijk is dat de redactie van
toen Hélène Homan, Han Carpay
en Erik van Itterzon opnieuw de re-

dactie van nu is. “Wij hebben er ongelooflijk veel zin in, want een blad
maken is zo leuk”, verklaart het trio
unaniem. Zij worden nu terzijde gestaan door Ton Offerman (film en video) en Ansje Weima.
Er wordt nog naarstig gezocht naar
een jonge redacteur, die het leuk
vindt met taal om te gaan en daar
ook wat tijd voor vrij kan maken.
Ieder kwartaal zal NieuwNAT met
steeds een ander hoofdthema worden uitgebracht.
Heel actueel is het thema van de

derde uitgave: Geld. Daarvoor wordt
burgemeester Pieter Litjens (met financiën in de portefeuille) geïnterviewd. Peter Maarse ondervraagt al
lopend door de Zijdstraat Nic Kors,
directeur van de Rabobank Schiphol. Ton Offerman volgt met camera. De 16-jarige Joost van Itterzon
schrijft een verhaal over zakgeld,
Katelijn Berghoef heeft een reportage over de in Aalsmeer wonende
Polen geschreven. Foto’s zijn van
Anke Zekveld.
Verder een bijdrage van Leo Bak-

Knippen en plakwerk
“Laten wij iet s leuks doen in
Aalsmeer. Laten wij een cultureel getint magazine maken waarin Aalsmeerders hun zegje kunnen doen.” Een voorstel 23 jaar geleden gemaakt door tekstschrijver
Han Carpay aan Hélène Homan en
Erik van Itterzon. Het drietal ging om
de tafel en sloeg aan het brainstormen, zag in de beperking door alleen over Aalsmeer te schrijven juist
de uitdaging.
Er werd gekeken wie er misschien
wel een aardig artikel kon schrijven.
De telefoon rinkelde veelvuldig in
sommige huizen. Winkeliers werden
bezocht, want een krant maken is
leuk, maar daarvoor moet wel geld
zijn. Dat kwam binnen via advertenties. Er werd geknipt en geplakt
om de krant er zo goed mogelijk en
prettig leesbaar uit te laten zien.
De lay-out werd zelf verzorgd, want
dan kon drukker Cees van Oorden nog een beetje korting geven, scheelde toch weer mooi in de
kosten die toch al hoger uitvielen
dan gedacht. De kinderen kregen
hun eigen pagina, voor de liefhebbers van poëzie waren er gedichten. Literatuur kwam aan bod door
een boekbespreking, er viel genoeg
te lezen over de geschiedenis van
Aalsmeer en over de belevenissen
van Aalsmeerders.
Op een smakelijke en vermakelijke
wijze geschreven. Hélène bedacht
een cryptogram, gelachen werd er
om de rubriek van zelf verzonnen
ingezonden brieven. Bedoeld als
een ludieke grap die overigens niet
door iedereen als zodanig werd opgepakt. Kortom: er was voor elk wat
wils in NAT te vinden.
Toch bleek de krant geen lang leven
beschoren. “Wij hadden ons vergist
in het hoeveelheid werk. Het werd
bijna een dagtaak. Dat zat overigens
niet zo zeer in het schrijven van de
teksten. De meeste tijd ging zitten in
advertentie werving en zorgen dat
het geld ook werkelijk binnen kwam.

Jaarvergadering ANBO Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 26 maart
houdt de ANBO Aalsmeer haar jaarvergadering. Deze begint om 14.00
uur en vindt plaats in het Parochiehuis in de Gerberastraat.
Een van de agendapunten is verkiezing van een nieuw bestuur. De ANBO heeft nog steeds een interimbestuur en er zijn nog geen signalen ontvangen over wie de trein in

beweging wil houden. Kandidaten
kunnen zich tot een half uur voor
aanvang van de vergadering melden.
Snelle be slissers kunnen bellen naar het secretariaat via 0297327922 of een mail sturen naar anbo.aalsmeer@hotmail.com. Na de
vergadering staat kienen om mooie
prijzen op het programma.

Gevarieerde cd Con Amore:
‘Vijftig jaar zingen’
Aalsmeer - ‘Vijftig jaar zingen’
heet de nieuwe cd van Aalsmeers
mannenkoor Con Amore. De liederen op de schijf zijn goed verstaanbaar en worden heel mooi begeleid. De nieuwe arrangementen van
Theo van der Hoorn komen prima
tot zijn recht, zelfs de oudere nummers zijn weer als nieuw. Zangeres
Carine van den Brule schittert op de
cd als soliste bij het mannenkoor,
maar ook als solo stem bij het combo. Mannenstemmen en accordeons is een combinatie die blijkt te
kloppen.
Theo van der Hoorn, zelf een verdienstelijk accordeonist, heeft in zijn
arrangementen de instrumenten
geheel benut. De instrumentalisten
op hobo, klarinet en dwarsfluit bla-

zen goed hun partijtje mee en komen ook als solo instrument in verschillende stukken voor. De leden
van het Aalsmeers saxofoonkwartet
hebben voor deze begeleiding zorggedragen.
En op de cd laat Rob Goudkuil, repetitor en begeleider van Aalsmeers
Mannenkoor Con Amore’, horen dat
hij als solist op de vleugel ook tot
hele mooie dingen in staat is. Terecht trots zijn de mannen van het
koor, alle medewerkers, Theo van
der Hoorn en opnameleider Jaco
van Houselt op deze prestatie. De
cd is verkrijgbaar bij de leden van
het koor en bij het secretariaat, bereikbaar via 0297 323847, amkconamore@hotmail.com of www.amkconamore.nl.

Voorbereidingen feestweek
Rijsenhout in volle gang
Rijsenhout - Van vrijdag 5 tot en
met zaterdag 13 juni staat weer de
jaarlijkse feestweek in Rijsenhout
op het programma.
Het bestuur is druk bezig om er ook
dit jaar weer een leuk programma van te maken, vrijwilligers en
sponsors te zoeken, weer een super feestweekgids te maken en
onder andere na te denken welke

voordelen er dit jaar voor de vrienden van de feestweek aan verbonden zijn. Dus, wil je sponsor worden, vrijwilliger, vriend van de feest
week of gewoon informatie over de
feestweek,ga dan naar www.feestweekrijsenhout.nl. Zodra bekend zal
het programma van de aankomende feestweek op de website gezet
worden

Sursum Corda in concert
Aalsmeer - Op zaterdag 28 maart
geeft de christelijke muziekvereniging Sursum Corda een concert in
de burgerzaal van het gemeentehuis. Het concert begint om 20.00
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Vorig jaar vierde Sursum Cora haar
tachtigste verjaardag en dit feestje
wordt op 28 maart muzikaal voortgezet. Een afwisselend programma
gaat gepresenteerd worden met on-

der andere de feestelijke mars Bravissimo, stadse taferelen in Portrait
of a city, muziek van Kurt Weil en
Nessun Dorma van Puccini. Naast
het orkest gaat het jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum op het
podium plaatsnemen. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat via
0297-344334 of via annette.vo@
wanadoo.nl en op de avond zelf te
koop aan de zaal.

Zondag opening met muziek

Bijzondere glaskunst in
galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Liefhebbers van modern glas kunnen voortaan bij galerie Sous-Terre hun hart ophalen.
Glaskunst was tot voor kort slechts
sporadisch aanwezig in de collectie.
Met de expositie van werk van vijf
gerenommeerde glaskunstenaars
komt daar verandering in. Het beleid van de galerie is erop gericht
een zo breed mogelijk aanbod van
kunstvormen te brengen. Glasobjecten zullen vanaf nu permanent
via nieuwe exposities of in de royale stockruimte tentoongesteld worden. Op zondag 22 maart om 14.00
uur opent de voorzitter van de vereniging van vrienden van modern
glas, de heer Albert Jan Peters, de
nieuwe expositie.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Duo Mes Amis, bestaande uit Sandra Kox op viool en
Maarten Boers op gitaar. Iedereen
is van harte welkom om kennis te
komen maken met de kunstenaars
en hun werk. De voorbezichtiging is
zaterdag 21 maart tussen 13.00 en
17.00 uur. De expositie loopt tot en
met 10 mei 2009.
Galerie Sous-Terre is bijzonder
trots het werk te mogen brengen
van Thea Figee, Effie Halkidis, Sa-

bine Lintzen, Mari Mészáros en Bibi Smit. Kunstenaars die hun sporen verdiend hebben in de wereld
van de glaskunst. Dat de toepassing
van glas heel diverse kunst op kan
leveren is in deze expositie goed te
zien.
Thea Figee, die aan de kunstacademie afstudeerde in de richting Vrije
Grafiek, gebruikt haar kennis van
die technieken bij het ontwerpen
van haar vazen en schalen. Het accent in het glas ligt op het schilderachtige, het onderzoeken van kleurlagen, huid, sferen en structuren. Zij
schildert als het ware met glas. In
het werk van Effie Halkidis staat onder meer de menselijke communicatie centraal. Haar vaak in kristal
gegoten werk van (delen van) monden, handen, benen en voeten is
ontroerend en grappig tegelijk. In
een niet aflatende stroom van glasobjecten probeert Sabine Lintzen
ordening en structuur aan te brengen in de wereld om haar heen. In
haar glazen (wand)sculpturen in
transparante kleuren vangt Mari
Mézáos het menselijk lichaam met
al zijn schoonheid, leed en emoties. Met haar sculpturen geeft zij
de broosheid, maar ook de kracht

Wij moesten zelf achter de centen
aan. Stond je daar weer in de winkel te wachten, bij sommigen moesten wij heel wat keren terug komen.
En er is ook wel eens helemaal niet
betaald. Maar goed, dat bedrijf is nu
verdwenen uit Aalsmeer.”
On line langer leven
Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en de gedachten om toch ooit
nog weer eens met een tijdschrift
te beginnen is bij het trio altijd in
het achterhoofd blijven hangen. Een
paar maanden geleden was het zover. Men stak de hoofden bij elkaar en alsof het nog maar gisteren
was dat zij besloten voorlopig even
pas op de plaats te maken, was het
voor een ieder duidelijk dat het derde nummer van NieuwNAT een feit
moest worden.
“Met de komst van de computer, is
het maken van een krant vereenvoudigd. Vroeger typte je een stukje en
dan bracht je het weg of wij gingen
de gemaakte stukjes bij de schrijver
ophalen. Soms kreeg je een handgeschreven tekst die je dan zelf moest
uitwerken. Nu gaat alles per mail.
En omdat nu ook de kosten beduidend lager liggen dan twee decennia geleden, zijn wij minder afhankelijk van adverteerders.” Daarom is
de verwachting dat er nu een concept ligt dat een langer leven is beschoren. Op precies eendere wijze
als 23 jaar geleden benadert de redactie de schrijvers.
“Wij streven naar kwaliteit. Het gaat
ons niet om stukken die om reactie schreeuwen, maar wij willen wel
spraakmakend zijn.”
Er is geen censuur, de tekst wordt,
indien nodig, geredigeerd. De redactie zoekt daarom zelf de medewerkers uit.

“Dan weten wij toch min of meer
wat wij kunnen verwachten. Tot nu
toe heeft iedereen er heel veel zin in.
Wij hopen een brede schrijverskring
te creëren, er zit hier in Aalsmeer
veel potentie en wie weet komen wij
nog iets verrassends tegen.”
Op de vraag of zij enig idee hebben
wie hun lezers gaan worden, kijkt
het trio elkaar aan en wordt er aarzelend ‘neen’ geschud.
“Het moeten wel lezers zijn die buiten de kennissenkring vallen. Wij
streven er naar een jonger publiek
geïnteresseerd te krijgen. Doordat
het blad gratis is, verwachten wij
dat de drempel minder hoog is. Reacties staan binnen een dag op de
homepage. Wij hebben nu de mogelijkheid om interactief te zijn en
doen dat ook.
De website moet niet statisch zijn,
dan is de lol er voor de lezer snel af.
Daarom zullen wij regelmatig met
iets actueels komen.”
Lezen via het scherm
Een tijdschrift lezen via internet.
Voor sommigen zal het even wennen zijn. Lezen van een scherm is
toch even iets anders dan het ruiken
van papier en het kunnen omslaan
van bladzijden. “Joh, dan neem je
toch een e-reader, reuze handig
en die kun je gewoon vasthouden”,
raadt Erik van Itterzon aan en Hélène Homan weet nu al dat zij alles
gaat uitprinten. Daarna een plastic
kaft en een ringband er om heen.
“Dan heb ik voor een paar euro veel
leesplezier, en kan ik het bovendien
in mijn boekenkast bewaren.”
Het nieuwe magazine is vanaf zaterdag 21 maart te volgen via internet
www.nieuwnat.nl
Door Janna van Zon

Leesgroep 50+ers in Aalsmeer
Aalsmeer - ANBO Aalsmeer organiseert vandaag, donderdag 19
maart, voor leden en niet leden van
de ANBO een informatiemiddag
voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in deelname aan een
leesgroep.
Senia Literair richt in heel Nederland, veelal in samenwerking met de
ANBO, leesgroepen voor 50 plussers op.

Meedoen met een leesgroep betekent dat je een aantal boeken leest
en die bespreekt samen met anderen.
Leesgroepen leiden vaak ook tot
een bron van nieuwe kennissen en
vrienden, omdat je goede gesprekken voert samen.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur
en is in de bibliotheek in de Marktstraat. De toegang is gratis.

van het menselijk uiterlijk en karakter aan. Bibi Smit is één van de
weinige glaskunstenaars in Nederland die haar glasobjecten niet alleen ontwerpt, maar ook zelf blaast.
Zij experimenteert tijdens het blazen met onconventionele voorwerpen. De vorm ontwikkelt zich vanuit
beweging, gebruik makend van de
hitte, zwaartekracht, de elasticiteit
van het hete materiaal en van een
paar stalen pollepels of kogellagerkogels als gereedschap!

den gecoat met een speciaal mengsel van harsen, pigment en acrylaat: een zelfontwikkeld procédé dat
maanden van onderzoek vergde.
Dynamiek en ruimte typeren het
werk van Rhea Strik. Zij is geboeid
door transparantie, in het bijzonder de diepte en de gelaagdheid en
heeft een voorliefde om te werken
met transparante inkten. De wens
om een helder doorlaatbaar beeld
te creëren heeft, na jaren van materiaalonderzoek en experimenteren,
geleid tot de huidige transparante
wandpanelen.
Naast de expositie van bovenstaande kunstenaars toont galerie SousTerre permanent een grote collectie van werk van door haar vertegenwoordigde kunstenaars. Galerie en beeldentuin Sous-Terre aan
de Kudelstaartseweg 1 (tegenover
de watertoren) is het hele jaar open
op zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur of te bezoeken na het maken van een afspraak. Dit kan door
te bellen naar 0297-364400 of een
mail te sturen naar info@galeriesous-terre.nl. Voor uitgebreide informatie en foto’s, zie: www.galeriesous-terre.nl.

Flexibiliteit
Hoewel het werk heel verschillend
is, zijn er veel overeenkomsten tussen de kunstenaars. Zij noemen de
kwetsbaarheid van het materiaal,
de transparantie, de reflectie en de
flexibiliteit. Ook de techniek en het
ambachtelijk omgaan met het materiaal in dienst van het beeldend
vormgeven van persoonlijke ideeën. Steeds weer komt de naam van
glasblazerij Van Tetterode in Amsterdam naar voren, waar zij hun
glasobjecten blazen en vormgeven.
Enkelen geven daar ook zelf les.
Ook exposeren zij allen veelvuldig
in binnen- en buitenland en is hun
werk vertegenwoordigd in binnenlandse en buitenlandse musea, onder meer het Jan van der Togtmuseum en het Nationaal Glasmuseum.
Behalve glasobjecten brengt galerie
Sous-Terre werk van twee kunstenaars die in materiaalgebruik veel
verwantschap tonen met de glaskunstenaars.
De combinatie van al deze werken
vormt een spannend visueel geheel.
Emiel van der Beek maakt driedimensionale textielreliëfs. De technisch perfect uitgevoerde werken
en de strakke vormgeving maken
dat de werken een monumentale
uitstraling krijgen. Zijn werken, een
menging van linnen en katoen, wor-

Nog enkele plaatsen vrij!

Mozaïekcursus bij Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 30 maart,
een week later dan aangegeven,
start weer een mozaïekcursus bij
De Werkschuit en er zijn nog enkele
plaatsen vrij! De cursus wordt gegeven door Bettine Clemens en Annemieke Hollander van Diggels enzo.
Altijd al een mozaïektafel willen maken of dat wandje in je badkamer of
keuken willen ‘opleuken’? Leer dan
alles wat je moet weten voor al jouw
toekomstige mozaïekprojecten en
geef je op!
Tijdens deze cursus leer je dat mozaïek veel meer is dan een klap met
de hamer op een tegeltje. Je gaat
aan de slag met gespecialiseerd gereedschap en materiaal en leert hoe
je van ontwerp tot uitvoering een
mozaïekproject moet aanpakken. Je
kunt kiezen voor tegelmozaïek en
glasmozaïek. Beide cursussen zijn

voor beginners en gevorderden en
worden tegelijkertijd gegeven. Het
is niet nodig om van te voren een
keuze te maken. De kosten voor zes
lessen zijn 120 euro inclusief materiaal. De lessen worden gegeven op
maandagavond van 19.30 tot 22.00
uur. Opgeven kan per e-mail: info@
diggelsenzo.nl. Voor meer informatie kun je bellen met 0297-343650.
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Nieuwe wegwijzer Aangepast
Sporten Amstel en Meerlanden

1) Oosteinderweg 276 (pastel) – Désirée Dekkers

Het Oosteinde in Kaartenbak
Aalsmeer - Het boek Grote verhalen, een uitgave van Coqqeboeqelijn, is een boek vol met verhalen
van Aalsmeerders over Aalsmeer
en zijn bewoners. In het eerste verhaal schrijft Dick Piet boeiend over
een stuk Oosteinderweg. Over wat
er zich zoal afspeelde tussen 1936
en 1968 in de buurt bij de Pontweg, rondom de kwekerij Cultura,
veiling Bloemenlust en de Christelijke school van meester Dam.
Ook in het boek Een schilderachtig dorp, uitgegeven door de Stichting Oud Aalsmeer, komt het Oosteinde ruim aan bod. Er zijn in het
boek maar liefst twee afbeeldingen
te zien van werken met Bloemenlust als onderwerp. Een aquarel van
Maarten Kruger waarop de achterzijde van de veiling te zien is waar
de aan- en afvoer van bloemen en
planten over water plaatsvond. De
andere afbeelding is gemaakt van
een olieverf waarop het eerste houten veilinggebouw uit 1912 te zien
is. Het stond op de hoek van de
Pontweg en de Oosteinderweg, op
de plek waar nu het Prenatal babypaleis staat. Op het moment dat
‘Een schilderachtig dorp’ ter perse
ging was nog niet precies bekend
wie het schilderij gemaakt had, het
werk is gesigneerd met de initialen
W.A. Men dacht dat het misschien
Willem Alderden was. Via een lagere schoolvriendin ontdekte KCA medewerkster Annefie van Itterzon dat

de schilder van het mooie paneeltje
Wijnand Aardewijn (1905-1978) is.
Deze woonde aan de Machineweg
en schilderde voor zijn plezier in de
serre van zijn woning. In de Kaartenbak in het Oude Raadhuis zit een afbeelding van een ander schilderijtje
dat Aardewijn maakte van de huizen
aan de rechterkant van de Machineweg (vanaf de Pontweg gezien), het
stukje voor de Aalsmeerderweg. Tom
Aardewijn, de zoon van de schilder,
wonende in de Mozartlaan 49, vertelt dat zijn vader veel Aalsmeerse
taferelen heeft geschilderd, die hij
ruilde voor een bosje bloemen met
kwekers in Aalsmeer-Oost. Er moet
veel werk van Wijnand Aardewijn in
Aalsmeer hangen vooral bij kwekers
aan de Hornweg. In de Kaartenbak
nog meer werken uit het Oosteinde.
Twee afbeeldingen van huizen op de
Oosteinderweg. He ene een woning,
het andere een boerderijtje. De woning is een huis uit de jaren zestig, het staat op Oosteinderweg 276.
De pastel is in 2007 gemaakt door
Désirée Dekkers uit Rijsenhout. In
het huis woont haar schoonmoeder,
Trien Baarse-van Winkel, samen met
haar zus Rijt Spaargaren-van Winkel. De boomgaard van appel- en
perenbomen is nu bijna geheel verdwenen, maar vroeger werd er voor
het huis gestopt als deze in bloei
stonden. Het boerderijtje in de Kaartenbak staat op de Oosteinderweg
467 en is eigendom van de familie

Oosteinderweg 467 (olieverf) – familie Hunink
Hunink. Het werd plusminus 1860
op turf gebouwd. Een van de eerste huisjes dat gebouwd werd na de
droogmaking van de Schinkelpolder
in 1875. Het is dus 150 jaar oud en
behoorlijk scheefgezakt, maar wel
uniek en heel gezellig. Piet Hunink
( 1904-1982 ) heeft dit boerderijtje in 1948 gekocht van Piet Berghoef en heeft er later een nieuwe
voorgevel aan laten zetten. De zonen van Piet Hunink, Wout en Gerrit, wonen nog steeds in dit pand.
Gerrit is getrouwd met Gerda Terlouw. De naam van de maker van dit
schilderij is niet te lezen, wel de datum waarop het gemaakt is, dat was
1976. En tot slot in de Kaartenbak

een prachtige aquarel van de Oosteinderpoel, in november 2001 geschilderd door Jan van Noord. De
aquarel spreekt voor zichzelf, werkelijk wonderschoon!
De Kaartenbak is een overblijfsel
van het boek en de tentoonstelling
‘Een schilderachtig dorp’, Aalsmeer
in onbekende werken. Deze bak
staat permanent bij de entree van
expositieruimte het Oude Raadhuis. Tijdens de lopende tentoonstellingen kan iedereen nog een afbeelding (samen met een verhaal!)
van een Aalsmeerse / Kudelstaartse plek of persoon inleveren. Voor
meer informatie: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Oosteinder Poel (aquarel) - Jan van Noord

Handbalcompetitie jeugd

Topprestatie jongens B2 FIQAS

Spetterend concert Psalmen
voor Nu-band in Lichtbaken
Rijsenhout - Sinds de lente van
2002 werkt het team van Psalmen
voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags
Nederlands, op nieuwe melodieën
in de brede traditie van de moderne
populaire muziek.
Inmiddels zijn er al vier cd’s verschenen en in maart komt de vijfde
uit. Al pakweg drieduizend jaar lang
zijn de Psalmen opnieuw bewerkt
en berijmd. Zo ook deze keer,maar
dan in modern Nederlands. Psalmen
voor Nu wil alleen maar een nieuwe berijming beschikbaar maken.
Ter toetsing. Het team heeft gemerkt
dat daardoor in kringen waar nauwelijks nog psalmen gezongen worden ineens herontdekt wordt welke schat er in de bijbel verborgen
ligt. En in kringen waar de psalmen
in hun huidige berijming nog volop
in ere zijn, werken de Psalmen voor
Nu drempelverlagend, juist naar die
berijming toe. Wanneer je de versie
van Psalmen voor Nu kent, is ook de
bestaande berijming beter te begrijpen. En wat je begrijpt, kun je gaan
waarderen. Ieder jaar wanneer er
een cd uitkomt met nieuw berijmde
psalmen wordt er een concertreeks
aan vast geplakt. Ook dit jaar gaat
de Psalmen voor Nu-band weer het
land in. De band treedt dit jaar op in

een vernieuwde bezetting. Ilse Bevelander, bekend van onder andere
de Ronduit praiseband, is erbij gekomen. Ze verzorgt met Serej Visser
en Marrieke van Geel de zangpartijen. Het unieke feit doet zich voor dat
ook Haarlemmermeer en omstreken
de kans krijgt kennis te maken met
deze nieuwe psalmberijming.
Op 27 maart treedt de voltallige
band van PvN op in het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751 in
Rijsenhout. Aanvang 20.00 uur; zaal
open vanaf 19.15 uur. Voor dit concert gaan de meeste stoelen overigens de kerkzaal uit, het wordt dus
een sta-concert. Kaarten kosten 7,50
euro per stuk en zijn op de volgende
manieren te bestellen:Bij voorkeur
per mail naar: lichtbaken_pvn@
hotmail.com en vermeld daarin het
door u gewenste aantal kaarten en
uw naam-adres- telefoonnummer.U
krijgt dan op korte termijn een mail
terug met een reserveringsnummer.
In deze mail staat de verdere informatie. Telefonisch bestellen kan
ook. U kunt dan bellen met Marten
Grosscurt 06-53979920 of met Paul
Clement, tel. 0297-343228. In dit geval betaalt u per reservering 50 eurocent extra voor porto en krijgt u
de reserveringsnummers thuisgestuurd.

Voorjaarsmarkt in Leimuiden
Leimuiden - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april vindt de jaarlijkse voorjaarsmarkt plaats in Leimuiden. Dit
jaar voor het eerst na de fusie tussen de Hervormde gemeente en
de Gereformeerde kerk, georganiseerd door en voor de nieuwe Protestantse gemeente. De locatie
voor de markt blijft vooralsnog Het
Kruispunt aan de Dokter Stapenseastraat. De rommelmarkt heeft
weer veel te bieden aan gebruikte
meubelen, huishoudelijke artikelen,
grammofoonplaten en speelgoed.
Daarnaast is er ook weer een grote

sortering boeken te vinden. Tevens
wordt een grote verloting gehouden
met fantastische prijzen. De hoofdprijs is een prachtige dames of herenfiets. Daarnaast zijn er vele andere aantrekkelijke prijzen beschikbaar. Verder is het rad van avontuur
weer één van de standaardonderdelen. En voor de lekkere trek heeft
de eigen ‘catering’ voor elk wat wils.
De markt is vrijdag buiten open vanaf 13.30 uur, vanaf 18.00 uur zijn bezoekers binnen welkom. Zaterdag
staat de deur open tussen 10.00 en
16.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen zondag hebben de jongens van de B2 van FIQAS
Aalsmeer opnieuw laten zien de stijgende lijn te pakken te hebben. Net
als bij alle wedstrijden stonden er
weer een paar zeer sterke en grote jongens tegenover de B2. Dit keer
was het Lelystad. Ze raken daar echter aan gewend en gaan er dus ook
steeds beter op inspelen. In de eerste helft vielen de doelpunten over
en weer en konden de Aalsmeerse jongens goed bijblijven, wat resulteerde in een zeer knappe 13-12
ruststand voor Lelystad. Na de rust
begon FIQAS Aalsmeer opnieuw

erg sterk en kon zelfs een 13-15
voorsprong nemen. De tegenstander schakelde nog een tandje bij,
maar kreeg de jongens nog niet aan
het wankelen. Het bleef spannend
en gelijk opgaan. In de laatste paar
minuten verloor de B2 nipt de wedstrijd door wat foutjes en de fysieke
kracht van de tegenstander: 30-26
eindstand. Al met al een zeer goede wedstrijd waar FIQAS Aalsmeer
weer de nodige strijdlust had laten
zien. Zondag speelt de B2 om 14.25
uur de laatste zaalwedstrijd van het
seizoen: thuis in De Bloemhof tegen
Venus/Nieuwegein.

Streek - Met trots presenteert
Sportservice Noord-Holland de
nieuwe ‘Wegwijzer aangepast sporten regio Amstel en Meerlanden’. De
brochure met informatie over alle
regionale sportmogelijkheden voor
mensen met een beperking. Deze
informatiebrochure ligt klaar voor
alle belanghebbenden. Sinds 2004
is Sportservice Noord-Holland in
Amstel en Meerlanden een samenwerkingsverband aangegaan op het
gebied van aangepast sporten met
een aantal gemeenten uit deze regio. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel en Uithoorn maken
deel uit van dit samenwerkingsverband. De belangrijkste werkzaamheden binnen het verband bestaan
uit het geven van informatie, advies
en ondersteuning op het gebied van
sporten voor mensen met een beperking. Daarnaast wordt verenigingsondersteuning geboden aan
verenigingen en organisaties die
een sportactiviteit voor mensen met

een beperking (willen) aanbieden.
In de ‘Wegwijzer aangepast sporten
regio Amstel en Meerlanden’ staan
maar liefst 96 sportactiviteiten beschreven voor mensen met een lichamelijke beperking (al dan niet
rolstoelgebruikend), mensen met
een verstandelijke beperking, chronisch zieken, blinden en slechtzienden, alsmede doven en slechthorenden. Het is een compleet overzicht
voor een ieder die aangewezen is
op aangepast sporten. Er zijn zoveel
verschillende takken van sport, dat
bijna iedereen wel ergens aan mee
kan doen. Kortom, niets staat een
actieve vrijetijdsbesteding meer in
de weg nu er een volledig en actueel overzicht is van het totale aangepaste sportaanbod in Amstel &
Meerlanden. Voor meer informatie
en het aanvragen van de brochure kan gebeld worden naar regiomedewerker aangepast sporten Ingeborg Hovius, tel. 023-5576955 of
mail naar: ihovius@sportservicenoordholland.nl

Persoonlijke verkoop Flora
Connect breidt sterk uit
Aalsmeer - Steeds meer kwekers
kiezen voor versterking van hun
marktpositie door gebruik te maken van de dienst Persoonlijke Verkoop van FloraHolland Connect. De
afgelopen maanden heeft zich weer
een aantal grote kwekers aangesloten. Zij kunnen een beroep doen op
een Persoonlijk Verkoper. Die is in
dienst van de veiling, maar werkt
voor individuele kwekers. Naast ondersteuning bij directe verkoop, lossen de medewerkers van FloraHolland Connect samen met de kweker
ook marketing- of managementvraagstukken op. Met een Persoonlijk Verkoper hebben kwekers toegang tot alle kennis en diensten die
FloraHolland in huis heeft. In nauwe samenwerking worden bloemen
en planten op die manier zo optimaal mogelijk onder de aandacht
van de handel gebracht. Op dit moment worden ruim honderd aanvoerders vertegenwoordigd door 24
Persoonlijk Verkopers van FloraHolland Connect. In de wereld van de
kamerplanten heeft de dienstverlening van Persoonlijke Verkoop intussen naam gemaakt. Sinds 2007
zijn Persoonlijk Verkopers actief in
de boomkwekerij- en tuinplantensector. Begin 2009 schakelde ook
een aantal snijbloemenkwekers
Persoonlijke Verkoop in. Tijdens de
FloraHolland Trade Fair verzamelden alle aangesloten kwekers zich
rondom het plein van Persoonlijke
Verkoop. Ruim driehonderd monsterpartijen boomkwekerijproduc-

ten, kamer-, tuin- en terrasplanten
werden daar heel efficiënt gepresenteerd.
Assortiment steeds uitgebreider
Recent kozen een aantal nieuwe
kwekers voor de dienstverlening
van Persoonlijke Verkoop. Elegant
Orchids uit De Kwakel is één van die
aanvoerders. Door de toenemende
vraag naar het exclusieve assortiment orchideeën van dit bedrijf is
gekozen voor een uitbreiding van de
productie. Persoonlijke Verkoop is
door haar netwerk goed in staat om
dit bedrijf te helpen bij de vergroting
van hun afzetgebied.
Ook boomkweker Marcel Mathot koos voor de dienstverlening
van Persoonlijke Verkoop. Dit bedrijf is kortgeleden met de ‘Pernettya in giftpack’ genomineerd voor
de Verpakking Award 2009. Mathot
vindt het belangrijk dit product breder uit te zetten in de markt. Samen
met een Persoonlijk Verkoper gaat
Mathot aan de slag om de verkoop
van deze boomkwekerijproducten
een extra stimulans te geven. Kwekerij A. Baas is gespecialiseerd in
seizoensproducten als violen, perkgoed, bolchrysanten en poinsettia.
Ook zij sloten zich recent aan bij
Persoonlijke Verkoop van FloraHolland Connect. Baas wil als modern
bedrijf het maximale uit hun producten en de organisatie halen. Met
de kennis die FloraHolland in huis
heeft is Persoonlijke Verkoop voor
hen een goede partner.

Kopers en kwekers verzamelen zich op het Plein van Persoonlijke Verkoop tijdens de netwerkborrel op de FloraHolland Trade Fair.

Kom in de Kas een uitje
voor het hele gezin
Kudelstaart - Op zaterdag 4 en zondag 5 april zetten een aantal kwekerijen aan de Hoofdweg in De Kwakel
en Kudelstaart hun deuren wagenwijd open. Dit onder de noemer van
de jaarlijkse Kom in de Kas dagen.
Ook dit jaar is het plaatselijke comité er in geslaagd een goed programma neer te zetten. Het draait natuurlijk allemaal om de deelnemende kwekerijen en hun producten. Zo
heeft u bij kwekerij de Amstel het
idee te wandelen in een oerwoud,
met ficussen van wel 7 meter hoog.
Bij Moerheim wordt bezoekers een
blik gegund op kuipplanten. Altijd al
het naadje van de kous willen weten over kuipplanten, hier kun u zeker antwoorden krijgen op uw vragen. Deze kwekerij is een productiebedrijf dat zich gespecialiseerd
heeft in de productie van diverse
soorten Sundaville, Curcuma en Senetti. Bij HPD potplanten kan volop genoten worden van grote aantallen potrozen, in een grote diversiteit aan kleuren en ook in maten. Er
worden in deze kwekerij 45.000 vierkante meter potrozen gekweekt. Op
deze oppervlakte groeien 14 soorten
in verschillende potmaten. Bij Corditas zijn er naast de varens ook bloeiende planten te vinden, voor zowel
in huis als in de tuin. Zo kweken ze
daar Sinningia`s, Gloxinia`s, Exacum
en Ponsettia’s. Een deel van deze kwekerij wordt verhuurd aan Ed
Bertoen. Hij kweekt hier buxussen.
Er is een breed aanbod beschikbaar
van buxus bolvormen vanaf 25 cm
doorsnede tot ruim een meter doorsnede. Daarnaast zijn er ook diverse vormen zoals piramides, spiralen,
kubussen, bol op stam en bonsaivormen in diverse maten. Bij L.J. van
der Meer kunnen bezoekers terecht

voor een noviteit op het gebied van
Azalea`s. Het is lang geleden dat in
de regio Aalsmeer de kans werd geboden om Azalea`s te bekijken tijdens Kom in de Kas. Dit seizoen introduceert Van der Meer een unieke
noviteit; de roze azalea Fuji. Bij Hedera staan potplanten in verschillende maten en soorten. In deze
kwekerij worden zes verschillende
potplanten gekweekt. Het grootst
aantal meters (20.000) wordt ingenomen door de Hedera´s. De Zamioculcas neemt 10.000 meter in beslag, dit is een product die naast gebruikt te worden als potplant ook
een ideaal product is in boeketten. Ook wordt er op 7000 vierkante meter Yucca´s gekweekt. Op de
laatste 8000 vierkante meter staan
Aglaonema´s, Beaucarnea´s, en
Sanseveria´s of te wel vrouwentongen. Van leeuwen presenteert een
groot aanbod van groene planten.
Ze zijn gespecialiseerd in de teelt
van kleine groene planten. Wie verzot is op rozen, moet zeker een bezoek brengen aan de firma Verkuyl.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in Trosrozen. De soorten die hier gekweekt
worden zijn Lovely Lydia (donkerroze), Gracia (roze) en Cream Gracia (crème). Ook voor de kinderen is
er veel te doen tijdens de Kom in de
Kas-dagen. Zo kunnen de jongens
en meisjes zich gratis laten schminken, worden er gratis suikerspinnen
uitgedeeld, is er een speurtocht met
hele leuke prijzen en kunnen zij zich
uitleven op een springkussen. Het
mooie van dit alles is dat alle activiteiten gratis zijn. Er zijn geen entree kosten en ook het parkeren is
helemaal gratis. De openingstijden
zijn op beide dagen van 10.00 tot
16.00 uur.

Ziekenhuis Amstelland krijgt
bijna 1000 toverkonijntjes
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland heeft bijna 1000 toverkonijntjes gekregen om uit te delen aan
kinderen als ze op het LAB geprikt
moeten worden, op de dagverpleging een dagje moeten liggen of bij
de eerste hulp terecht komen. De
verschillende afdelingen in het ziekenhuis zijn vreselijk enthousiast.
Marijke Mourits, teamleider op de
presentatiekamer, weet dat kinderen helemaal blij en opgelucht naar
huis kunnen met een knuffel onder de arm. Bert Hensgens, klinisch
chemicus en hoofd van het Laboratorium, weet dat er jaarlijks vele
honderden kinderen geprikt moeten
worden. Noodzakelijk helaas, maar
altijd toch weer reden voor tranen
en verdriet. Ook hij hoopt dat de konijntjes een welkome afleiding zullen zijn en in ieder geval een troost
achteraf.
De kleine Gyan van Vliet uit Abcoude (zie foto) kon weliswaar nog
steeds niet lachen nadat ie geprikt

was, maar het konijn ging, geklemd
onder zijn arm, mee naar huis. Op
de kinderdagverpleging komen kinderen die, na een kleine ingreep
zoals buisjes in de oren, één dagje moeten blijven. De verpleegkundigen Fia en Mary vinden het helemaal leuk om de kinderen nu ook
een leuke knuffel mee te kunnen
geven naar huis.
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Ondanks crisis veel animo voor
Phanos nieuwbouwwoning
Amstelveen - De exclusieve Phanos optiedag van afgelopen zaterdag 14 maart toont aan dat er in
Amstelveen nog altijd veel geïnteresseerden voor een nieuwbouwwoning zijn. Phanos heeft het bericht van de NVM, nu is een goede tijd om een woning te kopen, ter
harte genomen en onlangs de verkoop van 34 woningen in Westwijk
Zuidwest aangekondigd (fase 2b).
De koopsommen van de diverse woningentypen variëren van 279.000
tot 420.000 euro v.o.n. In de Phanos
modelwoning aan de Drakensteyn 7
te Amstelveen was in de week voorafgaande aan de optiedag alle verkoopdocumentatie van de nieuwe
fase 2b beschikbaar. De informatiedag op zaterdag 7 maart, evenals de
daar op volgende informatieavonden, werden druk bezocht. Tevens
hebben de hypotheekadviseurs van
de Rabobank, opererende vanuit
de modelwoning, diverse afspraken
met potentiële kopers gemaakt. Geïnteresseerden konden op zaterdag
14 maart vanaf 10.00 uur een optie nemen op de woning van hun
keuze. Toen Phanos en EKZ | Makelaars deze ochtend rond 8.00 uur
ruim twintig geïnteresseerden bij de
modelwoning aantroffen, bleek dat
de eerste kandidaat al op vrijdagavond om 20.00 uur voor de deur
‘zijn tent’ had opgeslagen. Diezelfde avond meldden zich nog enkele
kandidaten zodat het aantal belangstellenden rond middernacht al gegroeid was tot vijf. Zaterdagochtend
rond 5.00 uur volgden nog meer belangstellenden om zich te verzeke-

ren van een nieuw huis. Stipt 10.00
uur is EKZ gestart met het, op volgorde van aankomst, uitgeven van
opties. Binnen drie uur tijd waren 31
van de 34 woningen onder optie. Diverse mensen zijn op een wachtlijst
geplaatst aangezien de woning van
hun keuze reeds vergeven was. De
komende twee weken worden de 31
optanten in een persoonlijk gesprek
geïnformeerd over de laatste details waarna de koopcontracten getekend zullen worden. Phanos geeft
aan dat, gelet op deze succesvolle start, de resterende 26 woningen
van fase 2b binnen afzienbare tijd
in verkoop komt. Geïnteresseerden
kunnen zich nu vast aanmelden bij
EKZ | Makelaars via 020 - 4262452
of www.phanosvastgoed.nl.

Bloemenzegelwinkeliers
pakken weer uit
Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen en
hebben in maart weer twintig cadeaubonnen van 5 euro uitgereikt.
De gelukkigen zijn:
J. v.d. Berg, Gloxiniastraat 1; Mirella Biesheuvel, Rozenhof 34; C. BonBunnik, Mijnsherenweg 34; Boot,
Aalsmeerderdijk 210; H. van Dam,
Columbiahof 24; A. Dijk, Aalsmeerderweg 94; D. van Egmond, Legmeerdijk 272a; C. v.d. Hoorn, Jupi-

Bijeenkomst ‘Ondernemen
tijdens de kredietcrisis’
Aalsmeer - ‘Ondernemen tijdens
de kredietcrisis’ is het thema van de
bijeenkomst die Berghoef Accountants en Adviseurs organiseert voor
haar cliënten en andere belangstellenden op donderdag 26 maart aanstaande van 16.00 tot 18.00 uur. De
heer Jan Wietsma AA van Full Finance (serviceorganisatie voor accountantskantoren) zal het nodige
vertellen over zaken met betrekking
tot de kredietcrisis, waaronder de
laatste ontwikkelingen, de achtergrond van de crisis, Basel II en hoe

de banken omgaan met kredietbeoordeling en –verlening. Tevens zal
hij ingaan op de gevolgen daarvan
voor ondernemingen.
Uiteraard is er gelegenheid om uw
vragen te stellen aan de heer Wietsma en aan de medewerkers van
Berghoef.
Wie deze bijeenkomst wil bijwonen,
kan dit melden aan bij Berghoef Accountants en Adviseurs via de website www.berghoef.nl, per e-mail: info@berghoef.nl, via de fax: 0297341539.

zijn in onze toekomstplannen”, aldus Will van Lammeren, voorzitter
van de winkeliers vereniging. “Kudelstaart zal in de toekomst groeien
naar een kleine 11.000 inwoners en
daar hoort een goed winkelaanbod
bij. Het is goed als de Kudelstaarter alle dagelijkse boodschappen op
loop- en fietsafstand binnen bereik
heeft.”
In zee met Pro-Part
De ondernemers van winkeliersvereniging Kudelstaart kunnen zich
vanaf heden overigens volledig op
hun winkel richten. De club is in zee
gegaan met Pro-Part. Dit organisatiebureau is in de omgeving bekend met andere centra, waaronder
Hoofddorp en Nieuw-Vennep. ProPart gaat alle acties op touw zetten
en hiervoor de totale organisatie op
zich nemen. Uiteraard gaat ook begeleiding gegeven worden aan speciale activiteiten voor onder andere
pasen en moederdag.

Postcode loterij trakteert
op ijs in Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Alle deelnemers aan
de postcode loterij, waarvan het lotnummer begint met wijkcode 1432
hebben een ijsbeker gewonnen. In
één keer wint een hele wijk een ijsje! Iedereen die mee gespeeld heeft
in de trekking van januari heeft met
elk deelnemend lot een beker Ben &
Jerry’s ijs gewonnen. Het gaat in dit
geval om 2.399 loten. Alle winnaars
met wijkcode 1432 kunnen hun prijs
nog ophalen tot en met zondag 22
maart bij C1000 Koster aan de Ophelialaan.
De samenleving wint altijd
Vijftig procent van de bruto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is bestemd voor projecten in de samenleving. Dat is in de

Fiatdealer Van der Wal
75 jaar Bovag-lid

winnende postcode in de maand januari alleen al een bedrag van ruim
10.796 euro! Dankzij 2,5 miljoen
deelnemers aan de Postcode Loterij in 2008 wordt een recordbedrag
van ruim 244 miljoen euro verdeeld
over meer dan 57 goededoelenorganisaties. Deze organisaties zijn
werkzaam op het gebied van mens
en natuur in Nederland en daarbuiten. Ook Ben & Jerry’s laat al jarenlang een sociaal gezicht zien door
continu initiatieven te ontwikkelen
om de wereld te verbeteren.
Zoals bijvoorbeeld het Climate
Change College dat door Ben & Jerry’s en het Wereld Natuur Fonds is
opgericht. Jonge mensen worden
daar opgeleid tot Climate Ambassadeurs.

Gezond en ambachtelijk van Vooges

Introductie Westeinder-

brood in Watertoren
Aalsmeer - Woensdag 11 maart
vond de introductie van de nieuwe westeinder broodlijn van bakkerij Vooges plaats in de watertoren in Aalsmeer aan de Westeinderplassen. Met prachtig weer en een
schitterend uitzicht werd de aftrap
van deze geweldige broodsoorten
gegeven. Gezondheid, product herkenning en trajectcontrole zijn de
sleutelwoorden bij deze ontwikkeling geweest. Want uw gezondheid
staat bij bakkerij Vooges hoog in het
vaandel. Er wordt volgens eigenaar
Wim Engel al genoeg met eten geknoeid. “Dit willen wij heel duidelijk doorbreken en dat is dan mede door onze bakkers en grondstofleveranciers ook echt gelukt”, aldus
de trotse bakker uit de Zijdstraat. En
hij vervolgt: “Voor zeven broden mo-

gen wij het ‘ik kies bewust’ logo en
dat mag echt niet zomaar. We hebben een lange weg bewandeld van
ontwikkelen, proeven, testen, enz.
Wij kunnen het hele traject van onze grondstoffen volgen, van zaaimoment tot oogsten en malen. Dit betekent dat we ten alle tijden kunnen ingrijpen als onze doelstellingen niet word gerealiseerd. En geloof ons, ook de toevoegingen zijn
‘ik kies bewust’ verantwoord”, besluit Engel zijn verhaal. Bij bakkerij
Vooges liggen flyers met alle informatie voor geïnteresseerden klaar.
Let ook op de prachtige aanbieding
elders in deze krant.
Het mag duidelijk zijn: Voor echt
bijzonder ambachtelijk gebakken
brood met de beste ingrediënten is
bakkerij Vooges hét adres.

dan de onovertroffen rijeigenschappen van de Mégane Coupé. U bent
van harte welkom in de showroom
van Nieuwendijk om zelf te ervaren wat de Renault Mégane Coupé
te bieden heeft. Als particuliere rijder profiteert u bij aanschaf van een
Renault deze maand van 0% rente
en een jaar extra garantie. Zakelijke
rijders betalen nu 14% in plaats van
25% bijtelling.

Aalsmeer - Automobielbedrijf Van
der Wal BV is in Aalsmeer een van
de oudste nog bestaande garagebedrijven dat nog altijd onder de familienaam werkt. De historie van
Van der Wal gaat terug naar het jaar
1928, toen Dirk van der Wal sr het
garagebedrijf oprichtte. In 1934 trad
Van der Wal toe tot de Bovag organisatie. Bovag, bekend als kwaliteitskeurmerk voor de mobiliteitsbranche heeft veel meer te bieden
dan dat. Het is tevens een informatiecentrum dat aangesloten bedrijven adviseert op tal van zaken zoals
arbeidsvoorwaardenbeleid en onderwijs. Daarnaast fungeert Bovag
als netwerkorganisatie voor inkoopbundeling. Kortom: (auto-)bedrijven
die lid zijn hebben er alleen maar
profijt van en zo zag de grondlegger
van de huidige Van der Wal garage
en Fiatdealer dat ook. In de 75 jaren die volgden bleef het Aalsmeerse bedrijf altijd lid. En dat werd don-

derdag jl. gewaardeerd met een onderscheiding namens de Bovag-organisatie. Huidige directeur Dirk van
der Wal (kleinzoon van de oprichter)
nam vorige week donderdag tezamen met oud-directeur Rein Joren
het zogeheten Bovag-schild in ontvangst.
Fiat is blijver
Het schild krijgt uiteraard een mooie
plaatsje in het pand van de Fiatdealer aan de Witteweg. Daar is Van der
Wal nu al weer enkele jaren gevestigd. Voorheen was het bedrijf (sinds
1954!) te vinden op de hoek van de
Zijdstraat en Weteringstraat. De tijd
dat het garagebedrijf nog gecombineerd werd met een taxiservice ligt
ver achter de huidige generatie Van
der Wal. Maar het merk Fiat was en
is een blijver: al vanaf 1956 is het
niets anders dan het Italiaanse automerk dat wordt verkocht en nog
steeds tot volle tevredenheid!

4 April volgende feestavond

Eerste vriendenavond in
The Fifties groot succes
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties organiseert elke eerste zaterdag van
de maand een speciale feestavond
met muziek van afwisselend een dj
of een zanger.
De eerste editie van deze vriendenavond was op zaterdag 7 maart en
was een groot succes met een grote opkomst. Dj Frankie Yankie zorgde op deze avond voor de muziek.
Jong en oud vermaakte zich goed
op zijn muziek van de jaren vijftig tot
nu. Er werd veel gedanst. Ook aan
de pooltafels was het druk. De hele
avond werd er gepoold in The Fifties

Weergaloos rijbeplezier
in Renault Mégane Coupé
Aalsmeer - Deze week is de nieuwe Renault Mégane Coupé te bewonderen in de showroom van
Renault Nieuwendijk. Het strakke
sportieve design met zijn opvallende
achterlichten maakt van deze Coupé een adembenemend mooie verschijning. Hij is robuust gebouwd en
op de kwaliteit van de materialen is
niet bespaard. Het rijplezier is weergaloos, na één rit wil je niet anders

Vorige week donderdag werd aan directeur Dirk van der Wal (midden) en inmiddels oud-directeur Rein Joren (links) het Bovag-schild uitgereikt.

Onderscheiding voor familiebedrijf

Uitbreidingsplannen in
toekomst wc Kudelstaart
Kudelstaart - Momenteel zijn de
ondernemers in winkelcentrum Kudelstaart in gesprek met de gemeente om samen te kijken naar de
mogelijkheden van uitbreiding in de
nabije en latere toekomst. Door de
bouw van zorgwoningen op het vrij
komende scholen gebied, zagen bestaande winkels als Albert Heijn en
de Marskramer hun mogelijke uitbreiding in de toekomst in het nauw
komen. Ook over het aantal parkeerplaatsen is discussie gevoerd.
Volgens de tekeningen zouden de
parkeerplaatsen naast AH helemaal
komen te vervallen. De wethouder heeft hier duidelijkheid in gegeven en gezegd dat dit zeker niet
het geval zal zijn. Er zal een andere inrichting komen, maar het aantal
plaatsen blijft gehandhaafd. Verder
is met de wethouder de afspraak
gemaakt dat er zeer serieus gekeken gaat worden naar verdere uitbreidingsmogelijkheden. “Wij laten
de recessie zeker geen spelbreker

terstraat 4; J.C. Jongkind, Oosteinderweg 313a; Jan en Joke v. Leeuwen, Aalsmeerderweg 251; Leeuwrik, Werven 25; A. de Leur, Uiterweg
147; Nederstigt, Locatellihof 27; M.
Oor-de Graaf, Hornweg 143; J. Pieterse, Ophelialaan 28; C. de Rijk,
Zwarteweg 129; R. Sandifort, Primulastraat 66; K. v.d. Veen, Baanvak 10;
M.N.T. Wegbrans, Bilderdammerweg 117, Kudelstaart; Van Zijverden,
Copernicusstrat 46, Kudelstaart.

Rollaters opgeknapt voor Moldavië

Vrijwilligers Meerwinkel
zoeken meer collega’s
Hoofddorp - De vrijwilligers van De
Meerwinkel hebben zestien rollators opgeknapt en gedoneerd aan
het tv-programma ‘MAX Maakt Mogelijk’ van omroep MAX. Deze rollators gaan naar een verzorgingshuis in Capresti en het nabijgelegen streekziekenhuis Floresti. “De
vrijwilligers van De Meerwinkel zetten zich in voor goede doelen,” zegt
Hans van Gent, vrijwilliger bij De
Meerwinkel. “De ene keer doneren wij een cheque aan een goed
doel in de Haarlemmermeer en omstreken. Een andere keer bieden wij
hulp ‘in natura’. Zoals nu. Wij zijn erg
blij dat wij samen met alle vrijwillige fietsenmakers van De Meerwin-

kel de mensen van Casa Capresti en
het ziekenhuis Floresti in Moldavië
iets mobieler kunnen maken.” Hein
Meijer, eveneens vrijwilliger bij De
Meerwinkel, roept geïnteresseerde vrijwilligers op: “Hoe meer vrijwilligers in de winkel of in de werkplaats, hoe beter! Een deel van de
opbrengst van De Meerwinkel gaat
naar goede doelen. Hoe meer fietsen opgeknapt en spullen verkocht
worden, hoe hoger de donatie aan
goede doelen!
Vrijwilligers die ook willen helpen
zijn dus van harte welkom.” Geïnteresseerd, meer weten? Stuur een
mail naar info@meerwinkel.nl of bel
023-5546920.

door vrienden die allemaal een gezellige avond hadden. Tot in de late
uurtjes werd er nog aan de bar gehangen waar behalve drankjes ook
lekkere hapjes waren te krijgen. De
vriendenavond in The Fifties wordt
een vaste gezellige avond voor iedereen.
Volgende maand is er daarom op
zaterdag 4 april weer zo’n speciale feestavond. Dan draait dj Frankie
Yankie weer verrassende muziek om
lekker op te dansen. Kijk voor meer
informatie op de website: www.fiftiesaalsmeer.nl.
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Bindingkoor geeft concert

Jeugd met Opdracht organiseert

Praiseavond in Achterom
Aalsmeer - De Jeugd met een Opdracht (JmeO) organiseert in samenwerking met de Nederlands
Hervormde Dorpskerk van Aalsmeer
op zaterdag 21 maart een Praise-avond.Jeugd met een Opdracht
(Youth with a Mission) is een internationale christelijke jongerenorganisatie bestaande uit christenen vanuit verschillende kerkelijke
richtingen, die als doel heeft om het
evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Wereldwijd zijn circa 12.000 mensen full-

Prijzenbingo in
de Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 19
maart wordt in het café van sporthal
De Proosdijhal in de Einsteinstraat
een bingo-avond gehouden. Om
20.30 uur gaan de ballen weer rollen
en iedere bingo-liefhebber is welkom. Er zijn mooie prijzen te winnen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

time bij projecten onder de paraplu
van Jeugd met een Opdracht betrokken. Zij zijn verbonden aan één
van de ongeveer 800 vestigingen
wereldwijd. In Nederland is JmeO
gevestigd in Heerde en in Amsterdam. Ben jij wel benieuwd waarom
mensen uit India, de Verenigde Staten en België naar Nederland komen
om over God te leren? En waarom
mensen hun baan opzeggen of een
half jaar opzij zetten om God te volgen? Als jij dit wel ziet zitten moet je
zeker op 21 maart in Achterom zijn,
de achter ingang van gebouw Irene
in de Kanaalstraat 12. Dan komt een
groep van acht DTS’ers (Discipelschaps Training School) van Jeugd
met een Opdracht uit Amsterdam
naar Aalsmeer. Voordat zij op outreach gaan naar verre landen doen
ze een soort mini-outreach door Nederland. En hierbij verblijven ze ook
een weekend in Aalsmeer en organiseren zij samen met de band CH!L
een praise-avond. Achterom is deze avond vanaf 19.30 uur open voor
een drankje en om 20.00 uur begint
het programma. De praise-avond is
voor iedereen toegankelijk.

Bijeenkomst Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 maart
vanaf 19.00 uur komen de Zegelkids
weer bijeen in Het Parochiehuis aan
de Gerberastraat.
Elke maand maken de Zegelkids
een jeugdpuzzel. Hiermee kun je
veel punten verdienen. De vragen
in de jeugdpuzzel zijn heel leerzaam
en hebben betrekking op rekenen,
aardrijkskunde en geschiedenis. De
Zegelkids kennen ook een veiling.
Om daar te kunnen kopen moet je
eerst punten verzamelen met het
uitvoeren van allerlei opdrachten.
Deze avond hebben ze hun eigen

jeugdveiling. Op deze veiling kunnen ze hun verdiende punten te gelde maken. Op de jeugdveiling kun
je alleen betalen met punten en dus
niet met geld.
Het kost je dus geen zakgeld. De
Zegelkids zijn een moderne jeugdclub, waar ze naast ‘postzegelen’
ook veel lol hebben. Als je lid wordt
van de Zegelkids krijg je ook het
maandblad van de postzegelvereniging met daarin de jeugdpuzzel.
Meer weten? De leiding is telefonisch te bereiken op de nummers
361819 of 569660.

Jubileum wordt gevierd met open dag

Maarse & Kroon-emblemen
en documenten voor SVA
Aalsmeer - De Stichting Veteranen
Autobussen (SVA) in Aalsmeer heeft
op woensdag 4 maart een gekregen
van ing. Jos Schouten. De particuliere schenking betrof onder andere oude documenten, zoals dienstregelingen en geschiedenisboeken
van Maarse en Kroon.
Ook zeldzame Maarse en Kroon
busemblemen behoorden tot de
schenking. De SVA, die is opgericht in 1969, zet zich onder andere in voor oude Maarse en Kroon
autobussen die vroeger dienst deden in het openbaar vervoer. Ook
touringcars behoren tot de collectie. De bussen worden opgeknapt
en weer gebruiksklaar gemaakt. Dit
alles door een groepje vrijwilligers
die belangeloos allerlei werkzaamheden binnen de stichting verrichten. De stichting stelt de bussen beschikbaar voor trouwerijen en stelt
ze tentoon op allerlei evenmenten
om ze aan het publiek te tonen. Het
doel is om dit stukje industrieel erfgoed in stand te houden. Alle bus-

sen zijn geproduceerd tussen 1925
en 1990. De collectie bestaat op dit
moment uit circa honderd bussen.
Op dit moment zijn de vrijwilligers
in Aalsmeer bezig met het opknappen van een oude Mercedes Benz
touringcarbus uit 1958. De bus is al
goedgekeurd en de technische keuring volgt in maart van dit jaar.
Op 29 augustus organiseert de landelijke SVA vereniging een open
dag tere ere van het 40-jarig bestaan. De open dag vindt plaats
op de Kudelstaarsteweg, tussen de
Zwarteweg en de Beethovenlaan. Er
zullen tussen de 15 en 25 bussen
aanwezig zijn en wellicht kan er met
een van de ‘oudjes’ een korte rondrit worden gemaakt.
SVA zoekt nog donateurs. Informatie hierover en over de diverse activiteiten van de stichting kan de site www.sva-museumbussen.nl geraadpleegd worden. Een eenmalige
donatie kan gestort worden op gironummer: 1712263 t.n.v. Stichting Veteranen Autobussen.

Aalsmeer - Het Bindingkoor zingt
vrijdagavond 27 maart onder leiding
van Henk Trommel om 20.30 uur in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Het voorjaarsconcert staat in
het teken van Engelse koormuziek
en heeft als motto: The English Connection. Vijf eeuwen Britse componisten, met madrigalen en kerkmuziek uit de zestiende en zeventiende eeuw tot koorarrangementen
van popsongs van Phil Collins en
de Beatles. Een heerlijk afwisselend
programma, waar Het Bindingkoor
uitstekend mee uit de voeten kan.
Uiteraard staan er enkele werken
van Henry Purcell op het programma. Dit jaar is het namelijk 350 jaar
geleden dat deze belangrijke Britse
componist werd geboren.
Trompettist Frank Anepool zal in
dit concert ook verschillende Britse
composities vertolken, Henk Trommel begeleidt hem bij enkele stukken op orgel en piano. De Bohemian Rhapsody van Queen vormt het
waardige slot van dit gevarieerde
concert.

De kerkdeuren gaan open om 20.00
uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50
euro, voor jeugd tot en met 12 jaar is
de entree 5 euro. Na afloop van het
concert dat ongeveer vijf kwartier
zal duren, wordt een drankje aangeboden in de Bindingzaal.

Paaskienen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 25 maart
is er paaskienen in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Er
zijn vele, mooie prijzen te winnen.
Onder andere strijden de deelnemers om een levensmiddellenmand,
dinerbonnen en paaslekkernijen als
brood, eieren en chocola. Natuurlijk
staat ook dit keer de verrassingsronde op het programma. Iedere
kienliefhebber is welkom. De avond
begint om 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.15 uur.

TOBO brengt ‘De Dinner
Party’ in Noorddamcentrum
Bvenkerk - “Ik ga hier weg voordat
het een klucht wordt,” roept de eerste vrouw. “Het is allang een klucht,”
reageert de derde man, “maar we
streven naar absurdisme!” De Dinner Party brengt drie mannen en
drie vrouwen samen in een chique
Parijse hotelsuite, op uitnodiging
van de advocaat die hun echtscheidingen heeft geregeld. Eerst weten
ze niet waarom ze daar zijn, en welke disgenoten ze zullen aantreffen.
Pas na een uur staat vast dat het
om elkaars ex-echtelieden gaat. En
dan is de vraag waar die advocaat
eigenlijk blijft. Om de chaos com-

pleet te maken blijkt niet de echtscheidingsadvocaat, maar een grote onbekende achter het feestje te
zitten. Dit zijn de ingrediënten van
het toneelstuk ‘De Dinner party’ van
Neil Simon dat door spelers van toneelgroep TOBO op 26, 27 en 28
maart op de podium wordt gebracht
van het Noorddamcentrum in Bovenkerk. De voorstellingen op donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen om 20.15 uur en de toegang bedraagt 8 euro. Kaarten zijn te koop
bij het Noorddamcentrum en te bestellen via 020-6416744 of info@toneelgroeptobo.com.

Ghana-moment in St. Jankerk
Aalsmeer - p zondag 29 maart is er
een speciale viering om 10.30 uur in
de R.K kerk St.Jan Geboorte aan de
Kudelstaartseweg. Het thema van
de viering is: De wereld groeit als
we delen. In deze viering gaat het
voornamelijk over Ghana. De Vastenaktie 2009 is voor Ghana bestemd
zodat meisjes en vrouwen geholpen
worden zich te ontwikkelen. Aan het

einde van de speciale Ghana-viering wordt de aanwezigen een lunch
aangeboden met Ghanese gerechten. Deze gerechten zijn door leden
van de missiewerkgroep en door
een paar Ghanese dames gemaakt.
Iedereen is welkom. De lunch is gratis. Opgeven hiervoor kan bij het secretariaat naast de RK kerk of telefonisch :0297-324735.

Inzet sportverenigingen voor
fonds gehandicaptensport
Aalsmeer - Alle besturen en commissieleden van sportverenigingen
in Aalsmeer en Kudelstaart hebben
de stichting Ondersteuning Verenigingen en Goede doelen een schriftelijk verzoek gekregen om in de
week van 30 maart tot en met 4 april
een paar uur tijd beschikbaar te stellen voor mindervalide medesporters. In genoemde week wordt namelijk gecollecteerd door de stichting Fonds Gehandicaptensport in
Aalsmeer en Kudelstaart. “We hebben het als bestuurder of commissielid bij een vereniging naast onze dagelijkse werkzaamheden hartstikke druk, maar we mogen onze
gehandicapte medesporters niet

vergeten”, aldus Dick Groeneveld
in de oproep. Uit ervaring deelt hij
mee dat collecteren best heel leuk
is en je band schept met degenen
met wie je in een bepaalde wijk of
een paar straten huis aan huis gaat.
“Voldoening is beloning”, vervolgt
Groeneveld. “Het gaat om hooguit een paar uurtjes en de tijd, in
de middag of ‘s avonds, maakt niet
uit. Als het maar in de betreffende week gedaan wordt. Kom, steun
ons initiatief en zet uw schouders
er onder”, besluit de OVG-bestuurder. Aanmelden kan bij coordinator
J. Kos, telefoon 06-26632853 of per
email bij Dick Groeneveld, dgroenev@dds.nl.

Start cursus HerbaWalking
Aalsmeer - Binnenkort start een
cursus HerbaWalking - een bijzonder welzijnsconcept dat een efficiënte training voor het hele lichaam (NordicWalking) combineert
met een persoonlijk voedingsplan
(Herbalife). U kunt investeren in uw
gezondheid en welzijn. Ervaar het
plezier van bewegen onder begeleiding van fysiotherapeut en INWA’s
gecertificeerde instructeur en op-

timaliseer tegelijkertijd uw eetpatroon onder begeleiding van Herbalife voedings- en welzijnscoach.
Door de combinatie van een effectieve training en een persoonlijk
voedingsplan wordt het gemakkelijker om tot een gezondere leefstijl te
komen en u goed te voelen. Inschrijven en meer informatie te verkrijgen
via de site www.mens-balans.nl of
tel. 0297-322700.

Eerste bedrijf opent deur
op Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
19 maart, wordt het eerste bedrijf,
PTMD® Style Centre, op Green
Park Aalsmeer geopend. Green Park
Aalsmeer is uitgeroepen tot één van
de beste bedrijventerreinen van Nederland. PTMD collection® heeft
een unieke opening voor nationale en internationale pers in haar
nieuwe onderkomen. PTMD collection® is een internationale leverancier van woonaccessoires gelieerd
aan de bloemen- en plantensector. De nieuwbouw met cash & crry,
showroom en kantoorruimte is gelegen aan het zogeheten Zwanenwater bij de Machineweg. Green Park

Aalsmeer en het nieuwe hart Bloomin’Holland zijn heel belangrijk voor
de nationale maar ook internationale bloemenhandel en sierteeltsector.
Bloomin’Holland wordt een permanente wereld van passie voor bloemen, waar mensen elkaar ontmoeten, ideeën groeien, kennis wordt
uitgewisseld en trends worden geshowd. Ook komt er een centrum
voor toeristen.
Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de
bloemen- en plantensector. Het
bedrijventerrein wordt gezamen-

Weekaatje weer in aantocht!

Samenwerking en gezelligheid belangrijk

T.V. Kudelstaart viert 25-jarig
bestaan met allerlei activiteiten
Kudelstaart - Vijfentwintig jaar
geleden is tennisvereniging Kudelstaart officieel opgericht. Dit tennisseizoen staat in het teken van dit
speciale jubileumjaar met allerlei activiteiten. Onder andere worden een
jubileumfeest en tennisclinics van
Jacco Elthing georganiseerd en tijdens het laatste weekend van maart
is er een openingstoernooi voor alle
leden. In juni komen er open dagen
voor de basisscholen in Kudelstaart,
waarbij de jeugd op een leuke manier kennis kan maken met de tennissport. De vereniging is in maart
1984 begonnen zonder eigen park.
De uit Kudelstaart afkomstige leden
konden jaren terecht bij Racketsport
in Aalsmeer, waar toentertijd banen werden gehuurd. De vereniging
bleef groeien en met zo’n tweehonderdvijftig enthousiaste leden werd
de stap gezet naar een eigen park
aan de Herenweg in Kudelstaart. In
de afgelopen vijfentwintig jaar heeft
TVK er twee verhuizingen op zitten,
want drie jaar geleden kreeg de vereniging een nieuw park aan de Bilderdammerweg. “We waren in gesprek met de gemeente voor uitbreiding van het bestaande park, toen
het bestemmingsplan werd gewijzigd en op de plaats van het tennispark huizen moesten komen”, vertelt
Ernest Nobel, die zijn derde jaar als
voorzitter ingaat. “Overbodig te zeggen dat we gelukkig zijn met dit supermoderne nieuwe park, met zeven
banen en een prachtig ruim clubgebouw. Door de kunstgrasbanen
kan er heel het jaar bij ons getennist

worden.” Momenteel heeft TVK zeshonderddertig leden, waarvan honderdvijftig jeugd. Op de schoonmakers na, wordt alles binnen de vereniging geregeld door vrijwilligers.
Het is een zeer betrokken club met
meer dan tien commissies. “Het samenwerken van de leden bevordert
de saamhorigheid binnen onze vereniging”, vervolgt Ernest. “Alle leden
draaien bardiensten, waardoor ze in
contact komen met andere leden en
het is goed voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
TVK is puur recreatief ingesteld,
waarbij het plezier van het tennisspel en het onderlinge goede contact tussen de leden voorop staat. In
de statuten staat zelfs dat de vereniging zich onder andere tot doel stelt
een band tussen de leden te vormen. Iedere donderdagavond is er
een zogenaamde tossavond, waarbij alle leden kunnen komen tennissen en naar niveau ingedeeld worden. “Deze avond is inmiddels uitgegroeid tot een echte verenigingsavond, waarbij overigens ook nieuwe leden van harte welkom zijn.”
De tennisvereniging is financieel
gezond en groeit nog steeds. “Het
gaat ons goed en daarom vinden
we het belangrijk een goed doel te
steunen met ons Open Toernooi. Dit
jaar is gekozen voor Stichting Orfanato, die weeskinderen in Ecuador
een beter bestaan wil geven en een
lokaal weeshuis steunt.” Meer informatie: www.tvkudelstaart.nl
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Bij RKAV wordt voor de
32e keer een kampweekend georganiseerd. Dit weekend, het Weekaatje genaamd, heeft dit jaar als
thema Holland. Van vrijdag 29 mei
19.00 uur tot en met maandag 1 juni 15.00 uur staan er grote tenten
op het voetbalveld. Het Weekaatje is een jeugdkamp voor alle basisschool kinderen vanaf 6 jaar. Je
vriendje, vriendinnetje, buurjongen,
buurmeisje, neef of nicht geen lid
van RKAV? Maakt niet uit, ze mogen allemaal meedoen! De kosten
zijn voor RKAV leden 45 euro en
voor niet-leden 55 euro. De kinderen kunnen zich heerlijk vermaken
met sport en spel. ’s Nachts slapen
de kinderen met hun groep en leiding in de tenten op het RKAV terrein aan de Beethovenlaan. Voor de
hele jonge kinderen is het geen probleem als zij eventueel thuis willen
slapen. Het Weekaatje is een leuke competitie tussen de in leeftijdsgroepen ingedeelde kinderen, maar
meedoen en gezelligheid staat voorop! Heb je zin om mee te doen? Via
www.rkav.nl is een inschrijfformu-

lier te downloaden. Stop het formulier vervolgens in de witte redactiebus in de RKAV-kantine of stuur
het op naar Hugo de Vriesstraat 82,
1431 KC Aalsmeer, of mail dit naar
weekaatje@hotmail.com. Op het
formulier staat een telefoonnummer
mochten er nog vragen hebben. Inschrijven kan tot 31 maart.

Disco-avond voor
oudere jeugd
Aalsmeer - Aankomende vrijdag
20 maart organiseert Bacchus eenmalig een disco-avond voor oudere
jongeren die ook nog wel eens willen dansen. Je kan je eigen favoriete dansnummers aanvragen. Voor
de liefhebbers van swingen in ontspannen sfeer is dit een uitgelezen
mogelijkheid. Wees welkom in het
culturele café in de Gerberastraat.
Zaal open om 21.00 uur. Toegang
gratis.

N201-zaal voor jongeren en
feesten met cultureel tintje
Aalsmeer - De N201 heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat geïnvesteerd in de ruimtes en de voorzieningen om aan het drukke programma te kunnen voldoen. Omdat
het centrum iedereen met de mogelijkheden van de zaal wil laten kennismaken heeft de N201 haar huurtarieven voor in het weekeinde tijdelijk verlaagd. De zaal is, onder bepaalde voorwaarden, voor gereduceerd tarief te huur.
De belangrijkste voorwaarden zijn
dat jongeren tot en met 24 jaar altijd
voorrang krijgen. Ook feesten met
een cultureel tintje krijgen voorrang.
Voor bruiloften en partijen is de
N201 niet hét adres. Door dit soort
feesten, en volwassenen in het algemeen, zijn er mogelijkheden genoeg
in Aalsmeer.
Toch gebeurt het wel eens dat vol-

wassenen een feest geven in de
N201. Zeker als er een bijzonder (of
cultureel) thema aan zit waar je echt
een ruimte als de N201 voor nodig
hebt, zijn er wel degelijk mogelijkheden. Er is door de jaren heen veel
ervaring opgedaan met een breed
scala aan grote en kleine feesten in
het centrum en de medewerkers en
vrijwilligers willen iedereen die het
centrum wil huren graag aan alle
kanten helpen om het feest tot een
succes te maken.
Deze hulp is bij de huur inbegrepen.
Dus, als je met ideeën rondloopt
voor het geven van een feest en je
wilt niet te veel gedoe en gesleep
met spullen, dan ben je bij de N201
aan het juiste adres! Voor meer informatie over tarieven etc. kun je kijken op www.n201.nl of mailen naar
info@n201.nl.

pagina 36

Nieuwe Meerbode - 19 maart 2009

Samenzangavond in Open Hof
Aalsmeer - Zaterdagavond 21
maart zal een zangavond worden
gehouden in het kerkgebouw ‘De
Open Hof’ aan de Ophelialaan. Aan
deze zangavond wordt meegewerkt
door Evondo, het Gereformeerd
Kerkkoor Sliedrecht en het Zederiks
Christelijk mannenkoor. Deze koren
staan onder leiding van Ton van der
Horst en de organist is Bert Kruis.
De netto opbrengst van de avond is
bestemd voor het Project Care Centre Zuid-Afrika.
Dit is een project waar 22 jongeren uit de CGK (Lijnbaankerk) te
Aalsmeer en de NGK (Het Lichtbaken) te Rijsenhout druk mee bezig

zijn. In juli zal deze groep naar ZuidAfrika gaan om daar ontwikkelingswerk te doen. Ze zullen daar gaan
werken bij een dagcentrum voor
weeskinderen in Pretoria. Kaarten
kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via vincentgroeneveld@zonnet.
nl of j.alderden@worldonline.nl of
telefonisch via 06-44798830 (Vincent Groeneveld). Het is ook mogelijk een kaartje op de avond zelf bij
de deur te kopen.
Wilt u naar de avond komen, maar
heeft u geen vervoer, aarzel dan niet
om contact op te nemen met Vincent Groeneveld. Voor vervoer wordt
dan gezorgd.

Kaartverkoop Musical Paulus
gaat vandaag van start
Aalsmeer - Sinds vorig jaar september wordt er in de zalen van de
Open Hof Kerk Aalsmeer hard gerepeteerd voor de Bijbelse Musical ‘Met de groeten van Paulus’. Het
is nog ongeveer een maand voor
de drie geplande uitvoeringen. De
spanning neemt toe. Er is al veel bereikt, maar er moeten ook nog heel
veel puntjes op de i worden gezet.
De groep heeft intensief samengewerkt en vriendschappen zijn ontstaan. Samen zijn grenzen verlegd
en er zijn ongedachte talenten aangeboord. Want ook dat is de uitdaging van deze musical: Amateurs
dingen laten doen, waarvan ze zelf
niet wisten dat ze het in zich hadden. De productiegroep en de deelnemers streven iedere keer naar een
nog betere uitvoering. Dat betekent
ook samenwerking tussen amateurs
en vakmensen. Want koordirectie,
decorbouw, licht en geluid wordt
overgelaten aan professionals. Deze

verrassende musical zal uitgevoerd
worden op vrijdag 17, zaterdag 18
en zondag 19 april. Vrijdag en zaterdag een avondvoorstelling om 20.00
uur en ’s zondags een middagvoorstelling om 15.30 uur.
Vanaf vandaag, donderdag 19 maart,
gaat de voorverkoop van start bij
drogist Piet van der Zwaard in de
Zijdstraat 2, de Readshop in de Ophelialaan 151, Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg 3, ‘t Baken
(donderdags vanaf 19.30 uur) in de
Sportlaan 86 en in Kudelstaart bij
Marskramer Berg in het winkelcentrum. De prijs van de kaarten bedraagt per stuk 10 euro.
De vorige musical zorgde voor drie
uitverkochte voorstellingen met totaal 1300 bezoekers. Ook deze keer
verwacht de organisatie grote belangstelling. Het is dus van belang
om er op tijd bij te zijn!
Nadere informatie op de website
www.gkaalsmeer.nl

Als het anders was geweest
Wanhoop in een moeders ogen,
Roepend achter roodwit afzetlint. Gespannen om een ingestorte
school, Schreeuwen onder puin bedolven kind. Felle branden in Oosteinde, Of zware explosies in Hornmeer. Gemeentehuis en Showbizzcity? Voorlopig staan ze er niet meer.
Geluidsisolatie, dubbele beglazing,
Helpen niet tegen dit geweld, Ambulances, sirenes door ons dorp,
Nooit genoeg, maar ieder leven telt.
Een week lang Aalsmeer wereldwijd, Besproken in alle bepalende
media. Daarna slechts foto op Google Earth, Kleine aantekening in Wi-

kipedia. Misschien een monument
op Praamplein, Herinnert ons allen
uiteindelijk aan het net niet halen
van Turkish Airlines ingezette landing op de Aalsmeerbaan.
Note: Sinds de opening van de Polderbaan en het instellen van het
vijfbanenstelsel in 2003, zullen veel
meer vluchten in Noord-zuid richting vanaf Schiphol plaats hebben.
Dit om drukbevolkte gebieden als
Hoofddorp en Amstelveen te ontzien van hinder. Laten wij Aalsmeerders nu net ten zuiden van Schiphol wonen.
Marcel Harting

Aanstaande zaterdag: Zonnige
Nationale Schoonmaakdag?
Aalsmeer - De nationale schoonmaakdag die aanstaande zaterdag
21 maart gepland staat, belooft één
van de mooiste van de afgelopen jaren te worden. De weersvoorspellingen liegen er namelijk niet om. Zonovergoten!
Traditiegetrouw is de derde zaterdag van maart de dag waarop heel
Nederland er op uit trekt, gewapend
met hark, prikstok of grijper om het
zwerfvuil op te ruimen. Aalsmeer
doet daar al een aantal jaren aan
mee en gaat ook nu weer de Oosteinderpoel en Westeinderplassen
op om zwerfvuil te verwijderen. SPIE
heeft zich opgeworpen als organiserende stichting daarvan en heeft
het al bestaande ‘schoonmaakteam’ van Aalsmeer Festival overgenomen. Dit team heeft al een aantal jaren ervaring in het organiseren
van de Nationale Schoonmaakdag

in Aalsmeer. De Schoonmaakdag
start om 8.30 uur vanuit de kantine
van Watersportvereniging Aalsmeer
aan de Uiterweg. Daar zal door Jan
Pieter Korenwinder het startsein gegeven worden en varen de boten
met bemanning uit naar de diverse stukken Poel op zoek naar zwerfvuil. Rond 11.30 uur keren de boten terug in de haven en zal de buit
worden overgedragen aan afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden, dat
geheel belangeloos aan deze actie haar medewerking verleent. De
deelnemers worden als dank in de
kantine voorzien van erwtensoep
met roggebrood en een paar consumptiebonnen die ter plaatse verzilverd kunnen worden.
Al een vijftien tal boten hebben zich
aangemeld, maar: Er kan nog meer
bij! Opgeven kan bij Jan Pieter Korenwinder, tel. 0297-324921.

Start nieuwe cursus Paverpol
bij De Werkschuit
Aalsmeer - Donderdagavond 26
maart van 20.00 tot 21.30 start bij De
Werkschuit een nieuwe cursus Paverpol. Paverpol is een milieu vriendelijke textielverharder op waterbasis waarmee de mooiste dingen gedaan kunnen worden. Het hecht op
elk natuurlijk materiaal, zoals textiel, leer, hout, papier, evenals steen,
beton, gips en piepschuim als basis gebruikt kunnen worden. In het
eerste deel van de cursus gaan de
deelnemers een oude vaas pimpen.
Wat is er leuker dan een oude vaas,
die je niet meer gebruikt, om te toveren tot een waar kunstwerk? Met
behulp van paverpol kan de ware
metamorfose van de vaas bewerkstelligd worden. Iedere vaas is te gebruiken, mits het geen kunststof is.
Daar hecht paverpol niet op. In het
tweede deel van de cursus , gaan de
deelnemers een zittend beeld maken. Met behulp van elektriciteitsdraad en aluminiumfolie wordt een
frame gemaakt. Vervolgens worden
in paverpol gedrenkte stroken stof
gedrapeerd en de mooiste beelden
worden gecreëerd. Na uitharding is
het beeld weerbestendig, het kan

dus gerust buiten staan.
De cursus bestaat uit totaal zes lessen en kost 42,50 exclusief materiaalkomsten.Voor informatie en opgave: Margot Tepas, telefoonnummer 0297-340150, www.gklein/org/
wsa/. of margot.tepas@printex-int.
com.

Vrijwilligers voor het voetlicht

Cardanus werkt mee aan
Make a difference day
Aalsmeer - Jacqueline Valkenburg
is sinds februari coördinator steunpunt vrijwilligerswerk Aalsmeer. Het
steunpunt is onderdeel van Cardanus, de welzijnsorganisatie die opereert in Amstelland. Een nieuwe uitdaging voor iemand die ogenschijnlijk van alle markten thuis is. Zij
werkte als sportinstructeur, was een
bekend gezicht in de bibliotheek in
de Marktstraat en werkte als kok
voor de paters die een klooster bewoonden in Leiden. Omdat het naar
haar idee weer tijd werd voor totaal iets anders, was de vrijgekomen functie bij Cardanus precies de
uitdaging die past bij het karakter
van een sportieve en sociaal voelende vrouw. Cardanus houdt zich
bezig met het welzijn van mensen.
Het streven van de vrijwilligerscentrale is om mensen op een prettige wijze in de maatschappij te laten
functioneren. Aan de ene kant krijgt
Cardanus de vraag van particulieren, non-profit bedrijven, scouting,
sportverenigingen en zorginstellingen of zij kunnen helpen bij het zoeken van de juiste personen voor de
meest uiteenlopende functies. Aan
de andere kant bieden vrijwilligers
die een deel van hun tijd beschikbaar stellen zich spontaan aan. Het
is de taak van Jacqueline Valkenburg om deze twee partijen op een
goede manier met elkaar te matchen. “Het bemiddelen tussen vraag

en aanbod is voor beide partijen belangrijk. Het moet goed lopen.” Met
dit interview hoopt de coördinatrice lezers van de Nieuwe Meerbode er op te wijzen dat er zoveel leuk
werk op vrijwillige basis valt te verrichten. In haar beleving weten nog
heel veel mensen niet wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, hoeveel
tijd het vraagt en waar nog hulp nodig is.
Samenspraak en Beursvloer
Samenspraak is zo een initiatief van
Cardanus. Een project waarbij taalcoaches en anderstaligen aan elkaar worden gekoppeld met de bedoeling het Nederlands te oefenen.
En om de anderstaligen eventueel
klaar te stomen voor het inburgering examen. Een ander voorbeeld is
de Beursvloer. Een financiële organisatie kan een sportclub adviseren
bij de administratieve taken. Als tegenprestatie organiseert de sportclub een toernooi voor het personeel. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om de medemens van
dienst te zijn. Denk aan iemand die
op doktersadvies dagelijks moet
oefenen op de home-trainer. Dan is
het praktisch en prettig wanneer er
iemand aanwezig is die helpt met
het instellen van de fiets en de ander wat moed inspreekt. Ook worden mensen gezocht die in verzorgingstehuizen de schone was van

de bewoners willen sorteren en deze dan naar de juiste personen brengen. Vanzelf ontstaat er dan een gesprek. Dat breekt de dag van de bewoners. En vrijwilligers die mee willen doen aan het maatjesproject zijn
ook zeer welkom. Er kan een periode in iemands leven zijn waarin het
contact zoeken met anderen moeilijk is. Een vaste buddy kan dan uitkomst bieden. Door het winnen van
vertrouwen kan iemand met bijvoorbeeld straatvrees toch naar buiten
om een wandeling te maken of een
fietstocht. Een frisse wind door de
haren voelen kan zeer helend werken. Ook samen een kopje koffie
drinken en een praatje maken kan
voor beide partijen een prettige samenkomst zijn. Op de kinderboerderij en manege Funny Horse wordt
gezocht naar personen die het leuk
vinden de winkelverkoop (versnaperingen) op zich te nemen. Of willen helpen met het uitmesten van
de stallen. Lekker relaxt het lijf aan
het werk zetten. Een prima middel
om al die malende gedachten in het
hoofd tot stilstand te laten komen.
Gewoon durven
“Kijk, vrijwilligerswerk doe je ook
voor jezelf omdat het zo leuk is om
te doen”, zegt een van de vrijwilligsters die een blinde man Franse les
geeft. In de buurt van de Beethovenlaan zijn enkele jongeren die graag

naar judo willen, maar niet op eigen
gelegenheid naar de sportschool
kunnen. Zij zoeken mensen die hen
wil halen en brengen. Jongerenwerk Cardanus heeft een oude SRV
bus aangeschaft, bedoeld als mobiele ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 16 jaar. De bus moet bemand worden. Een leuke klus voor
een flexibel persoon zonder vooroordeel. Eens een keer helpen in de
tuin bij iemand die dat niet meer alleen kan doen. Leuk voor iemand
die van tuinieren houdt, maar zelf
geen tuin heeft. Bekender is waarschijnlijk als begeleider mee op een
vakantieweek voor gehandicapten.
Meer tijd kosten de gevraagde bestuursfuncties, zoals voorzitter, penningmeester en secretaris. Veel ouderen- en sportvereniging hebben
dringend behoefte aan deze vrijwilligers. “Het is de bedoeling dat vrijwilligers het werk dat zij doen ook
leuk vinden. Overigens moet je niet
zo snel denken: Dat kan ik niet. Af
en toe moet je gewoon durven. Niemand wordt in het diepe gegooid.
Er is een aantal richtlijnen, maar er
worden niet veel eisen gesteld. Iedere vrijwilliger krijgt vooraf instructies
hoe het werk het best kan worden
uitgevoerd.” Cardanus biedt tevens
ondersteuning aan degenen die willen weten hoe er structuur aan een
vrijwilligersorganisatie kan worden
gegeven. “Wij luisteren goed naar
de vragen die regelmatig terugkomen en bekijken dan waarmee wij
mensen kunnen begeleiden.”
Madd
Make a difference day (Madd) is
een landelijk initiatief waar eens
per jaar vrijwilligers extra aandacht
krijgen. Vrijdag 20 en zaterdag 21
maart zullen leden van het Koninklijke Huis en ministers op pad gaan
om een dag iets buiten de eigen
werksfeer te doen. Aalsmeer blijft
niet achter. Burgemeester Pieter
Litjens, de wethouders en een aantal bedrijven zetten zich morgen in
voor maatschappelijke doelen. Het
gaat niet om een donatie maar om
het maatschappelijke oogpunt. Een
aantal Aalsmeerse bedrijven en de
prominenten volgen in een nostalgische bus een parcours door Uithoorn en Aalsmeer. Op verschillende locaties worden mensen gedropt
die een taak krijgen opgedragen.
Een van de reeds bekende Maddtaken is om samen met de bewoners van Zorgcentrum Het Hoge
Heem tijdens de muzikale ochtend
Hollandse liedjes te zingen. Leerlingen van de achtste groepers van
twee in Aalsmeer speeddaten met
mensen uit het bedrijfsleven. De
leerlingen krijgen de gelegenheid
om zoveel mogelijk vragen te stellen aan directie en personeel. En dit
alles ter bevordering van trots, motivering en betrokkenheid. Voor alle vrijwilligersactiviteiten deze vrijdag in Aalsmeer zie: www.doemeeaanmadd.nl. Cardanus is gevestigd in de Parklaan 27 en is telefonisch bereikbaar via 0297-347510.
Info: www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl.
Janna van Zon

CDA op bezoek bij OTT

De oude en de nieuwe penningmeester, links Nel Woltier en rechts Coby Kockelkorn. Foto’s Pieter Harting.

Afscheid één van oprichters
van Interkerkelijk Koor
Aalsmeer - Dinsdag 10 maart heeft
het Interkerkelijk Koor Aalsmeer
haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Nadat de gebruikelijke agendapunten waren doorgenomen en goedgekeurd door de vele leden die tijdens deze vergadering aanwezig
waren, was het tijd voor verkiezingen. Afscheid moest genomen worden van penningmeester Nel Woltjer één van de oprichters van het
koor. Voorzitter Els Dubbelman hield
een toespraak waarin gememoreerd
werd dat Nel negen jaar op uitstekende wijze voor de financiën heeft
gezorgd.
Vele gesprekken, brieven, telefoontjes heeft zij in de loop van de
tijd gepleegd. Negen jaar van wel
en wee, met 0,0 in kas, de oprichting van het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer, over cijfertjes, subsidieaanvragen, centen tellen en bankzaken afhandelen.

Zelfs digitaal gegaan om bij te blijven, maar dat valt niet mee als je een
bepaalde leeftijd hebt bereikt. “Nel,
petje af, dikke pluim. Heel hartelijk
bedankt”, aldus voorzitter Els Dubbelman. Bloemen, speech, een aandenken en natuurlijk applaus van de
leden en het bestuur voor de scheidende penningmeester.
Hierna kwam de benoeming van de
nieuwe penningmeester aan de orde. Er waren geen bezwaren van de
kant van de leden en na een hartelijk welkom van de andere bestuursleden, heeft Coby Kockelkorn het
stokje overgenomen van Nel Woltjer. Het bestuur is blij dat Coby deze verantwoordelijk taak op haar
wil nemen en wenst haar veel succes. Na het officiële gedeelte van de
avond kregen de leden een borreltje en na de pauze een quiz voorgeschoteld en een loterij met prachtig ingepakte prijsjes. Al met al een
mooie en gezellige avond.

Aalsmeer - Een belangrijke speler als het gaat om de opvang van
mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap in deze regio is
Ons Tweede Thuis. Zij hebben vestigingen in Aalsmeer, Amstelveen,
Uithoorn en de Haarlemmermeer.
Van de in totaal 1700 werknemers
van Ons Tweede Thuis (OTT) komen
er 202 uit Aalsmeer waarbij aangetekend dient te worden, dat het om
veel parttime arbeidsplaatsen gaat.
Een bewijs dat werknemers met veel
plezier werken is gelegen in het lage
ziekte verzuim en het geringe verloop.
Op vrijdag 6 maart werd de CDA
fractie ontvangen door Erica Hoogerwerf, teamleider, en Ad van Leeuwen, directeur OTT, op het woonen dagcentrum aan de Hortensialaan waar een samenwerking is met
Amstelring. De fractie werd welkom
geheten in de ruime gemeenschappelijke verblijfsruimte op de begane grond waar overdag activiteiten
voor de bewoners van zowel Amstelring als OTT plaatsvinden. In deze vestiging gaat het om senioren
met een handicap die hier na een
indicatie, vaak uit andere huizen,
geplaatst zijn. Het woon- en dagcentrum is door inspraak met de
omgeving tot stand gekomen waardoor het gebouw van OTT over het
water is gebouwd en staat daardoor
minder dicht op de bebouwing in

de Gloxiniastraat. Men is zeer tevreden met het resultaat. De bewoners
kennen hun eigen privacy doordat
er verspreid over twee verdiepingen
30 ruime appartementen zijn met eigen sanitair en één grote badkamer
voor bewoners die veel hulp nodig
hebben bij het baden. De appartementen zijn veelal door de bewoners zelf ingericht. Daarnaast zijn er
vier in verschillende kleuren ingerichte huiskamers met keuken. Die
verschillende kleuren zijn er voor de
bewoners om herkenning te vergemakkelijken. In de keukens wordt er
onder begeleiding een aantal malen
per week zelf gekookt nadat men
ook zelf boodschappen heeft gedaan. Buiten ligt er tussen de gebouwen van Amstelring en OTT een
zogenaamde belevingstuin, hierin groeien groenten en bloemen en
de tuin is omgeven door een leuning om bij het rondwandelen ondersteuning te bieden. In de directe
omgeving is er ook draagvlak ontstaan voor de bewoners wat heeft
geresulteerd in een groep vrijwilligers die komen uit de omliggende woonwijk. Het is de CDA fractie
na de rondleiding met uitleg duidelijk: Het woon- en dagcentrum staat
midden in de samenleving en biedt
een prachtig thuis en verblijf voor de
oudere gehandicapten.
Joop Vuijk
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50 Jaar trampolinespringen
in Nederland én Aalsmeer

Bestuurslid Ton Hol van Kudelstaart voor Kudelstaart plaatst de veilingbussen
in het winkelcentrum Kudelstaart.

Dit jaar voor de tiende keer:

Kudelstaartse jubileumveiling
met prijzenfestival
Kudelstaart - De tiende editie van
de Kudelstaartse veiling wordt op
zaterdag 9 mei, de avond voor moederdag, gehouden. Het bestuur van
de veiling ontwikkelt momenteel
plannen om van de jubileumeditie
van de veiling een bijzonder evenement te maken, inclusief een prijzenfestival. De gedachten gaan uit naar
het uitreiken van een gratis nummer aan elke bezoeker van de veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’
waarmee tijdens de avond naar extra prijzen kan worden meegedongen. Dat initiatief staat nog niet te
lezen in een brief die bestuursleden
van ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’
deze week huis aan huis in het dorp
bezorgen. In de brief wordt bewoners wel gevraagd om goederen die
nog in zeer goede staat zijn, maar
niet meer worden gebruikt, ter beschikking te stellen. Dat kan van alles zijn, maar geen elektrische apparaten of boeken. Gulle gevers wordt
verzocht om hun gift op een bijgevoegd formulier te omschrijven. Ook
aangeboden diensten zijn weer van
harte welkom.
De ingevulde formulieren kunnen
tot en met 4 april worden ingeleverd in speciale bussen in het winkelcentrum Kudelstaart. Die zijn inmiddels geplaatst bij Bakkerij Van
Leeuwen, Slijterij Gall & Gall en Albert Heijn. Dit jaar worden de formulieren niet meer thuis opgehaald.

Behalve het inbrengen van goederen of diensten, kunnen Kudelstaarters ook een gift doen waarmee de
organisatie aanvullende veilkavels
aanschaft.
Deze kavels worden dan bij de ingebrachte kavels gevoegd en het
geheel komt op zaterdag 9 mei onder de hamer. Een andere mogelijkheid om de veiling te steunen, is via
de bank overmaken van een bedrag
op rekeningnummer 3001.07.927
ten name van Kudelstaart voor Kudelstaart. De opbrengsten van de
veiling worden verdeeld over clubs
en verenigingen in Kudelstaart die
een financieel zetje in de rug goed
kunnen gebruiken. Bovendien levert de veiling een bijdrage aan de
gemeenschapszin in het groeiende dorp. In de afgelopen negen jaar
kwam 154.900 euro terecht bij ruim
veertig lokale clubs, verenigingen
en stichtingen. Op die manier zorgen Kudelstaarters met hun inbreng
in de veiling voor uitkomst bij andere Kudelstaarters. Vandaar de naam
van de actie: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.
Het bestuur van Kudelstaart voor
Kudelstaart raadt inwoners van de
plaats aan om de datum van 9 mei
vast in de agenda’s te blokkeren. Die
avond valt vlak voor moederdag en
gewoontegetrouw zullen de prachtigste boeketten op de veiling weer
enorm in de belangstelling staan.

Contract Bosmobiel getekend
Aalsmeer - Vorige week hebben
Rob Klaassen en Herman Ratterman namens de stichting Bosmobiel en Peter van Kaam namens het
Amsterdamse Bos de overeenkomst
over de exploitatie van de Bosmobiel getekend.
Op 19 april viert het Amsterdamse Bos zijn vijfenzeventigste ver-

jaardag en dan zal de Bosmobiel
worden gepresenteerd. Vervolgens
kunnen senioren die slecht ter been
zijn via zorginstellingen vanaf 1 mei
een ‘rijdende boswandeling’ maken
in twee elektrische voertuigjes voor
elk zes personen. De Bosmobiel is
een initiatief van de Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn.

Aalsmeer - Vijfig jaar geleden deed
het trampolinepspringen in Nederland zijn intrede. Aalsmeer is vanaf dat moment een belangrijke bakermat geweest voor de trampolinesport. Onder aanvoering van
Dirk van Leeuwen (1930) groeide
de sport in dit kwekersdorp, met
de Flower Cup als later gevolg. Van
Leeuwen begon in 1959 op 29-jarige leeftijd met trampolinespringen.
Daarvoor had hij al aan keurturnen
gedaan. Het trampolinespringen
was in die pioniersperiode nog erg
kleinschalig. Bij het allereerste Nederlands kampioenschap trampolinespringen, dat in 1960 in Amersfoort werd gehouden, deden slechts
veertien mannen en drie vrouwen
mee. Niet alle deelnemers bleken de
techniek op de trampoline helemaal
onder de knie te krijgen. Vreemd
was dat niet, want veel kennis over
de nieuwe tak van de turnsport
was er nog niet. Veel turnverengingen waren nog niet op de nieuwe
turnvorm ingesprongen, omdat een
trampoline simpelweg nog een te
dure aanschaf was.
Door Veren Lenig
In Aalsmeer was in 1959 al een
start gemaakt met een trampolineschool onder de naam Door Veren Lenig (DVL), niet geheel toevallig ook de initialen van oprichter Dirk van Leeuwen. Bij het eerste NK was Aalsmeer al goed vertegenwoordigd. Magda den Hartog
won het kampioenschap bij de dames en Dirk van Leeuwen werd vijfde bij de heren. De oprichter van de
Aalsmeerse trampolineschool zette
zich na het eerste NK in Amersfoort

ook in om een tweede kampioenschap naar Aalsmeer te halen. Zijn
inspanningen werden beloond met
de toekenning van het NK trampolinespringen aan de organiserende vereniging TVA, waar Van Leeuwen’s DVL inmiddels een onderdeel
van was geworden. Een jaar na het
eerste NK, bleek dat de trampolinesport al een flinke groeispurt had
meegemaakt. Bij het tweede NK
in 1961, dat gehouden werd in het
Aalsmeerse veilinggebouw Bloemenlust, deden al 45 mannen en
vrouwen mee. Magda den Hartog
verdedigde met succes haar titel
van een jaar eerder. Van Leeuwen
had echter pech. Hij had een griep
onder de leden, maar toch werd hij
vijfde bij de heren. Van Leeuwen
bleef ook na zijn actieve sportloopbaan nauw betrokken bij de trampolinesport. Op 41-jarige leeftijd
behaalde hij in Gent zijn brevet voor
internationaal jurylid bij het trampolinespringen. Tien jaar lang behoorde hij tot het jurykorps bij allerlei internationale wedstrijden. Ook was
hij tien keer wedstrijdleider bij het
Nederlands Kampioenschap.

er eerst een potje bingo gespeeld
en er was voor iedereen een prijs.
De spanning was te snijden omdat
er maar steeds geen ‘bingo’ geroepen werd. Pas toen bijna alle balletjes opgenoemd waren viel de eerste ‘bingo’ en konden de prijzen verdeeld worden. Na de lunch trad het
Aalsmeers Saxofoonkwartet op die
eerst wat klassieke nummers ten
gehore bracht en daarna een aantal zeer oude liedjes speelden die
de aanwezigen konden meezingen.
En dat deden ze dan ook. Bijna allemaal kenden ze de teksten en er
werd voluit meegezongen.
De voorzitter van het Rode Kruis zei
dan ook dat het erop leek dat het
Rode Kruis er weer een nieuwe activiteit bij had, namelijk een zanggroep. Hij voegde eraan toe dat ze
maar flink moesten blijven oefenen zodat ze volgend jaar zelf konden optreden. Na een korte theepauze werd er nog wat saxofoonmuziek gespeeld en weer meegezongen totdat het tijd werd om de
jassen weer op te zoeken en huiswaarts te keren. Voor men opgehaald werd of zelfstandig naar huis
toog kregen de gasten een voorjaarsplantje mee. Velen bedankten
de organisatoren van het Rode Kruis
voor de hele fijne en mooie dag die
ze gehad hadden.

Dirk van Leeuwen, trampolinespringer van het eerste uur en altijd nauw betrokken geweest bij toernooien. Op 21 maart zit hij zeker op de tribune in De
Bloemhof tijdens het internationale Flower Cup toernooi.

Flower Cup
Aalsmeer is ook na het NK in 1961
belangrijk gebleven voor de trampolinesport. Aalsmeer werd nog vaker het strijdtoneel van het NK. Vanaf 1975 werd in Aalsmeer opnieuw
een belangrijk trampolinetoernooi
georganiseerd: de Flower Cup.
De naam van dit internationaal toernooi verwees uiteraard naar de
bloemenveiling van Aalsmeer, die
ook sponsor was van het evenement. Van Leeuwen was ook bij het

Aalsmeerse zussen starten
Simply Canvas in Frankrijk
Aalsmeer - Sandra en Esther, twee
zussen uit Aalsmeer, leiden een heel
verschillend leven. Sandra woont op
het platteland in Frankrijk en heeft
een aantal jaren besteed aan ‘soulsearching’ in een boeddhistisch
klooster in Frankrijk. Esther woont
in een designhuis in Nederland en
reist voor haar vak de hele wereld
over, op zoek naar de meest uiteenlopende reisbestemmingen voor
opdrachtgevers. Al in hun jeugdjaren waren er verschillen tussen de
dames. Esther weet nog goed hoe
ze door mams met Sandra naar
Amsterdam werd gestuurd om een
kijkje te nemen in het uitgaansleven
van Sandra. Die was namelijk behoorlijk alternatief in die tijd en bezocht obscure kroegen. En zo stonden Esther, met gouden gympies en
een trendy leren jasje en Sandra, in
lang zwart leer en op grote legerboots met stalen neuzen, gezamenlijk aan de bar in de rook van enorme joints en dito herrie uit de speakers in de kroeg in de grote stad.
Bijzonder besluit
Zeven jaar geleden zou Sandra naar
Zuid-Amerika vertrekken, om daar
een rondreis te maken. Kort daarvoor ging ze tien dagen naar Plum

Village, een boeddhistisch klooster
in Zuidwest-Frankrijk. Hier woont
de gemeenschap van Zen-meester Thich Nhat Hanh. Sandra kwam
aan en ging niet meer weg. Ze werd
geraakt door het leven in gemeenschapsvorm en de puurheid van de
boeddhistische manier van leven.
Esther vond het besluit van Sandra bijzonder, maar vond het vooral belangrijk dat San zich gelukkig
voelde. Zij weet namelijk als geen
ander dat reizen je blik op de wereld verandert en ontmoetingen met
heel verschillende mensen je enorm
veel energie kunnen geven. Sandra
woont als ‘leek’ in het klooster, doet
afstand van veel materiële zaken en
past zich aan het leven in een gemeenschap aan. Maar ze wil zich
nog sterker committeren aan het
boeddhisme en het moment breekt
aan waarop Sandra serieus overweegt om in te treden in het kloosterleven. Als zij haar familie op de
hoogte brengt van het plan, is iedereen in eerste instantie behoorlijk
geschokt. Alle familieleden staan
behoorlijk nuchter in het leven en
kunnen zich moeilijk voorstellen wat
Sandra hoopt te vinden in het klooster. Daar staat tegenover dat de familie ‘open minded’ genoeg is om

Volop genieten tijdens
gastendag van Rode Kruis
Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart
was het heel gezellig tijdens de gastendag van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer. “Wat was het weer
een fijne dag en wat hebben we genoten”, waren de opmerkingen en
bedankjes van de meer dan zestig
gasten van het Rode Kruis die zaterdag aanwezig waren in gebouw Irene. Een aantal mensen werd ’s morgens van huis opgehaald door leden van de Rotary- en Lion’s club
en anderen, bewoners van het zorgcentrum Aelsmeer en mensen die
in het dorp wonen en nog mobiel
zijn, kwamen lopend naar het gebouw. Na de koffie werd er een presentatie gegeven over de opleiding
van blindengeleide honden en Rode
Kruis bestuurslid Paul Vloothuis, zelf
visueel gehandicapt en bezitter van
een blindengeleide hond, gaf een
uitvoerige uitleg hoe het bij de training allemaal aan toegaat. Na de videopresentatie mochten de aanwezigen hem van alles vragen, behalve het nummer van zijn pinpas, en
van die gelegenheid werd druk gebruik gemaakt.
De toehoorders kregen uitgebreid
te horen hoe een visueel gehandicapte zich in het dorp en in zijn huis
beweegt. Men vond dat erg interessant en imponerend tegelijk. Voordat de lunch op tafel kwam, werd

begin van de Flower Cup nauw betrokken. Hoewel hij nu binnen de
trampolinesport geen functie meer

Heerlijke dag gasten Rode
Kruis in de Arendshoeve
Aalsmeerderbrug - Wethouder
Tom Horn en zijn vrouw waren enthousiast over het initiatief van het
Rode Kruis en haar sponsoren om
alleenstaande ouderen een gezellig
dagje uit te bezorgen in de gezellige omgeving van de Arendshoeve. Rond half tien kwamen de eerste
ouderen aan in de Showkas van de
Arendshoeve. Gebracht door familie,
vrienden maar ook gehaald door leden van de vier verschillende Rotary clubs uit de Haarlemmermeer. De
unieke showkas was hiervoor sfeervol ingericht met bloemen, kaarsjes
en planten. De lekkernijen werden
geserveerd door het enthousiaste

vervult, volgt de Aalsmeerder de
sport nog altijd met veel enthousiasme. In de afgelopen vijftig jaar
heeft hij de sport zien groeien naar
een volwaardige Olympische sport.
En Aalsmeer telt nog altijd mee,
dat gaat tijdens de achttiende Flower Cup op 21 maart aanstaande
in Sporthal De Bloemhof (aanvang
finale: 19.30 uur) ook weer bevestigd worden!

team van vrijwilligers van het Rode
Kruis. Er een modeshow en een muzikaal intermezzo door muzikanten
van Pier K. De gasten kregen een
uitgebreid aperitief en lunch aangeboden en werden aan het einde van
de bijeenkomst getrakteerd op een
potroos. Jacob van Zijverden van
de Arendshoeve vertelde op ludieke wijze hoe het idee van de showkas was ontstaan en het belang van
groen op de gezondheid van mensen in hun woon-, leef- en werkomgeving. Deze fantastische dag voor
de Rode Kruis bezoekers kan mogelijk gemaakt worden dankzij diverse sponsors.

mee te gaan in de nieuwe levenswijsheden van Sandra. De hele familie is dan ook aanwezig als Sandra officieel wordt ingewijd en haar
hoofd wordt kaalgeschoren. Want
ook dat hoort bij de nonnen van
Plum Village. Het leven van Sandra
is vanaf dat moment totaal anders
dan dat van Esther. Bellen kan niet
vaak, dus er wordt veel geschreven.
Dat geeft een nieuwe dimensie aan
de zusterrelatie. Immers, voor het
schrijven van een brief neem je de
tijd en het is soms makkelijker om
emoties toe te vertrouwen aan papier dan te zeggen wat je denkt. Esther vindt dat Sandra milder wordt,
het boeddhisme doet haar goed. Ze
staat open voor iedereen en elk probleem. Sandra is blij met de openheid die Esther in de brieven laat
blijken. Hierdoor ziet ze haar grote
zus op een nieuwe manier, heeft ze
begrip voor diens standpunten en
waardeert ze haar kijk op het leven.
Reizend de wereld over
Terwijl Esther op een zeilboot in het
Caribisch gebied Oud en Nieuw
viert of met een klant een film opneemt in Sardinië, slaapt Sandra op
kloostervloeren in diverse gemeenschappen in Vietnam en Californië.
Natuurlijk maakt Esther zich zorgen:
‘Eet Sandra wel gezond?’ en ‘ komt
ze niet in gevaarlijke situaties terecht?’ Toeschouwer zijn van bedelrondes in de straten Vietnam klinkt
bijzonder als het een onderdeel van
een incentive-programma is, maar
wanneer het een ‘real life soap’ van
je eigen zus betreft, kijk je er toch
anders tegenaan. Enkele jaren later, net voor de kerstdagen, besluit
Sandra na diverse, indringende gesprekken met haar mentoren en een
afzonderingsperiode , dat ze haar
verblijf in het klooster wil afsluiten.
De redenen voor het vertrek zijn
voor haarzelf duidelijker dan voor
de familie, maar iedereen is enorm
blij wanneer ze, als een kerstengel
in bruin gewaad zonder haar, voor
de deur staat. Volgens Sandra is het
uittreden de grootste cultuurschok
van haar leven, en wennen aan het

‘gewone’ leven valt niet mee. En
dan, hoe verrassend, wordt ze verliefd! Op een leuke monnik die al diverse keren in haar verhalen werd
genoemd. Santi is twee jaar eerder
uitgetreden en samen trekken ze
een jaartje op in Ierland, waar het
stel in alle rust aan het leven buiten
het klooster kan wennen. Sandra
en Santi besluiten zich te vestigen
zich op het platteland van Zuidwest
-Frankrijk. Ze nemen hun intrek in
een huisje vlakbij Bergerac en een
hebben beide een baan in de makelaardij. Toch blijft het hun droom om
het leven op een geheel andere manier in te richten. Esther krijgt van
Sandra een e-mailberichtje, waarin zij schrijft over de mogelijkheid
om een kasteeltje te kopen en hiervan een klein hotel te maken. Sandra weet dat ze bij Esther de juiste
snaar raakt als het over kleine hotelletjes gaat, de toekomstdroom van
Esther is gastvrouw te zijn van het
leukste en meest unieke hotelletje
dat je je kunt indenken.
Aanvoelen en aanvullen
Het bericht van Sandra is de start
van een langdurig proces dat resulteerde in Simply Canvas. Het kasteel werd uiteindelijk niet gekocht,
en ook vele andere locaties vielen
af. Maar het idee kreeg meer vorm
en het concept werd creatiever. Esther en Sandra vonden elkaar in het
midden. De nadruk ligt niet langer
op anders-zijn, maar op elkaar aanvoelen en aanvullen. Werd er vroeger domweg geruzied over kleinigheden, nu leiden discussies tot iets
nieuws en creatiefs. De hernieuwde
zusterband is niet alleen mooi voor
Esther en Sandra, maar ook voor
anderen. Door hun project kunnen
andere mensen genieten van een
uniek verblijf in Zuidwest-Frankrijk. Bij Simpy Canvas worden gasten ontvangen met een groen, ecovriendelijk en hartverwarmend welkom door Sandra en Santi. Met creativiteit, enthousiasme en de nodige luxe, die Esther op haar beurt inbrengt. Samen besluiten ze dat de
accommodaties Pakistaanse safaritenten worden. Tenten die van alle gemakken zijn voorzien en elk
met een eigen thema kunnen worden ingericht. Kamperen met de extra luxe van een eigen badkamer en
veranda, met een gezond tintje van
goed en biologisch eten en dat alles
in de landelijke sfeer van de prachtige Lot
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Succesvolle kinderbingo
Aalsmeer - Op woensdag 25 februari in de voorjaarsvakantie hield
buurtvereniging De Pomp weer een
kinderbingo. Met 30 tot 35 personen was het een leuke opkomst. Er
zijn totaal drie ronden gespeeld en
er waren diverse prijzen, waaronder

twee grote cadeaus, te winnen. In
de meivakantie gaat opnieuw een
kinderbingo-middag georganiseerd
worden.
Noteer alvast 29 april in de agenda!
Voor informatie kan gebeld worden
naar Caroline Ramp, tel. 344107.

Gedeelde eerste plaats
Aalsmeerse karter Kay
Aalsmeer - Het outdoor kartcircuit
Nieuw Zevenbergen in het Brabantse Berghem was het strijdtoneel
voor de Nederlandse toppers van de
RotaxMax challenge. De talentvolle Aalsmeerder Kay van Kemenade
sloot het weekend succesvol af met
een gedeelde eerste plaats in de juniorklasse.
De zaterdag begon met een aantal vrije trainingen voor elke deelnemersklasse. De junior-klasse is voor
jongeren van 13 tot en met 16 jaar
en kent dit jaar het maximum aantal deelnemers van 36 rijders. Eén
van hen is de 14-jarige Kay. De trainingen verliepen qua rijgevoel lekker maar qua snelheid zat de top
er niet helemaal in.Op zondagmorgen kwam Kay met zijn team, TKP
uit Zaandam, bij het circuit aan in
de stromende regen. Een fijn begin
van de dag, want Kay wilde zijn bijnaam ‘the rainmaster’ graag weer
eens waarmaken.
Hoewel het al snel droog werd,
moesten zowel de warm-up als het
tijdrijden plaatsvinden op regenbanden doordat het circuit nog nat
was. Kay zette hierbij een tweede
starttijd op het scorebord na teamgenote Beitske Visser. Leuk detail is
dat deze twee elkaar reeds kennen

vanaf hun babytijd en Kay met het
karten heeft kennisgemaakt door
de vader van Beitske, ex-autocoureur en BMW-dealer Klaas Visser uit
Dronten. Bij de start van de eerste
manche smoorde de motor van Kay
waardoor hij terugviel naar een vijfde plaats en hij al zijn capaciteiten
in de strijd moest werpen om zich
terug te vechten naar een podiumpositie. Door gewaagde inhaalacties en scherp rijgedrag wist hij uiteindelijk als tweede over de finish
te komen.
In de tweede en laatste manche
kende Kay een goede start en reed
al snel, samen met Beitske, weg van
de rest van het veld. Daarna ontstond een zeer sportief 1 op 1 gevecht met zijn teamgenote. Een lust
voor het oog van het publiek en
voor de rijders van de andere klasses. Middels een slimme uitremactie wist Kay in een hairpin de leiding
over te nemen en stond deze ook
niet meer af. In het dagklassement
behaalden beide talentvolle rijders
een gelijk aantal punten, maar doordat Beitske sneller gekwalificeerd
had mocht zij de dagoverwinning op
haar naam schrijven. Meer informatie en foto’s? Kijk dan op www.racingkay.nl.

Schaatsdiploma’s voor jeugd
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart hebben 91 kinderen van het Jeugdschaatsen Aalsmeer voor hun diploma gereden. In het zonnetje schaatste de jeugd op de Jaap
Edenbaan in Amsterdam de nodige
rondjes voor het officiële KNSB-diploma. Onder toezicht van de vaste
begeleiders en aanmoediging van
heel veel ouders en belangstellenden lieten de kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar zien wat zij deze winter geleerd hadden. Twintig
zaterdagen zijn zij met twee bussen
naar de Jaap Edenijsbaan gegaan
om te schaatsen.
Het weer werkte alle zaterdagen
mee, slechts eenmaal een beetje regen, maar het mooiste was natuurlijk dat er op natuurijs geschaatst
kon worden. Op 10 januari is het

Jeugdschaatsen op de ijsbaan in
Aalsmeer-Oost geweest en konden
de kinderen hier genieten en zelfs
een toertochtje over de Oosteinderpoel rijden.
Deze dagen werden ‘de kinderen met de rode mutsen’ in heel
Aalsmeer gesignaleerd op het ijs.
In januari is er een verklede minielfstedentocht geschaatst en daarmee kon een uniek elfstedenkruisje
verdiend worden. Er zijn meerdere
malen start-, rem- en slalomproeven gehouden, waarvan één met officiële tijdwaarnemers, voor de tijden op de diploma’s.
Verder heeft ook sinterklaas de ijsbaan niet geschuwd, maar kwam
met arrenslee een bezoek brengen
tijdens de schaatslesuren. Zaterdag
was de afsluiting. Nadat de kinde-

ren hun ronden hadden gereden,
kregen zij in de kantine van de ijsbaan drinken en een hapje aangeboden en werden de diploma’s uitgedeeld. De leiders/sters ontvingen
van de Federatie Aalsmeer een boeket voorjaarsbloemen als dank voor
hun inzet.
Het eerste diploma ‘de schaatsproef’ is uitgereikt aan: Donnatella Antoniadis, Isa v.d. Berg, Jasmijn
Buck, Alyssa v.d. Graft, Jasmijn v.d.
Hoorn, Emile Kost, Rachel Kruis,
Merel Leegwater, Rafael Rongen,
Renée v.d. Schaft, Terra van Tol, Sarah Vermeule en Laura de Vries. De
‘schaatsproef met ster’ aan: Suzan
Commandeur, Roy Fransen, Amy
Maas, Hannah Mazouz, en Bram
Nell.

Het A-diploma aan: Lars Engel, Lars
Hoogveld, Amber Rademaker, Lotte
Röling, Guillaume Lachman, Susan
v.d. Toorn, Chiadika Umelue, Stefan
v.d. Wal en Bodhi van Wieringen.
Het A-diploma met ster aan: Anouk
v.d. Berg, Tom deBoer, Merel Piet en
Timothy de Weijer.
Het B-diploma aan: Marcella Adjape, Robin Bek, Björn v.d. Berg,
Wendy van Drunen, Armani van Engelen, Joey Groen, Don Hartog, Tess
Jansen, Lars Keyzer, Puk Kempkes,
Lysanne Knecht, Lisa Maas, Cherona v.d. Sar, Benjamin v.d. Schilden,
Elise Visser en Marit Vollmuller.
Het B-diploma met ster aan: Anniek Baarse, Madelon Maarse en
Marco v.d. Wal. Het C-diploma
aan: Jelle Boon, Daan Buskermolen, Melanie Groeneveld, Rebecca Hartman,Wessel Heil, Zoë Huzemeier, Inez Kaas, Maria Keessen,
Melanie Knol, Chiara Kooy, Dominique Lakerveld, Danique Piet,
Jelle v.d. Schaft, Gaby v.d. Schilden, Elisa Spaargaren, Caitlin Stevens, Vera Vermeule, Catrien de
Vries, Samantha Wakker en Suzanna Wentzel.
Het C-diploma met ster aan: Nynke Nell, Jurre Overwater en Sacha
Smit.
Het D-diploma aan: Leon Buys,
Timon Buys, Emily van Duynhoven, Famke Gerritsen, Nicky Groenewegen, Jessica de Haan, Irene v.d. Heyden, Lianne Joren, Danny Kamsteeg, Didier Köhler, Eline
v.d. Lagemaat, Leah Middelkoop,
Jeroen Piet.
Het D-diploma met ster aan: Hannah Leegwater, Pascalle van Winden en Olaf v.d. Zwaard.
Het E-diploma aan: Franka du Pau
en Martijn v.d. Zwaard.
In oktober 2009 start het nieuwe
seizoen voor het Jeugdschaatsen
Aalsmeer voor kinderen van 7 tot
en met 11 jaar. Informatie en/of inschrijving bij Marijke Maarse, tel.
0297325635, marijke-maarse@hotmail.com.

Film ‘Another Cinderella’
tijdens de Meidenmiddag!

Swingen voor kleintjes in
Amstelveens Poppentheater

Amstelveen - Op zondag 22 maart
speelt Kinderdanstheater Retteketet de vrolijke 2+ dansvoorstelling
‘Druppel’ in het Amstelveens Poppentheater.
Danseres Carla Vriesde weet peuters en kleuters volledig in te pakken met haar smaakvolle en vrolijke dansvoorstelling ‘Druppel’. Terwijl
op de achtergronden filmbeelden te

zien zijn van een eigenwijze druppel,
nodigt Carla de kleine bezoekertjes
uit om te swingen met de heupjes
op klassieke en Afrikaanse muziek.
Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs
is 7 euro. Telefonisch reserveren kan
op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 10.00 tot 14.00 uur via
020-6450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Kudelstaart - Op woensdag 25
maart staat weer een meidenactiviteit gepland voor de tienermeiden
in Kudelstaart en Aalsmeer. Op de
Binding Zolder in de Haya van Somerenstraat gaan de meiden een
lekkere meidenfilm kijken. Heb je
zin om op de bank te hangen en
een lekkere meidenfilm te kijken?
Dan is deze meidenmiddag echt iets
voor jou! Another Cinderella Story
gaat gedraaid worden en deze film
zit vol met muziek, hippe danspasjes
en heeft natuurlijk een romantisch
verhaal. De meidenmiddag begint
om 14.00 en duurt tot 16.00 uur en
is bedoeld voor tienermeiden vanaf
10 jaar. De kosten zijn 2 euro.
Lijkt het je leuk? Geef je dan op
bij Manon door een e-mail te sturen naar Manon@debinding.nl met
daarin je naam, adresgegevens,
leeftijd en telefoonnummer. Je ontvangt dan een bevestiging e-mail
terug. Je kan ook bellen naar 0297892091 op dinsdag en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.30 uur. Opgeven kan tot en met dinsdag 24
maart 17.00 uur.
Voor meer informatie over de activi-

teiten van stichting de Binding kan
er een kijkje worden genomen op
www.debinding.nl
Zelf film uitkiezen!
Heb jij ook zo’n zin om lekker onder
uitgezakt je drukke schoolweekje af
te sluiten? Dan is film kijken wel iets
voor jou! Op vrijdag 27 maart is er
een filmavond op De Binding Zolder. De bezoekers mogen zelf de
film uitkiezen! Uit de drie films Harry Potter en de orde van de Fenniks,
Brief voor de Koning en Camp Rock
kan gekozen worden. Stemmen kan
door een mailtje te sturen naar manon@debinding.nl en dit kan tot en
met 20 maart. De film start om 19.30
uur en deur gaat om 19.20 uur open.
De kosten zijn 2 euro inclusief wat
drinken en wat lekkers. Voor meer
informatie kan telefonisch contact opgenomen worden met Manon Zwart via 0297-892091 bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur. De Binding
Zolder is te vinden in het SJOK gebouw aan de Hoofdweg, maar de ingang zit aan de Haya van Somerenstraat 35a.

WIOL & Willem Barendsz

Scouting breidt uit met
nieuwe welpengroep
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond is scouting WIOL & Willem
Barendsz. gestart met een nieuwe welpengroep met jongens in de
leeftijd van 7 tot 11 jaar. Aangezien
de welpengroepen op zaterdagmiddag en woensdagavond zo druk
worden bezocht, is besloten nog
een een speltak op te richten op de
vrijdagavond. De groep is vrijdag 13
maart feestelijk geopend door in totaal zestien jongens en leiding. Ze

hebben broodjes gebakken op het
kampvuur en de opkomst werd afgesloten met chips en cola.
Scouting WIOL & Willem Barendsz is
nog steeds groeiende en zal daarom
in september nog een groep starten
voor landscouts, jongens en meisjes van 11 tot 16 jaar. Voor meer informatie en opgave kan gebeld worden naar Jacqueline Blesgraaf, tel.
06-28114804

Schaakdame Rachel van der Drift speelde een spannende partij.
Foto J. Kuperov.

Meisjes aan kop in Jeugdcompetitie Schaakclub
Aalsmeer - In de Jeugdcompetitie
van Schaakclub Aalsmeer had vrijdag de 13e veel verrassingen in petto. De nummers één en twee verloren namelijk allebei!
Daniel van Dijk wist knap te winnen
van nummer één, Stefan Meijer, en
Joris Roos versloeg na een zenuwslopende partij de nummer twee,
Pepijn Kuijpers. Marielle Hooijman
en Arlette Maarse wonnen wel allebei hun partij en namen zo de eerste en tweede plaats in het klassement over.
Opvallend was dat er deze ronde
geen enkele remise was.
Alle partijen werden gewonnen of
verloren: eentje zelfs binnen de minuut.
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die
willen leren schaken of nog beter

willen leren schaken zijn van harte welkom in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat 15 te Aalsmeer.
Iedere vrijdag wordt van 19 uur tot
19.30 uur lesgegeven door ervaren
trainers, waarna om 19.30 uur de
Jeugdcompetitie begint.
Uitslagen ronde 18:
Joris Roos – Pepijn Kuijpers
Arlette Maarse – Ruan Heeren
Alexander de Kok - Marielle Hooijman
Daniel van Dijk – Stefan Meijer
Caril Heeren – Olivier Veenemans
Koen Korenwinder - Rick Veenemans
Julia van der Drift - Gelled Hulsbos
Mathijs van der Drift - Kamil Nakad
Fouad Nakad - Inge de Haan
Florence de Kok - Rowan Kuys
Rachel van der Drift - Arthur Mantel
Alexander Mantel - Marije de Haan

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

Scholen rennen voor Rett

Drummen met EmmerNemmer op Samen Een
Aalsmeer - Donderdag 12 maart
was er voor de groepen 3 tot en
met 8 van Samen Een een muzikale workshop.
Het was dit keer wel een heel bijzondere muziekles. Onder begeleiding van Emmer Nemmer duo Ruud
en Martin werd met elkaar verschil-

lende ritmes gedrumd, op emmers!
Ze maakten er een leuke show van
met gebruik van vaten en emmers in
verschillend formaat. Wat knap dat
er zoveel muziek gemaakt kan worden met gebruik van eenvoudig materiaal. De kinderen van Samen Een
vonden het super.

Aalsmeer - Diverse basisscholen in
Aalsmeer en omstreken hebben een
nieuwsbrief ontvangen met het verzoek om in de komende maanden
een sponsorloop te organiseren. Met
de actie ‘Ren voor Rett’ wil de Stichting Rett Syndroom geld inzamelen
voor onderzoek. Het Rett Syndroom
is een ontwikkelingsstoornis van het
zenuwstelsel, die bijna alleen voorkomt bij meisjes en die leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invaliditeit. Kinderen met het Rett
Syndroom worden gezond geboren.
Tussen de zes en achttien maanden
gaat het mis. Zij kunnen niet meer
praten, hun handen niet meer goed
gebruiken, gedragen zich autistisch,
hebben problemen met ademhalen.
Een deel leert niet lopen, kan niet
goed eten, krijgt epilepsie en ver-

groeiing van de rug. Zij raken in alles afhankelijk van derden. Het Rett
Syndroom is na het Downsyndroom
de meest voorkomende oorzaak van
mentale retardatie (geestelijke achteruitgang) bij meisjes. Onderzoek
op muizen heeft in 2007 uitgewezen dat de aandoening te herstellen
is. Rett Syndroom kan door gericht
onderzoek de eerste neurologische
aandoening zijn, die terug te draaien is. Dit biedt hoop voor de kinderen die lijden aan deze ziekte en aan
hun ouders. Om onderzoek echter
mogelijk te maken en daarmee kinderen met het Rett Syndroom kans
te geven op een betere toekomst,
is veel geld nodig. De sponsorloop
is daarvoor een belangrijk middel.
Voor informatie: www.stichtingrettsyndroom.nl/actie.

Nieuwe Meerbode - 19 maart 2009

Hans Pot op volle kracht vooruit.

Hans Pot ijzersterk bij
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Hans Pot speelt een
fantastisch seizoen bij Schaakclub
Aalsmeer. Afgelopen vrijdag wist
hij op te klimmen naar de tweede
plaats in de clubcompetitie door
Bart Auee op overtuigende wijze te
verslaan. In de gehele tweede periode wist Hans geen enkele partij te
verliezen en zodoende is hij nu de
belangrijkste belager van Erik Korenwinder voor het clubkampioenschap. Erik heeft echter wel reeds
een comfortabele voorsprong opgebouwd. In een eerder treffen tussen
de twee toppers stond Hans lange
tijd beter en wellicht zelfs gewonnen. Een vingerfout maakte toen
echter een voortijdig aan Hans aspiraties.
In de derde periode zal hij ongetwijfeld op revanche uit zijn. Martin Steinhart wist als nieuw lid van
Schaakclub Aalsmeer zijn eerste
partij te winnen. Goos Kaayk vond

dat hij lange tijd goed stond, maar
liet zich toch in de luren leggen.
Hans is natuurlijk niet de enige die
de tweede periode sterk speelde.
Net als hij haalden ook Erik Korenwinder en Gerrit Harting 6,5 punten. Ook Jan Bosman (5,5 uit 6), Han
Carpay (4 uit 5), Willem Hensbergen
(4 uit 5) en Jos Bakker (3 uit 4) waren uitstekend op dreef.
Eerste team ten onder
Het eerste team van Schaakclub
Aalsmeer had nog een kleine kans
op het kampioenschap, maar moest
daarvoor Kennemer Combinatie 5
uit Bloemendaal verslaan. De mannen gingen er dan ook vol voor.
Jan Bosman was opnieuw in goede doen en verschalkte zijn opponent al snel.
Na de winst van een pion was het
pleit al vlot beslecht. Ook Tobi Kooiman kwam goed uit de startblok-

pagina 39
ken. Hij wist zijn tegenstander na
de opening volledig te overrompelen en een dame tegen een toren
te winnen. In het vervolg bleek het
echter allemaal niet zo makkelijk
en wist zijn tegenstander meer en
meer los te komen. Hij won een stuk
en toen nog eentje en stond toen
zelfs beter. Gelukkig was de dame in
goede doen en kon nog net eeuwig
schaak geven om de boel te redden.
Piet Geertsema had al snel een gelijke stelling bereikt en deelde de
punten. Jeroen Cromsigt bekende
halverwege de avond, redelijk goed
te staan, maar in een volledig onbekende stelling te zijn terecht gekomen. Dat gold niet voor zijn tegenstander, want deze pakte de zaken
voortvarend aan. Tussenstand 2-2.
Erik Korenwinder en zijn tegenstander hadden ondertussen een ingewikkelde stelling weten te bereiken,
waarbij beide een pion op rand van
promotie hadden. Hoewel zeer onduidelijk bleek het geheel toch in
evenwicht.
Duidelijk was het wel bij Joran Donkers die in een remise-achtig toreneindspel het vredesvoorstel van zijn
opponent af wees. Rik Konst sloeg
ook het remise voorstel van zijn tegenstander af, om vervolgens via
een kansrijk stukoffer de zwarte koning te belagen. Via vele verwikkelingen kwamen de mannen hier echter ook niet verder dan remise. Joran’s winstpoging bleek ondertussen veel te veel van het goede en hij
kreeg het deksel op zijn neus. Vincent Jongkind was als laatste nog
bezig met een ingewikkelde partij.
Na een goede opening bracht zijn
tegenstander een verrassend maar
ijzersterk stukoffer, waarna Vincent
zijn dame verloor. Hier kreeg hij wel
wat stukken voor terug, maar zijn
koning werd het halve bord over gejaagd. Via vele verwikkelingen met
kansen voor beiden werd het een
peniebele situatie. In hoge tijdnood
voor beide spelers bood zijn tegenstander remise aan, wat Vincent niet
kon weigeren. 4,5 -3,5 voor de Bloemendalers.

Meer dan 400 springers uit 17 landen!

Zaterdag trampolinetoernooi
Flower Cup in De Bloemhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
21 maart is sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg het middelpunt van
de trampoline wereld.
Op die dag vindt alweer voor de 18e
keer de internationale Flower Cup
plaats. Maar liefst 400 deelnemers
zullen hun beste oefeningen laten
zien om een plekje in de finale te
bemachtigen.
Het toernooi is een begrip in de
trampolinewereld en staat bekend
als gezellig, maar vooral ook als
heel sterk bezet. Met meer dan 400
deelnemers wordt het niet eenvou-

Daniëlle 4e op regiowedstrijd
Aalsmeer - Daniëlle Bubberman
heeft zondag 8 maart in Utrecht
deelgenomen aan de regiokampioenschappen ritmische gymnastiek
voor het A-niveau. Het was de eerste
keer dat ze dit wedstrijdseizoen officieel in actie kwam. Het nieuwe seizoen hield een aantal grote veranderingen in voor Daniëlle. Ze komt op
de wedstrijden nog steeds uit voor
SV Omnia 2000, maar traint nu ook
bij RKSV Wilskracht in Alphen a/d
Rijn. Drie nieuwe oefeningen, een
nieuw reglement, een aantal andere trainsters én haar eerste deelname als senior-gymnaste maakten het allemaal extra spannend. Ze
werd gecoached door trainster Mara van Eijk en haar voormalige trainster Barbara Gerritsen nam namens

Vijfde ronde Semi Open
De vijfde ronde van het AAS Semi Open Kampioenschap zag veel
strijd en ook enige verrassingen. De
grootste verrassing was wel de overwinning van Berry van Leur op Willem Moene. Willem veroverde twee
pionnen maar moest daarbij wel zijn
koningsstelling uiteen laten slaan.
Berry ontwikkelde snel zijn stukken en wist met zijn torens de zwarte stelling binnen te dringen. Met de
zwarte dame (net als nog wat andere stukken) buitenspel ging de

Voorbereiden voor Dam tot
Damloop bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer stelt ook dit jaar iedereen in de gelegenheid zich optimaal voor te bereiden op de Dam
tot Damloop op 19 en 20 september.
Vanaf half mei starten de voorbereidingen hierop bij de atletiekvereniging. Iedereen die hiervan gebruik
wil gaan maken kan zich hiervoor
opgeven voor 15 april aanstaande.
Voor een bedrag van in totaal 85 euro kan men op een aantal momenten mee gaan doen met de trainingen. Deze momenten zijn woensdagochtend, maandagavond, dinsdagavond of donderdagavond. De
trainingen vinden plaats onder leiding van ervaren trainers. Op maandag loopt men van 19.30 tot 20.30
uur, op de dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Op
woensdagochtend kan men terecht
van 9.00 tot 10.00 uur.
Op de maandag en donderdag vinden de trainingen plaats in het Amsterdamse Bos, de andere dagen op
de atletiekbaan.
Indien er belangstelling voor is, kan
er ook een duurloop op zondagochtend in het Amsterdamse Bos georganiseerd worden. Voor het inschrijfgeld van 85 euro krijgt men
een aantal trainingen, een inschrijving van de Dam tot Damloop, een

verplichte chip en een loopshirt van
de Dam tot Damloop.
Mensen die zich al hebben ingeschreven kunnen uiteraard ook
meedoen aan de voorbereidingen
bij de atletiekvereniging. De prijs
bedraagt dan 55 euro. De inschrijving voor de Dam tot Damloop is
vanaf 1 april geopend. Er is in de jubileumjaar de mogelijkheid zich in
te schrijven voor de loop op zaterdag of zondag. Er wordt ook dit jaar
weer een limiet gesteld aan het aantal deelnemers.
De verwachting is dat binnen een
paar dagen de limiet al bereikt is.
Opgeven voor de clinics kan bij Theo
van der Hoek, e-mail thvdh@kabelfoon.nl. Naam, adres, geboortedatum en de gewenste dag van lopen
moeten daarbij opgegeven worden.
Ook AVA hanteert een limiet. Ook is
het dit jaar weer mogelijk een tienrittenkaart te kopen.
Hiermee kan men alleen in het bos
trainen, van mei tot en met augustus. Deze kaart is voor een bedrag
van 20 euro te verkrijgen bij de trainers tijdens de trainingsavonden.
Indien er behoefte aan bestaat, kunnen de trainingen doorgezet worden tot de marathon of halve marathon van Amsterdam op zondag
18 oktober.

Omnia plaats in de jury.Helaas was
Daniëlle zondag niet goed in vorm
en slaagde ze er niet in om echt lekker in de wedstrijd te komen. De oefeningen met de hoepel en het touw
verliepen redelijk, helaas had ze veel
pech met haar baloefening. Daniëlle presteerde het beste op het onderdeel lint, waarmee ze een derde plaats behaalde. Na vier oefeningen bezette ze de vierde plaats in
het eindklassement. Daniëlle gaat
zich nu richten op de eerste landelijke plaatsingswedstrijd voor het Aniveau. Deze vindt plaats op zaterdag 4 april in Nieuwegein. Wie meer
wil weten over Ritmisch Gymnastiek: www.svomnia.nl of met het
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel.
0297-322312.

Wedstrijden veldvoetbal

AAS 3 krijgt het moeilijk
zwarte koning mat. Meest spectaculaire partij was die tussen Henk
Noordhoek en Henk van Leeuwen.
Ondanks Henk L een pion had gewonnen waren de beste kansen
voor Henk N door zijn aanmerkelijk
actievere stukken.
Ook in het eindspel ging het initiatief door en dacht Henk N middels
een paar handige schaakjes de partij binnen te halen, Henk L begon
ook in tijdnood te komen. Henk N
had echter overzien dat zijn toren
nog hing waardoor Henk L een toren voorkwam. Henk N speelde zijn
laatste troef in de vorm van een vrijpion waar Henk L niet goed op reageerde en zijn toren voordeel weer in
moest leveren. Het eindspel met ongelijke lopers gaf daarna voor beide
spelers geen winstkansen meer zodat dit duel in remise eindigde. John
van der Hoeven tastte in een gelijkwaardige stelling mis tegen AJ
Keessen en moest twee lopers geven voor een toren, AJ maakte de
partij daarna uit door de overgebleven witte toren in te sluiten. Voor
deze ronde moeten nog enige partijen worden ingehaald. Schaakclub
AAS schaakt van begin september
tot eind mei op de vrijdagavond in
De Binding in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.00
tot 20.00 uur, daarna start de competitie tot 01.00 uur.
Voor informatie kan gebeld worden
naar AJ Keessen, tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek, tel. 0297268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.

De Flower Cup biedt een unieke
kans om topspringen te komen bekijken vlakbij huis We kunnen iedereen dan ook aanraden om zaterdag een bezoek te brengen aan de
Bloemhof. ’s Ochtends om 9.30 beginnen de voorrondes en deze duren de hele dag.
Om 19.30 ’s avonds begint de finale, waarin de beste 10 springers per
categorie zullen strijden om de felbegeerde, met bloemen gevulde,
Flower Cup. Toegang bedraagt 5
euro voor volwassenen en 2,50 voor
kinderen.

Ritmische gymnastiek SV Omnia 2000

Schaakcompetitie eerste klasse
Aalsmeer - Het derde team van
schaakclub AAS heeft in de vijfde
ronde in de eerste klasse onderbond de vierde nederlaag geleden,
in en tegen Leiderdorp 3 werd het
5,5-2,5. Hierdoor blijft AAS 3 op de
zevende plaats staan, en met drie
punten achterstand op de nummer
6 (met nog 2 ronden te gaan) lijkt
de degradatie dichtbij. Het team van
Leiderdorp 3 zou op papier een gelijkwaardige tegenstander voor AAS
3 hebben moeten zijn, maar de gemiddelde leeftijd van dit team was
een stuk lager dan die van de Azen.
Dit had als gevolg dat Bob Feis, KW
Spaargaren, Sipco Schimmel, Richard Piller en John van der Hoeven allemaal een nederlaag leden,
Henk van Leeuwen maakte remise
terwijl Paul Karis en Martin Nagtegaal zich aan de malaise onttrokken
en de punten pakten. Met alleen
een overwinning tegen de nummer
laatst ziet het er niet erg positief uit
voor AAS 3.

dig om een plek in de finale, die ’s
avonds plaatsvindt, te bemachtigen.
Zeker in de eliteklasse zal het laten
zien van meerdere drievoudige salto’s een vereiste zijn om de finale te
halen.
Naast deelnemers uit 17 landen zal
er ook een aantal lokale springers
meedoen. Bekendste hiervan is Jeroen Kaslander, die zeker zijn beste
oefening zal laten zien om een plekje in de finale te bemachtigen, maar
ook de andere regionale deelnemers zullen zich van hun beste kant
willen laten zien.

Zaterdag 21 maart
AALSMEER
Jos/Watergr.meer 1 - Aalsmeer 1
SDZ 2 - Aalsmeer 2
DVVA 6 - Aalsmeer 3
Hoofddorp 2 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – AFC 9
Aalsmeer 7 – JOS/Watergr.meer 9
Aalsmeer 8 – Pancratius 3
THB Vet.2 - Aalsmeer Vet.1

Selectieteam van sportschool
Wassanim present op WK
Kudelstaart - Katja van den Aardweg, Kees Steegman, Jeroen Honschoten, Rebecca Hartman en haar
vader Erik Hartman van sportschool
Wassanim zijn geselecteerd voor
deelname aan de wereldkampioenschappen die aanstaand weekend
21 en 22 maart plaats gaan vinden
in Rotterdam.
Misschien staan er voor deze jonge

sportschool wel hele mooie dingen
te gebeuren.
Hoofdinstructeur Johan van der
Nald heeft ze echt tot het uiterste
gedreven om het vijftal voor deze
kampioenschappen op tijd topfit te
krijgen.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.wassanim.nl of gebeld worden naar 06-51987470.

Voetbal

VV Aalsmeer moeiteloos
langs NFC/Brommer

Aalsmeer - Aalsmeer had dit keer
geen moeite om NFC/Brommer te
verslaan, dat de laatste tijd met veel
invallers kampt. De heen wedstrijd
moest men de eer nog aan de Amstelveners laten. Afgelopen zondag
wilde dit Aalsmeer gewoon winnen om toch de druk op de nummer 1 Overbos te houden. En dit
lukte, en hoe, 5-0 op het scorebord!
Het veldspel is met vlagen goed. De
excellerende Salih Yildiz stond aan
de basis van de meeste doelpunten. Het is een artistieke voetballer,
vaak te egoïstisch, maar mooi om te
zien voetballen. Deze middag waren Ali Keles en Furgel Cairo de uitblinkers, die heel wat werk verzetten. In een druilerig koud weertje
zette Aalsmeer direct de toon. In de
zevende minuut dook Wieger Visser alleen voor de keeper op. Helaas ging zijn schot hoog over. In
de achtste minuut gleed Ilker Yildiz
langs twee spelers en zijn voorzet
op maat werd in tweede instantie uit
de draai door Salih Yildiz in het doel
geknald, 1-0. Aalsmeer kreeg soms
leuke kansen. NFC/Brommer kreeg
pas in de achtentwintigste minuut
zijn eerste kans. Het schot ging
naast. Het was een eenzijdige pot
voetbal want NFC/Brommer kon alleen met lange halen achter de boel
dicht houden. Voorin hadden zij te
weinig mankracht om het Aalsmeer
moeilijk te maken. Een goede aanval
in de veertigste minuut werd door
Timo Rijsterborgh breed gelegd op
Ali Keles. Zijn schot kwam tegen de
lat. Twee minuten later legden de
gebroeders Yildiz gezamenlijk de

bal op de schoen van Timo Rijsterborgh. Hij schoot vervolgens de 2-0
binnen. De eerste vijftien minuten in
de tweede helft gebeurde er weinig.
Aalsmeer wilde niet en NFC/Brommer kon niet. Ui t een vrije trap op
25 meter van het doel kwam het kanon van Aalsmeer Burak Sitil weer
naar voren. Zijn schot wilde een
speler van NFC/Brommer wegkoppen die vervolgens enkele minuten groggy ging. Uit weer een vrije
trap vanaf 30 meter tikte de keeper het schot van Burak Sitil over de
lat. Doelpunten konden niet uitblijven, want Aalsmeer verhoogde de
druk op het doel van NFC/Brommer.
Uit een corner in de vierenzeventigste minuut van Salih Yildiz kopte Ali
Keles buiten bereik van de keeper
raak, 3-0. Uit een voorzet in de laatste tien minuten van Salih Yildiz wilde Ali Keles met een slimme boogbal de keeper verrassen. Deze tikte
de bal echter over het doel. Het was
aan de keeper van NFC/Brommer te
danken dat het geen doelpuntenfesitval is geworden Uit een voorzet
van Salih Yildiz schoot broer Ilker
vlak daarna de 4-0 binnen. Het laatste woord was aan Thomas Harte
die twee minuten voor het eindsignaal langs vier verdedigers slalomde en het knap afmaakte, 5-0. Ook
Overbos maakte geen fout en won
met 4-0 van Wartburgia. Aalsmeer
blijft op 6 punten achterstand. Komende zaterdag 21 maart speelt
Aalsmeer uit tegen Jos/Watergraafsmeer. Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

14.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u

Junioren
Odin’59 A1 - Aalsmeer A1
13.45 u
Aalsmeer A2 – GeuzenM’.meer A1 12.00 u
HBC C1 - Aalsmeer C1
13.00 u
Pupillen
Fortius D3 - Aalsmeer D1
10.00 u
Aalsmeer D2 – Olympia Haarlem D5 10.00 u
Aalsmeer E1 – Pancratius E1
10.00 u
AFC E3 - Aalsmeer E2
9.00 u
Roda’23 E12 - Aalsmeer E4
10.15 u
Pancratius F2 - Aalsmeer F1
9.00 u
Pancratius F7 - Aalsmeer F2
9.00 u
Aalsmeer F4 - Aalsmeer F3
9.00 u
Dames
Aalsmeer DA.1 – DVVA DA.2

14.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Kadoelen 4
RKAV Vet.1 – SDW Vet.1
Muiderberg Vet.1 - RKAV Vet.2

14.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
Hoofddorp C3 - RKAV C1
RKAV C2 – Hoofddorp C5
Bloemendaal C3 - RKAV C3

14.30 u
14.30 u
11.15 u

Pupillen
Sp.Martinus D5 - RKAV D2
GeuzenM’meer MD.1 - RKAV D3
WV-HEDW E1 - RKAV E1
Bl.Wit.A’dam E1 - RKAV E2
RKAV E3 – RKDES E2
Legm.vogels E6 - RKAV E4
RKAV E5 – Buitenveldert E6
RKAV E6 – DIOS E9
Zeeburgia F3 - RKAV F1
Sp.Martinus F4 - RKAV F3
RKAV F4 – Ouderkerk F5
KDO F2 - RKAV F5
RKAV F6 – RKDES F6

12.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
10.15 u
11.15 u
11.30 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u
9.00 u

Meisjes
Roda’23 MC.1 - RKAV MC.1
Buitenveldert MD.4 - RKAV MD.1
Hoofddorp MD.2 - RKAV MD.2
Buitenboys E13 - RKAV ME.1
Sp.Martinus F13 - RKAV MF.1

13.00 u
10.00 u
9.00 u
11.00 u
10.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – Roda’23 D3
RKDES D2 – AFC D14
RKDES D3 – UNO D1
RKAV E3 - RKDES E2
RKDES E3 – Sp.Martinus E5
RKDES E4 – Abcoude E5
RKDES E5 – SDZ E9
RKDES E6 – Nw.Sloten E8
RKDES F1 – Bijlmer F2
Roda’23 F5 - RKDES F3
RKAV F6 - RKDES F6
SCW F5 - RKDES F7
Legm.vogels FM - RKDES F8

11.00 u
9.30 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
10.00 u
8.15 u
9.00 u
14.00 u

Meisjes
Soest MA.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – Concordia MB.1
RKDES MC.1 – VVC MC.1
Buitenveldert MC.3 - RKDES MC.2
CTO’70 E4 - RKDES ME.1

15.00 u
11.00 u
9.30 u
14.30 u
12.00 u

S.C.W.
Vlug en Vaardig 1 - SCW 1
Argon 3 - SCW 2
SCW 4 – Swift 11
Loosdrecht Vet.1 - SCW Vet.1
TOB Vet.3 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Sp.Martinus Vet.2

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

Junioren
RCH A1 - SCW A1
SCW C1 – HBC C3
HBC C4 - SCW C2

11.30 u
10.30 u
13.00 u

Pupillen
Legm.vogels D7 - SCW D2
HBC F5 - SCW F1
SCW F2 – Buitenveldert F4
Waterwijk MF.1 - SCW F3
SCW F4 – Alkmania MP.6
SCW F5 – RKDES F7

11.15 u
9.00 u
10.00 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – IVV MB.1
Diemen F9 - SCW MF.1

12.30 u
9.00 u

Zondag 22 maart
R.K.A.V.
Abcoude 1 - RKAV 1
Sp.Martinus 3 - RKAV 2
Sp.Maroc 5 - RKAV 3
RKAV 4 – DIOS 6
RKAV 5 – Overbos 6
Nautilus 3 - RKAV 6

14.00 u
11.30 u
14.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u

Junioren
Buitenboys A1 - RKAV A2
RKAV B1 – VSV B4

14.30 u
11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Buitenboys DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
Zeeburgia 1 - RKDES 1
Geinburgia 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Swift 3
Adam Seref Spor 2 - RKDES 4
Abcoude 5 - RKDES 5
RKDES 6 – KDO 5
RKDES 7 – DCG 6
RKDES 8 – Abcoude 8
Junioren
RKDES A1 – AS’80 A3
Nw Sloten B1 - RKDES B1
Hoofddorp B4 - RKDES B2
Zeeburgia C3 - RKDES C1
Pancratius C7 - RKDES C2
AFC C6 - RKDES C3

14.00 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u
12.00 u
13.00 u
14.30 u
10.00 u
9.30 u
14.45 u

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op woensdag
11 maart in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat is gewonnen door
Rinus Buskermolen met 6097 punten. Op twee is Stien Bosch geëindigd met 5445 punten, op drie Corrie Blauwhoff met 53844 punten en
op vier Gees Hulsegge met 5131
punten.
Bij het pandoeren behaalde Kees
van der Meer de hoogste eer met
670 punten. Hij werd gevolgd door
Tom Verlaan met 630, Wim Buskermolen met 610 en Dora Wittebol met
490 punten. De volgende speelmiddag op woensdag 25 maart, aanvang 14.00 uur.
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Ilse de Ruiter schaatskampioen
van Amsterdam!

Nacompetitie handbal

FIQAS Aalsmeer te sterk
voor Wild Dogs
Aalsmeer - De eerste tegenstander
in de play-off competitie voor FIQAS
Aalsmeer was de nummer zeven na
de reguliere competitie: het team
van de Limburgse Wild Dogs (Talententeam Limburg). In een goed
gevuld sportcentrum Glanerbrook
gaf FIQAS Aalsmeer meteen haar
visitiekaartje af en nam een voorsprong. De Wild Dogs trokken de
stand in dezelfde minuut nog gelijk
waarmee de trend voor de eerste
helft was gezet. Het eerste kwartier
konden de Limburgers nog aardig
bij, vooral doordat veel Aalsmeerse
schoten werden gestopt door keeper Rudi Schenk: 5-6 na acht minuten. FIQAS Aalsmeer profiteerde vervolgens van een overtalsituatie en liep uit: 6-11. Toch konden
de Wild Dogs terugkomen, maar dat
was vooral omdat FIQAS Aalsmeer
zelf niet goed speelde. Aanvallend
waren teveel kansen nodig en ook
verdedigend zat het niet goed in elkaar.
Gelukkig hield Micha Hoogewoud
de ploeg op de been én zag FIQAS
Aalsmeer in het laatste deel van de
eerste helft kans een voorsprong op
te bouwen van vijf doelpunten. Met
name Wai Wong speelde sterk in
deze fase en ook kon een paar maal
de bal onderschept worden, waardoor een break out kon worden gespeeld. Dat leverde een 11-16 stand
op bij rust. De tweede helft was FIQAS Aalsmeer gemotiveerder: de
ploeg kwam sterk uit de startblokken: 11-17. Even konden de Wild
Dogs nog aanhaken (14-17), daarna domineerde FIQAS Aalsmeer de

wedstrijd: opnieuw onder leiding van
een goed spelende Wai Wong. Maar
ook op Jeffrey Boomhouwer hadden de Limburgers geen vat. Zij waren samen uiteindelijk al goed voor
17 van de 34 doelpunten. Tel daar de
fraaie afstandsschoten van schutter
Mark Roest (8 doelpunten) bij op en
de overwinning was een feit. Via 1930 werd het uiteindelijk 28-34, vooral omdat in de slotfase een aantal
basisspelers wat rust kreeg. De eerste punten in de nacompetitie waren echter binnen en daar ging het
om. Aanstaande zondag 22 maart
wacht FIQAS Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen v.d.Voort/Quintus
(dat van Eurotech/Bevo verloor). De
wedstrijd in De Bloemhof aan de
Hornweg begint om 14.30 uur.

Klaverjassen
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 20 maart organiseert VZOD weer een gezellige klaverjasavond in de kantine van
de korfbalvereniging aan de Wim
Kandreef. De prijzentafel zal, zoals
altijd, rijkelijk gevuld zijn zodat een
ieder een leuke prijs kan verdienen.
Hierbij iedereen uitgenodigd. Klaverjassen is en blijft nu eenmaal een
prachtige bezigheid, maar bij VZOD
is de gezelligheid wel het hoofddoel.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
geschud. Er worden totaal drie ronden gespeeld.

Waterpolocompetitie

5 Maal winst voor Oceanus
Aalsmeer - Zaterdag 14 maart
mochten een aantal waterpoloteams
van Oceanus wederom aantreden in
de Waterlelie te Aalsmeer. Heren 1
maakte hun opwachting tegen de
heren van Alliance. Hier lieten de
heren van Oceanus zien waarom zij
al jaren op bondsniveau meedoen.
Met een 8-2 overwinning werd een
mooie wedstrijd afgesloten. Heren
2 is nog steeds hard op weg naar
het kampioenschap en promotie. De
wedstrijd van zaterdag was wederom bewijs waarom zij met kop en
schouders boven de rest staan in de
competitie. Elke periode in de wedstrijd tegen SG Ymond hadden de
mannen van Oceanus de overhand.
Aan het eind van de vierde periode stond er 16-5 als uitslag op het
scorebord.
Heren 4 mocht aantreden tegen het
zevende team van het Y uit Amsterdam. Het Aalsmeerse team wordt regelmatig aangevuld vanuit de jeugdteams, zodat zij ervaring kunnen opdoen. Hier bleek echter de ervaring te kort. De mannen uit Amsterdam vertrokken met een 5-8 overwinning op het team van Oceanus.
Dames 1 komt elke week een stapje dichter bij hun kampioenschap.
Met een 19-1 overwinning op ZPCH

Klaverjassen in
Oude Veiling
Aalsmeer - Elke zaterdagmiddag kan men in De Oude Veiling
van 14.00 tot 16.30 uur klaverjassen. Ook op de zaterdagen 7 en 14
maart werd er door de 22 aanwezigen fanatiek gekaart en de uiteindelijke winnaars waren Theo Schols

uit Hoofddorp lieten zij hun waarde nogmaals zien. Mochten de dames van Oceanus hun komende
wedstrijd winnen dan is het kampioenschap een zekerheid. Zij moeten zaterdag 21 maart om 19.30 uur
in Bussum spelen tegen de Otters.
Voor ieder die zin heeft om eens een
wedstrijd te komen kijken is dit een
mooie aangelegenheid. Eventuele
verdere informatie is te vinden op
www.zsc-oceanus.nl
Jeugd
Ook het Jongens onder 19 team
van Oceanus staat te springen om
het kampioenschap binnen te halen. Zij mochten afgelopen zaterdag
spelen tegen de jongens uit Zeist.
Echter is dit team niet komen opdagen. Hierdoor wint Oceanus met
een standaard 5-0. Ondanks deze
tegenvaller konden een aantal jongens nu wel meespelen met heren
1 of 2 . Hiermee werden ook mooie
overwinningen binnen gehaald. Aan
het begin van de middag mochten de jongens en meisjes van Onder de 11 hun kunnen laten zien tegen DJK-ZAR uit Amsterdam. Hierbij had Oceanus de gehele wedstrijd
de overhand. Met 16-5 werd deze
wedstrijd afgesloten.

met 5709 punten en Essy van Es
met 5231 punten. Beide winnaars
zijn met een dinerbon, te besteden
in grand café De Oude Veiling, naar
huis gegaan.
Hoewel mevrouw Peters en Ria al
diverse malen hebben gewonnen
moesten zij het nu doen met de
poedelprijs, een fles heerlijke wijn.
Zaterdag 21 maart gaan de klaverjassers weer om de tafel, wie komt
Theo Schols uitdagen?

Jeugdhandbalnieuws

Jongens D1 zaalkampioen!
Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart
speelden de jongens D1 van FIQAS Aalsmeer thuis tegen Zaanstreek. Bij een overwinning zouden
zij kampioen zijn. De uitwedstrijd
vorig jaar verloren de jongens van
Zaanstreek met 9-5, de ploeg speelde toen een erg slechte wedstrijd.
Maar deze zaterdag stonden de jongens op scherp.
De score werd geopend door Zaanstreek, maar gelukkig kwam daarna de gelijkmaker. Bij een stand van
1-1 kreeg Aalsmeer een strapworp,
deze werd door de keepster van
Zaanstreek gestopt. Hierna werd
het 2-1, en bij deze stand kreeg
Aalsmeer weer een strapworp, die
nu wel werd benut: 3-1. Hierna liepen de Aalsmeerse jongens verder
uit en bij rust stond het al 7-2.
Na rust liep het even niet meer zo
lekker, en zo werd het nog erg spannend, want Zaanstreek kwam terug
tot 8-7. Gaar gelukkig scoorde FIQAS Aalsmeer hierna twee keer
achter elkaar.
Zaanstreek vond ook nog één
maal het doel, maar bij het eindsignaal stond het 10-8 voor FIQAS
Aalsmeer en mochten de jongens
zich kampioen noemen. Een week

later, op zaterdag 14 maart moesten
de jongens nog tegen Kras/Volendam spelen. Ondank het al behaalde kampioenschap gingen ze weer
vol enthousiasme van start.
Bij rust stond het al 1-8, en in de
tweede helft gold de regel “wie
scoorde, werd gewisseld”, zo kregen
alle spelers van Aalsmeer de mogelijkheid om te scoren. En er werd
veel gescoord, want de eindstand
was 3-21.
In de kleedkamer werd het vervolgens nog een klein feestje om het
kampioenschap nogmaals te vieren.
Uitslagen kort: De jongens A1 hebben ook hun laatste zaalwedstrijd
tegen Havas/Najaden gewonnen
met 16-37.
De jongens B1 moesten helaas de
winst in Volendam laten en verloor
met 28-21. Ook de C1 was in de
laatste zaalwedstrijd tegen DSG niet
scherp genoeg.
Een nederlaag van 16-14 werd geleden. En de FIQAS D-meiden hebben de streekderby tegen RKDES
gewonnen.
Vorige keer speelden de ploegen
nog gelijk, dit maal was Aalsmeer
iets sterker en won met 4-5 in Kudelstaart.

Erik en Kees Kramer (geheel rechts) eindigden op de derde plaats.

IJsclub De Blauwe Beugel

Vader en zoon Kramer
derde op IJskonijnencup
Rijsenhout - Het schaatsseizoen
begint naar het einde te lopen, en
dat is ook te merken aan de wedstrijden die georganiseerd worden
voor de pupillen.
De dit seizoen voor het eerst geïntroduceerde IJskonijnencup op de
vrijdagmiddagen in Haarlem is een
zeer succesvol wedstrijdconcept
voor pupillen gebleken met een uitstekende gemiddelde opkomst vanuit alle deelnemende ijsclubs. Als
afsluiting van het seizoen werd op
de laatste vrijdagmiddag 13 maart
een ouder-kind toernooi georganiseerd, waarbij zowel een ouder als
de pupil een 300 meter moest rijden en afsluitend een estafette van
elk twee ronden. Door optelling van
de beide tijden werd vervolgens een
uiteindelijk klassement opgemaakt.
Voor IJsclub De Blauwe Beugel deden vier ouder-kind combinaties
mee, namelijk de pupillen Daan Keijzer, Samantha Meijer, William Koole en Erik Kramer. Erik Kramer, die
ook al de IJskonijnencup in zijn categorie had gewonnen, behaalde op
deze slotdag samen met zijn vader
een fraaie derde plaats van alle categorieën. Al met al een geslaagd
evenement en een mooie afsluiting
van deze nieuwe wedstrijdopzet bij
de pupillen.

Een andere traditionele afsluiting
van het schaatsseizoen is het Aar en
Amstel kampioenschap op de binnenbaan in Leiden afgelopen zaterdag 14 maart. De pupillen rijden hier
een soort minimarathon in de verschillende categorieën pupillen C
tot en met F. Helaas was de opkomst
van De Blauwe Beugel wat aan de
magere kant, maar dat had alles te
maken met de clubkampioenschappen die de volgende avond zouden
worden gehouden. Uiteindelijk deden Erik Kramer en William Koole
mee aan de wedstrijd in Leiden en
bereikten daarin allebei ook de finaleronde. Na een matige start, waarbij beide rijders moeilijk wegkwamen en dus achterin zaten, lukte
het Erik Kramer toch nog om op een
zeer fraaie tweede plaats te eindigen. Helaas kwam William Koole net
voor de finish ten val maar haalde
toch nog als vierde de eindstreep.
IJsclub de Blauwe Beugel sloot het
schaatsseizoen af met clubkampioenschappen op 15 maart en een
laatste wedstrijd in Heerenveen op
maandag 16 maart. IJsclub De Blauwe Beugel heeft een actieve website
boordevol (schaats) nieuws, uitslagen en algemene informatie over de
club en is te raadplegen via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Dames 1 RKAV op weg
naar het kampioenschap!
Aalsmeer - Zondag 15 maart moesten de Dames 1 van RKAV het opnemen tegen ’t Gooi voor een prekampioenschap. Waar uit ‘dik’ gewonnen werd, volgde zondag een
hele andere strijd.
De wedstrijd startte om 14.00 uur
met een opstelling die dezer dagen
voor onmogelijk werd gehouden in
verband met blessures en andere kwalen (lees: gebroken stuitjes,
verdraaide knieschijven en té lange
werkavonden). In de basis stonden:
Lisa (keepster), Mariska, Anneke,
Marije, Angela (verdediging), Stephanie, Simone en Eveline (middenveld), Lynn, Kim en Brenda (voorhoede). Ondanks de zenuwen werd
de wedstrijd gelijk fel begonnen,
wat binnen 5 minuten resulteerde
in een 1-0 gemaakt door Lynn. De
vreugde was helaas van korte duur.
De Dames van ’t Gooi lieten zich
niet makkelijk afschepen en vochten hard terug. Al gauw viel de gelijkmaker, gevolgd door de 1-2. Een
tegenslag die de Dames van RKAV
niet verwacht hadden na een lange
periode van winst in deze competitie. De kopjes gingen ietwat hangen,
maar na wat positieve coaching die
her en der van de zijlijn kwam (die
overigens erg vol stond!) gingen de
dames er 200 procent voor. De felle
inzet van beide kanten zorgde af en
toe voor iets wat meer weg had van
karate dan van voetbal. Een overtreding van de verdediging van ’t Gooi
leverde een terechte penalty op. Anneke bewaarde de rust en maakte
de 2-2. Kon de champagne dan toch
weer tevoorschijn worden gehaald?
Al snel gaf Kim het antwoord door
de keepster vlak voor rust het nakijken te geven, 3-2! In de rust klonken
er geluiden van stress uit de kleedkamer waar onder leiding van coaches Robert en Sjaak de eerste helft
geëvalueerd werd. Met opgeheven
hoofd werd er aan de tweede helft
begonnen.

Gelijk vanaf de aftrap in de tweede helft zochten de RKAV dames de
aanval en dat had resultaat na vijf
minuten spelen. Een aanval via Lynn
en Kim kwam bij Brenda terecht en
zij schoof de bal langs de keepster
van ‘t Gooi het doel in, 4-2. Toch gaven de dames van ‘t Gooi zich niet
gewonnen, want de aanvallen van
‘t Gooi waren zeer zeker gevaarlijk.
Een aanvalster van ‘t Gooi werd onreglementair gestuit door Lisa, waardoor ‘t Gooi een penalty kreeg. Deze
werd benut, dit bracht de stand op
4-3. In het laatste half uur ging het
spel op en neer en waren er gevaarlijke momenten voor beide doelen.
Met nog tien minuten te spelen kregen de dames wat meer lucht, want
voor de tweede maal ( de derde in
de wedstrijd) kregen de RKAV dames een penalty, na een overtreding
binnen het strafschopgebied van ’t
Gooi op Kim. Het was nu Angela die
nu achter de bal ging staan en de
stand op 5-3 bracht. Met ‘man’ en
macht werd deze voorsprong verdedigd. Toch kon ‘t Gooi nog iets
dichterbij komen. In de laatste minuut kregen zij een vrije trap circa
20 meter voor het doel van Lisa. Via
de vingertoppen van Lisa verdween
de bal in het doel, 5-4.
Gelukkig voor de RKAV dames en
de toeschouwers langs de kant blies
vlak daarna de scheidsrechter voor
het einde. Ook deze zware hobbel
hadden de dames bedwongen. Met
deze overwinning zijn de dames een
stapje dichterbij het kampioenschap
gekomen.
Aanstaande zondag 22 maart komen de dames van Buitenboys op
bezoek bij RKAV aan de Beethovenlaan. Zijn zij in staat de ongeslagen status van de dames te onderbreken? De wedstrijd begin om
14.00 uur. De RKAV dames stellen
aanmoediging om ze op weg te helpen naar het kampioenschap zeer
op prijs!

Weer cursus babymassage
Aalsmeer - Op woensdag 8 april
begint weer een cursus babymassage. Ouders van baby´s tussen de anderhalf en tien maanden oud kunnen zich ervoor opgeven bij Anja
Luczak. Het is een heerlijk ontspannen cursus, waarin ouders op een
bijzondere manier contact hebben
met hun kindje. Babymassage bevordert de lichamelijke, geestelijke
en emotionele ontwikkeling van de
baby en prikkelt de zintuigen. Bovendien is het een uitgelezen mo-

gelijkheid om de band tussen ouder
en kind te versterken. Na de massage krijgen de ouders praktische tips
over de omgang met de baby, bijvoorbeeld over de lichaamstaal van
de baby. De cursus bestaat uit vijf
bijeenkomsten van anderhalf uur.
Zowel groeps- als ook privélessen
zijn mogelijk. Voor opgave en meer
informatie kan contact opgenomen
worden met Anja Luczak, tel.: 0640181259, anjaluczak@yahoo de of
bezoek de website www.luczak.net.

Aalsmeer - Zaterdag 14 maart werden de schaats kampioenschappen
van Amsterdam gehouden op de
Jaap Edenbaan. Een wedstrijd voor
alle clubs die op de Jaap Eden baan
lessen. Ilse de Ruiter was op basis
van haar seizoen tijden uitgenodigd
voor de wedstrijd van meisjes D pupillen. De wedstrijden begonnen al
om 7.15 uur, dus het was vroeg opslaan voor Ilse. Er moest twee keer
100 meter en twee keer 300 meter
gereden worden. Bij de club kampioenschappen van de Poelster op 14
februari j.l. mocht Ilse een 500 en
een 700 meter rijden, afstanden die
haar iets beter liggen. Tijdens deze
clubwedstrijden werd Ilse club kampioen meisjes D pupil. De verwachtingen voor de kampioenschappen
van Amsterdam waren daarom hoog
gespannen. Ilse was een beetje teleur gesteld dat er geen 500 meter
op het programma stond, omdat zij
het liefst deze afstand schaatst. Met
de slaap nog in de ogen stond Ilse al
om 7.00 uur op het ijs om haar eerste rondjes in te rijden. Ilse’s plan
was om op de 100 meter niet te veel
tijd te verliezen op haar concurrenten en dan op de 300 meter toe te
slaan. Ilse reed de eerste 100 meter
in 14.23, een persoonlijk record, en
ook op haar tweede 100 meter wist
ze een goede tijd neer te zetten. Met
deze tijden had ze maar 0.2 seconde
achterstand opgelopen. De 300 meter ging precies zoals Ilse gehoopt
had. Ze schaatste net geen persoonlijk record, maar wist wel ruim
2 seconde op haar directe concurrent te pakken. Ilse kon haar geluk
niet op en was erg blij met de eerste plek en mag zich kampioen van

Amsterdam noemen. Een mooiere
afsluiting van het schaatsseizoen is
er niet.
Na de prijsuitreiking sprong ze gelijk
in de auto om naar Qui Vive te rijden
waar ze met haar team een belangrijke hockey wedstrijd moest spelen. De hockeywedstrijd was speciaal voor Ilse verzet naar 11.00 uur,
omdat ze ook daar niet gemist kon
worden. Ilse speelt in Qui Vive m8e2
en ze moest tegen Qui Vive m8e1,
een altijd beladen wedstrijd. Omkleden in de auto en toen Ilse aankwam was de wedstrijd net 4 minuten aan de gang, maar stond haar
team met 2-0 achter. Ilse moest gelijk aan de bak in de verdediging. De
mouwen werden opgestroopt en de
meiden van Qui Vive m8e2 speelde een geweldige partij hockey. Ze
knokte zich terug in de wedstrijd en
wisten uiteindelijk met 6-4 te winnen. Al met al een top dag voor Ilse!

Marten Baarse pupil van
de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd
van voetbalvereniging Aalsmeer is
een E-junior te gast bij de selectie.
Deze pupil mag een hele dag mee
met de mannen en krijgt zodoende
een beetje inzicht wat er zoal rond
de wedstrijd van het hoogste elftal
gebeurt.
Deze week speelde v.v. Aalsmeer
een thuiswedstrijd en wel tegen
Nfc. Bij deze thuiswedstrijd van v.v.
Aalsmeer was jeugdspeler Marten
Baarse uitgekozen om pupil van de
week te mogen zijn. Voor Aalsmeer
was het overigens een belangrijke inhaalwedstrijd. Maar eerst even
kennis maken met Marten Baarse.
Zijn favoriete club is AC Milan en

zijn favoriete keeper Edwin van de
Sar. Marten gaat naar school op de
brug waar hij les krijgt van juffrouw
Joke, Sandra en meester Jaap en
vindt rekenen het leukste vak. Marten heeft twee zusjes Tessa en Anniek, vindt macaroni het lekkerste
eten en wil later dj worden. Buiten
schooltijd voetbalt Marten graag en
dat doet hij bij v.v.Aalsmeer in de E1
en staat op doel. Aalsmeer had verrassend weinig moeite met Nfc en
won deze wedstrijd met 5-0. Marten heeft natuurlijk de taak de man
van de wedstrijd te kiezen en dat
werd verdediger Thomas Harte. Pupil Marten werd beloond met enkele trofeeën.

Pupil Marten Baarse met zijn man van de wedstrijd, Thomas Harte van v.v.
Aalsmeer.

Allemaal winnaars bij
geslaagd minitoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 14 maart
was er voor het eerst dit seizoen
weer een minihandbal-toernooi in
Aalsmeer. Met minihandbal wordt er
op twee halve veldjes over de breedte van het normale handbalveld gespeeld met kleinere doelen.
De wedstrijden duren 17 minuten
en tijdens het toernooi worden per
team drie of vier wedstrijden gespeeld en een serie strafworpen genomen. Alle 5-, 6- en 7-jarige handballertjes van FIQAS Aalsmeer deden mee en zo waren er zelfs twee
teams van FIQAS Aalsmeer in de
Bloemhof.
Foto Don Ran.

Het eerste team heeft dit seizoen
al op verschillende toernooien gespeeld en zij konden dus mooi laten zien dat ze al wat meer ervaring
hadden. Ze wonnen dan ook twee
wedstrijden, speelden er één gelijk
en verloren er eentje. Het tweede
team begon de eerste wedstrijd met
een geweldige overwinning van 74, maar daarna sloeg de vermoeidheid wat toe en werden de laatste
wedstrijden dik verloren. Dit kon de
pret niet drukken. De vele supporters waren razend enthousiast en de
kinderen voelden zich allemaal echte winnaars.
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De MiDi’s aan kop in
ZABO-competitie
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie is op zaterdagavond 14 maart voortgezet
en er werd gespeeld in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. De vier
wedstrijden stonden onder deskundige leiding van de scheidsrechter
Peter Meyer en Klaas Boekel en het
team van LEMO-Gaat-Los was vrij.
Het openingsduel ging tussen Easy Beveiliging en DGL en eindigde
met een 5-5 gelijkspel. Vervolgens
trad Mantel Makelaars aan tegen
Accon en won met 7-2. De wedstrijd
De Jet Set BV tegen LEMO eindigde na een 4-0 ruststand met 11-2
in het voordeel van De Jet Set BV.
Het slotduel ging tussen Piller Sport
en Sportcafé de MiDi’s. De opening
van Piller Sport was sterk. De Ku-

delstaarters bouwden in de beginfase van de eerste helft een voorsprong op van 3-0. Bij de wissel gaf
het scorebord een 3-3 gelijke stand
aan en in de tweede helft liep Sportcafé de MiDi’s uit naar een ruime 7-4 voorsprong. In de slotfase
werd het nog even spannend maar
de huidige lijstaanvoerder won tenslotte verdiend. Einduitslag: 7-6 voor
Sportcafé de MiDi’s. De volgende
speelronde van de ZABO is op zaterdag 28 maart in de Proosdijshal
Kudelstaart.
Stand: Sportcafé de MiDi’s 11-28,
Mantel Makelaars 10-27, De Jet Set
BV 10-24, Easy Beveiliging 11-16,
Piller, Sport 11-15, DGL 11-12, Accon 11-10, LEMO 11-6, LEMO Gaat
Los 10-3.

Els en Michiel winnen vijf
kilometer Florimex baanloop
Aalsmeer - Hoewel in Nederland
voetbal en schaatsen volkssport
nummer 1 zijn, doet de atletieksport
weinig onder voor deze sporten. Dit
bleek afgelopen woensdag weer tijdens de 5 kilometer Florimex baanloop, waarbij een recordaantal van
65 atleten aan de start verscheen.
Wellicht speelde de gunstige weersomstandigheden ook een rol, want
het viel op dat de lange loopbroeken
steeds meer omgewisseld worden
voor de korte looptights. Dit keer
was de wedstrijd bij de dames het
spectaculairst.
Els Raap en Mirjam Colijn streden zij
aan zij en zeer verbeten om de eerste plaats. Na bijna 5 kilometer was
er nog steeds geen onderscheid en
moest de eindsprint uitkomst binden. Gelukkig was een fotofinish
niet nodig maar het scheelde weinig. Met slechts 1 seconde verschil
wist Els de strijd in haar voordeel te
beslissen in 21.16. Op gepaste afstand kwam Sharon Nieuwstad als
derde binnen.
Voor de mannenwedstrijd was geen
fotofinish nodig. Michiel van Worden wist met ruime voorsprong de
wedstrijd in zeer voordeel te beslissen in een scherpe tijd van 16.21.
Alleen de eerste drie ronden was
er een poging om hem bij te benen, maar de achtervolgers konden

zijn hoge tempo niet volgen. Het trio
achtervolgers werkte wel eendrachtig samen voor de plaatsen twee tot
en met vier. Ook hier viel de beslissing in de laatste ronde, waarbij Arjan Boogaard in een tijd van 17.19
nummer drie Frans van Woerden
nog net wist voor te blijven.
Persoonlijke records
Verder waren er deze avond nog
twee persoonlijke records te bewonderen. Nieuw AVA lid Natasja van
der Horst maakt maandelijks vorderingen en verbeterde nu wederom
haar persoonlijke record. Ook Ralph van Langen slechtte een psychologische barrière. Hij ging door de
magische twintig minuten grens en
bracht zijn persoonlijke record op
19.54. De bekende hardloopfamilie
Verhoef is na afgelopen woensdag
ook weer op volle oorlogssterkte.
Na maanden blessureleed meldde
Jordi Verhoef zich weer eens aan de
start en finishte meteen weer in een
goede tijd. Het ploegenklassement
kan deze familie niet meer ontgaan
nu. Wie ook eens wil meedoen, is
welkom op woensdag 8 april op de
baan in de Sportlaan voor de volgende 5 kilometer Florimex baanloop. Heerlijk sporten en na afloop
nog een leuke kans op een mooie
plant van de sponsor.

Thomas Verouden

Carmen Roskam

Goed competitieslot voor
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - De vierde en laatste
ronde van de landelijke zwemcompetitie heeft weer prima resultaten
opgeleverd voor de Oceanus ploeg.
Het was een zwaar programma
vooral voor de heren met in totaal
750 meter te gaan. Gelukkig kon dat
verdeeld worden over verschillende
zwemmers. Begonnen werd met de
4 keer 200 meter vrijeslag. De heren
gingen ervoor. Met een inschrijftijd
van 8.06.74 beginnen en eindigen
onder de 8 minuten is een geweldige prestatie. Hulde aan Bastiaan
Waanders, Theo Beglinger, Robert
Rohaan en Nils Mollema. Voor de
statistieken: Dit is een nieuw clubrecord en tevens een NK limiet. Na
het grote geweld komen dan altijd
de kleintjes aan de start. De meisjes begonnen met de 50 meter vlinderslag, een kolfje naar de hand
van Maxime van den Heuvel, die dit
nummer met overmacht won. Tweede werd Eva van der Born met een
mooi pr van 2 seconden. Ook voor
Michelle Meulenbroek en Susanne Hobo was er een pr. De jongens
begonnen met de 100 vrij. Een erepodium voor Oceanus met Rick de
Mercado, Bart Sommeling en Sander Kirillova. De 400 meter vrij voor

meisjes junioren had een heel sterk
deelnemersveld en dat leverde goede tijden op. Danielle Grootes evenaarde haar tijd tot op de honderdste: 4.48.36, Tamara Grove knabbelde er weer 2 seconden vanaf. In juni
mogen zij hun kunsten weer vertonen in Amsterdam bij de NJK. Robin
Pagano Mirani zwom liefst 14 seconden van haar tijd af en Carmen
Roskam 9. Weer een erepodium op
de 100 meter schoolslag bij de jongens. Jeffrey Reijnders, Joeri Berends en Stanley Moolhuijsen waren iedereen te snel af. Voor alle drie
een pr, zo ook voor Thomas Verouden. Het eerste damesnummer was
de 200 vlinder. Danique Gielen en
Nikki van der Hoorn pakten de punten met vlak achter hen Margriet
Grove. Tessa van der Zwaard verbeterde zich 4 seconden. De heren
begonnen met 100 rug. De specialisten op dit nummer Theo Beglinger en Menno Spaargaren pakten
de punten, achter een hele groep
AZ&PC zwemmers. Carl Knelange
zwom een goede 1.06.60. Drie meisjes aan de start voor de 200 school
met evenzoveel pr’s. Bojoura Spaargaren pakte haar tweede NK limiet,
Chantal Grove het pr van de week

Dubbele winst dames FIQAS

Foto Don Ran.

in de slotfase namelijk in een steeds
groter wordende voorsprong én de
uiteindelijke 33-31 overwinning. Ze
hebben als collectief zeer goed gespeeld en dat geeft veel vertrouwen
naar de volgende moeilijke wedstrijden toe. We hebben in ieder geval
wat meer aansluiting bij de midenmoot gekregen én zijn zelfs nog in
de race voor de vierde periodetitel.
Het zal wel heel pittig worden om
die ook daadwerkelijk te winnen,
maar waarom niet? We hebben nu
toch ook van de koploper gewonnen.” Na de knappe prestatie van
een paar dagen eerder, hebben de
dames van FIQAS Aalsmeer afgelopen zaterdag opnieuw voor een verrassing gezorgd door uit van DSVD
te winnen met 26-30. Het was tot nu
toe weinig ploegen gelukt bij dit lastige en fysiek sterke team punten
weg te halen. “Opnieuw een compliment voor het collectief”, meende
de Klerk na afloop. “Hier winnen is
knap, en ik weet niet wat het is met
de ploeg op dit moment, maar er zit
wat in, noem het positieve energie.”
Komende zondag 22 maart wacht
FIQAS Aalsmeer een thuiswedstrijd
tegen Westlandia, een ploeg die –
na een periode vol blessures – inmiddels weer op volle oorlogssterkte is. Door de overwinning op DSVD
is FIQAS Aalsmeer echter nog volop
in de race voor de vierde periodetitel
en zal de stijgende lijn willen doorzetten. “Natuurlijk wordt dat lastig,
maar de meiden hebben het in eigen hand; ze moeten het nu zelf afmaken. En het zou een mooie bekroning zijn na een seizoen met de
nodige pech en tegenslag,” aldus
Menno de Klerk. De wedstrijd in De
Bloemhof aan de Hornweg zondag
begint om 12.30 uur.

de NK sprint kunnen nu zowel de
4 keer 50 vrij als de 4 keer 50 wissel worden ingeschreven. Menno
Spaargaren en Ivor Mollema hadden
het nakijken. Chantal Grove pakte
de overwinning op de 100 rug. Marieke Spitteler werd hier vijfde. Bastiaan Waanders en Vincent Moolhuijsen gaven elkaar geen duimbreed toe op de 200 school. Voor
beiden werd 2.50.58 genoteerd,
maar achter Vincents naam kwamen nog een paar letters voor een
diskwalificatie. Zo ook voor Martijn
de Mercado. Michael van Amstel
zwom een fraai pr. Wyke Nieuwenhuizen en Isabelle Grootes maakten er een mooie show van op de
100 vrij met supertijden als resultaat: 1.02.29 om 1.03.13. De 200 rug
heren verliep iets minder snel dan
eerder in dit jaar. Maar Nils Mollema, Istvan Spaargaren, Robert Rohaan en Dennis Reijnders bleven
in de buurt van hun pr’s. De laatste
nummers werden steeds zwaarder
gezien de resultaten. Nikki van der
Hoorn en Amanda Berendrecht waren de snelsten voor Oceanus op de
100 rug. Bij de heren versloeg Ivor
Mollema nipt Theo Beglinger op
de 200 vlinder (2.22.22 om 2.22.64).
Menno Spaargaren won overtuigend zijn serie in 2.28.51. Donald
Hillebregt zwom net boven zijn pr.
De jongensestafette deed het weer
uitstekend: dik onder de inschrijftijd
en winnen! Ook de tweede ploeg
bleef onder de inschrijftijd. Startzwemmer uit de derde ploeg, Michael van Amstel, bleek uiteindelijk sneller dan de startzwemmer uit
de tweede ploeg. De meisjesestafetteploeg bleef wat achter bij de
inschrijftijd, maar werd wel tweede. Een mooie tussentijd was er in
de tweede ploeg voor vlinderslagzwemster Maxime van den Heuvel.
Op dit moment ontbreekt er nog van
één vereniging de puntentelling,
maar aangenomen mag worden dat
Oceanus op een vijfde plaats is geëindigd in deze competitie. Komend
weekeind is het de beurt aan de
Speedo-jeugd. Voor de beginnende zwemmers is er op zondagochtend een Swimkick wedstrijd, voor
de gevorderden is er ’s middags een
Speedo-voorronde. Beide wedstrijden in De Waterlelie.

Meiden FIQAS B2 kampioen!

Handbal eerste divisie
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben donderdagavond
een uitstekende prestatie geleverd
door van koploper AAC 1899 uit
Arnhem te winnen. Na een spannende wedstrijd, waarin de ploeg
als collectief een enorme veerkracht
toonde, werd uiteindelijk met 3331 gewonnen. Trainer/coach Menno de Klerk: “Bij zo’n doordeweekse wedstrijd is het belangrijk om je
team goed voor te bereiden, want
de meeste speelsters zijn de hele dag naar school of het werk geweest. Maar ondanks onze degelijke voorbereiding was het begin van
de wedstrijd niet goed. We hadden
te veel kansen nodig om doelpunten te maken. Hadden we van meet
af aan alle kansen benut, dan hadden we meteen voorgestaan. Nu
werd het eerst 3-8 voor AAC.” Toch
raakten de Aalsmeerse dames niet
in paniek en op de mindere beginfase volgde een veel betere periode:
FIQAS Aalsmeer kwam terug in de
wedstrijd: 9-9 en vanaf dat moment
ontspon zich een spannend gevecht.
Bij rust was het verschil minimaal:
14-15, maar FIQAS Aalsmeer pakte het na de pauze meteen goed op,
scoorde in de eerste de beste aanval 15-15 en daarna ook de 16-15.
Daarna golfde het spel op en neer:
dan weer kwamen de Aalsmeerse dames op voorsprong, dan was
het weer AAC. De achterstand werd
echter nooit groter dan drie punten.
De Klerk: “De ploeg ging goed met
de achterstand om, gaf niet op en
had steeds de veerkracht om terug
te komen. Dit in tegenstelling tot de
tegenstander, die geirriteerd raakte.
Ik moet mijn speelsters dan ook een
groot compliment maken dat ze zijn
blijven aanpikken. Dat resulteerde

met 17 seconden winst en Marieke Spitteler ook een dik pr van
zo’n 4 seconden. Bastiaan Waanders en Vincent Moolhuijsen pakten
de dubbele overwinning op de 100
rug met voor beide een pr. Isabelle Grootes, op het laatste moment
een leeftijdsgroep doorgeschoven,
pakte de overwinning op de 200 rug
met Wyke Nieuwenhuizen op plek
drie. Robin Meester en Kelsey Gielen zwommen pr’s. Dan een sprintnummer voor de jongens: 100 vrij.
Een tweede plek voor Nils Mollema,
een derde voor Robert Rohaan. Alle
vier deelnemers net boven hun inschrijftijd. Zo ook bij de 50 vrij dames, waar Amanda Berendrecht en
Tessa van der Zwaard de punten
voor zich opeisten. De heren zwommen 200 wissel. Verrassend snelste
voor Oceanus werd Jos Vergeer met
2.20.80. Ivor Mollema maakte een
fout bij het rug-school keerpunt en
werd gediskwalificeerd, waardoor
Theo Beglinger de tweede puntenzwemmer werd. Maxime van den
Heuvel pakte haar tweede overwinning op de 100 vrij, met Eva van der
Born op drie en een dik pr voor Michelle Meulenbroek. Bij de jongens
50 vlinder hetzelfde erepodium als
op de 100 vrij. Pr’s voor Bart Sommeling, Sander Kirillova en Ruben
Griffioen. Robin Pagano Mirani versloeg nipt Danielle Grootes op de
100 school. Carmen Roskam zwom
hier een dik pr. Jeffrey Reijnders
zwom een eenzame race op de 400
vrij, die hij met 14 seconden voorsprong won. Joeri Berends zwom
ruim 11 seconden van zijn pr, Thomas Verouden nog meer: 28! Wessel de Jong (-13 seconden) en Stanley Moolhuijsen (eerste keer) hielden elkaar bijna in evenwicht. Danique Gielen en Nikki van der Hoorn
pakten ook op de 200 wissel de damespunten. Amanda Berendrecht
had het zwaar en Milene Catoire en
Margriet Grove boekten beide een
klein winstje.
De heren sprinters moeten opletten, want Jos Vergeer is aan een
opmerkelijke opmars bezig. Eindtijd dit keer 24.54 en dat is een grote sprong vanaf 25.23! Jos mag nu
ook in Eindhoven deelnemen aan
het NK. Met deze tijd hielp hij ook
mee aan twee andere limieten: voor

RKDES handbalsters verrassen
Kudelstaart - De dames van handbalvereniging RKDES stonden afgelopen zondag voor een zware
opdracht. De nummer drie van de
competitie, Havas 2, kwam op bezoek in Kudelstaart. RKDES is zelf
nog altijd niet zeker van handhaving
en kon derhalve de punten goed gebruiken. In de heenwedstrijd eerder
dit seizoen bleek Havas nog duidelijk een maatje te groot. Ditmaal waren de rollen omgekeerd. RKDES
speelde zondag een van haar beste, zo niet de allerbeste wedstrijd
van het seizoen. Na de oorwassing vorige week tegen Legmeervogels, was dat verrassend te noemen (12-25 nederlaag). De ploeg
speelde ditmaal onbevangen, maar
daarbij toch ook zeer geconcentreerd. Aanvallend werd rustig gewacht op de kansen die kwamen en
in verdedigend opzicht was eigenlijk alleen de linkeropbouwster van
de tegenstander lastig te bespelen. Voor de pauze was de hoofdrol
voor de keepsters aan beide zijden.
Zowel die van Havas, als ook Natascha Kouwenhoven van RKDES,
was in topvorm. Hetgeen zich dan
ook uitte in een lage ruststand (87). In de tweede helft maakte RK-

DES het verschil. De ploeg speelde
vol passie, maakte nauwelijks onnodige fouten en declasseerde de
tegenstander uiteindelijk volkomen.
Direct na rust scoorde de ploeg een
paar keer achter elkaar (11-8). Dat
gaf blijkbaar zoveel zelfvertrouwen
dat vervolgens nagenoeg alles lukte. De voorsprong werd dan ook
steeds groter. Havas begon steeds
geforceerder te spelen en liet het
in de laatste tien minuten eigenlijk lopen. RKDES profiteerde dankbaar. Prachtige breaks werden keurig afgerond en verdedigend stond
de ploeg als een huis. Uiteindelijk
stond er een dikverdiende, maar zeker niet verwachte, 19-12 zege op
het scorebord. Door de overwinning
blijft Hoekwater/RKDES boven de
degradatiestreep staan. In de laatste wedstrijd kan RKDES zich definitief veilig spelen, door bij het momenteel sterk spelende Fortissimo 2
te winnen. Mocht dat winnen onverhoopt niet lukken, dan is de ploeg
afhankelijk van de resultaten van
andere wedstrijden. Gelukkig heeft
ook de concurrentie géén gemakkelijk programma, waardoor de kans
op handhaving toch groot genoemd
mag worden.

Verlies voor Aalsmeerse voetballers

RKAV-Hillegom: Vergeten!
Aalsmeer - Er zijn van die wedstrijden die je zou willen vergeten voordat ze begonnen waren! Zo ook deze wedstrijd RKAV tegen Hillegom
afgelopen zondag. Een draak van
een treffen tussen twee ploegen die
er alle twee niets van bakten. RKAV
speelde zonder Fabian Waaiman en
de geblesseerde Arno Schrama. Op
een zeer hobbelig veld probeerden
men het wel, maar het was tranentrekkend wat beide teams de toeschouwers voor schotelden. Toch
waren er lichtpuntjes in deze wedstrijd, zo kan onder andere Marco
Rijbroek terug zien op een goede
wedstrijd. Na een overtreding van
Thomas Brink, die bestraft werd met
geel, kwam de 1-0. Met een fraaie
kopbal wist Hillegom de leiding te
nemen. Het was keeper Van Halm

die RKAV behoedde voor een nog
grotere achterstand voor de rust. Na
de rust probeerde RKAV er van alles aan om toch nog gelijk te komen, maar het stelde weinig voor.
De doelman van Hillegom had niet
veel te doen. Het mooiste moment
in deze wedstrijd kwam in de tiende minuut van de tweede helft. De
spits van Hillegom scoorde met een
prachtige omhaal het tweede doelpunt voor Hillegom: 0-2. Het zag er
allemaal heel somber uit voor RKAV.
Men moest winnen om niet verder
achterop te geraken. Het zat er helaas niet meer in. Alles hangt nu af
van komende zondag tegen Abcoude. Het is een van de allerlaatste
strohalmen voor RKAV.
Theo Nagtegaal.

Aalsmeer - De handbalmeiden
van Fiqas Aalsmeer B2 zijn zondag in Amsterdam Noord kampioen geworden in hun zaalcompetitie. Ook de voorlaatste wedstrijd, tegen naaste concurrent Vriendschap/
TOB B3, werd met duidelijke cijfers
(16-12) gewonnen waardoor de B2
zonder puntverlies en met 22 punten uit elf wedstrijden voor alle andere teams onbereikbaar werd. Een
duidelijk resultaat van de ontwikkeling die deze 13- en 14-jarige meiden dankzij de trainingen, coaching
en groeiende speelervaring dit seizoen hebben doorgemaakt.
Ondanks de zenuwen namen de
meiden van Fiqas Aalsmeer al vlot
na het eerste fluitsignaal met 0-2 de

leiding. Telkens als Vriendschap/TOB
in de score dichterbij kwam en door
hun thuissupporters werden opgezweept om er nog een schepje bovenop te gooien, was het een vlotte break of een goed uitgespeelde
aanval die het verschil op weer tenminste 2 doelpunten in Aalsmeers
voordeel bracht.
Met daarbij ook nog degelijk verdedigingswerk was de ruststand 58. Daarna ging Fiqas Aalsmeer B2
goed door en werd de score gestaag opgevoerd. Zo werd een regelmatige 12-16 overwinning behaald en konden de meiden de door
hun supporters meegebrachte kampioensbloemen dikverdiend in ontvangst nemen.

Mannen winnen in Hornmeer
Aalsmeer - Opnieuw zijn de mannen het hoogst geëindigd tijdens
de wekelijkse klaverjasavond van
buurvereniging Hornmeer. Het was
dit keer koppelkaarten en als beste duo kwam Floor van Engelen en
Kees Kuggelijn uit de bus met 5745
punten. Op twee zijn Rijk van Egdom en Martin van Es geëindigd
met 5449 punten, op drie Jan Meller
en Nico Bekkers met 5358 punten,
op vier Jaap Combee en Frits Zel-

denthuis met 5252 punten en op vijf
Ben Johannessen en George Lemmerzaal met 5137 punten. De poedelprijs was voor Ans Doeswijk en
Wil ter Horst met 3598 punten. Aanstaande vrijidag 20 maart is iedereen weer welkom voor een gezellige klaverjasavond in het buurthuis
in de Roerdomplaan 3. Om 20.00 uur
gaan de kaarten geschud worden,
koffie en thee staan vanaf 19.30 uur
klaar.

Aat winnaar
Ons Aller Belang

en op vijf Piet v.d. Meyden met 4804
punten. De poedelprijs is gewonnen
door Paulien Kant met 3636 punten.
Bij het pandoeren behaalde Dora
Wittebol met 705 punten de hoogste eer, op twee Arie spaargaren, op
drie Jaap vreeken en de poedel was
voor Co Konst! De poedelprijswinnaars kregen allebei een mooi bosje
seringen mee naar huis.
Volgende en laatste speelavond van
dit seizoen is op dinsdag 7 april in
het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De aanvang is 19.30 uur.

Aalsmeer - Het was weer een heel
gezellige speelavond dinsdag 10
maart bij buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg. Het klaverjassen is gewonnen door Jan Verhoef
met 5187 punten. Op twee Aat Berk
met 5172 punten, op drie Barend
Wegman met 5016 punten, op vier
Riet v.d. Meyden met 4901 punten

